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Bezpłatna pomoc

Ponad pół tysiąca mężczyzn, w wieku 50 – 75 lat 

może skorzystać w tym roku z bezpłatnych badań, 

wykrywających raka gruczołu krokowego. Dla  

sześciuset dorosłych mieszkańców i  stu pięćdzie-

sięciu młodych osób powiat ufundował badania 

laboratoryjne i  konsultację z  dietetykiem w  ra-

mach programów „Mój ekologiczny styl życia” 

i „Zdrowo gram, jestem eko”. Starosta organizuje 

kolejny rok nieodpłatną pomoc prawną w  kilku 

miejscach powiatu. Z prawnikiem można umówić 

wizytę telefonicznie. Str. 9, 15

O przyrodę dbamy, bo Ziemię 
kochamy
Powiatowe święto Ziemi zgromadziło 31 
maja w centrum Bełchatowa kilkaset osób, 
przede wszystkim przedszkolaków i uczniów, 
którzy nie tylko hasłami na transparentach, 
ale także gromko krzycząc, nawoływali do 
dbania o przyrodę i naszą niebieską planetę. 
Główną ideą organizowanych przez staro-
stwo Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi 
jest edukacja mieszkańców, promocja eko-
logicznych zachowań, uwrażliwianie społe-
czeństwa na piękno przyrody.  Str. 13

Uroczystą akademią, uświetnioną referatem naukowym, występem artystycznym, filmem o powiecie i nagrodami dla zasłużo-
nych osób samorządowcy gminy i miasta Bełchatowa oraz powiatu uczcili Dzień Samorządu Terytorialnego i 20-lecie powiatu 
bełchatowskiego. Wydarzenie miało podniosły charakter, ale jego atmosfera była serdeczna i rodzinna za sprawą sentymental-
nych wspomnień i spotkań po latach. Str. 3

Samorządowa rodzina  
na jubileuszu powiatu 
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Flesz

Kalendarium wydarzeń
28 czerwca, Dzień Ratownika Wodnego (Po-
wiatowe Centrum Sportu)
Druga edycja akcji „Bezpieczne wakacje”. Strażacy 
i ratownicy zaprezentują swoje umiejętności oraz 
możliwości sprzętu gaśniczo -ratowniczego. 

29-30 czerwca, XXXX Dni Bełchatowa (błonia 
przy Muzeum Regionalnym)
Rodzinny festyn, występy estradowe lokalnych 
artystów, działających w MCK Bełcható oraz po-
pularnych zespołów, m.in. Grzegorz oFi Oman, 
Nowator, Big Day, góralska grupa Kordian, Lemon 
z Igorem Herbutem,  Saund’n Grace.

6 lipca, Rajd rowerowy dla pań (PCS, ul. Czapli-
niecka 96, start o g. 13.00) 
Na trasie rajdu znajdą się takie miejscowości jak 
Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie, Lesisko, 
Emilin i Domiechowice.  Dystans wyniesie 25 km. 
Ognisko z kiełbaskami planowane jest w Lesisku. 
Na starcie rajdu bełchatowscy policjanci będą 
chętnym osobom znakować rowery. Trzeba mieć 
przy sobie dowód tożsamości. 

21 lipca, Triathlon Energy Bełchatów
Start o godz. 8.30 w Słoku, gdzie rozegrana będzie 
pierwsza dyscyplina (pływanie) oraz zlokalizowa-

na linia startu dla rywalizacji rowerowej. Meta dla 
zawodników usytuowana będzie na Placu Naruto-
wicza w Bełchatowie.  

3 sierpnia, Nocny rajd rowerowy 
Uczestnicy spotkają się o godz.20 na Placu Wol-
ności. Zaplanowana trasa rajdu mierzy 20 kilome-
trów. 

1 września, Dożynki Powiatowe (plac targowy, 
Zelów)
Na powiatowe święto plonów zapraszają samo-
rządy powiatu i gminy i miasta Zelów.  W progra-
mie obrzędy dożynkowe, występy estradowe, sto-
iska z lokalnymi potrawami i dziełami ludowych 
twórców. Gwiazdą wieczoru będzie After Party. 

Zarząd z absolutorium

Rada Powiatu w Bełchatowie na sesji 
18 czerwca pozytywnie oceniła pracę 
starosty i pozostałych członków za-
rządu powiatu za rok 2018. Za udzie-
leniem absolutorium było 18 radnych, 
przy żadnym głosie przeciw i trzech 
wstrzymujących się. Identycznym wy-
nikiem radni przyjęli także sprawoz-
danie z wykonania budżetu za 2018 
rok. Wynika z niego, że dochody bie-
żące powiatu wykonano na poziomie 
101,11%  planu (120,1 mln zł), a wydatki 
bieżące – 98,11% planu (114,6 mln zł). 
Na sesji przedstawiono także informa-
cję na temat funkcjonowania PKS Beł-
chatów. W związku z reformą oświaty 
przekształcono odpowiednio powia-
towe szkoły, np. trzyletnie I LO i II LO 
w szkoły czteroletnie, a czteroletnie 
technika w pięcioletnie

Siedem drużyn wzięło udział w III Turnieju Piłki Nożnej Samorzą-
dowców o Puchar Starosty Bełchatowskiego. Rywalizacja toczyła 
się systemem ligowym, każdy zagrał z każdym, co zapewniło 
solidną porcję grania dla każdej z drużyn. Już od początku zawo-
dów najlepszą formę prezentowała drużyna Gminy Szczerców, 
która wygrała cały turniej.

100 kamizelek odblaskowych i 50 opasek w niecałe dwadzieścia minut rozdali mieszkańcom powiatu Dorota Pędziwiatr, starosta 
bełchatowski, Jacek Bakalarczyk, wicestarosta, wspólnie z Tomaszem Jędrzejczykiem, zastępcą Komendanta Powiatowego Policji, 
podczas akcji „Widoczny- bezpieczny”. Rowerzystów „zatrzymywano”, ale z jak najbardziej przyjaznym nastawieniem, na ścieżce 
rowerowej w pobliżu targowiska miejskiego w Bełchatowie.

Ponad dwadzieścia solistek przy akompaniamencie Mate-
usza Olszewskiego wykonało najpiękniejsze utwory Anny 
Jantar podczas koncertu w Grocholicach, zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie Grocholice Łączymy Pokolenia. Na tę 
inicjatywę i kolejne, jak wieczór biesiadny, wykład histo-
ryczny, wyjazdy do teatru i spektakl dla dzieci organizacja 
otrzyma 14 tys. zł powiatowej dotacji.

Przy dźwiękach klaksonów i blasku fleszy odbyła się w Zelo-
wie parada ponad 150 zabytkowych pojazdów. Motoryzacyj-
ne święto, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Stare Tłoki" 
z pomocą ZSP im. J.Kilińskiego, uświetniły także pokazy umie-
jętności zelowskich strażaków, atrakcje dla dzieci oraz zbiórka 
pieniędzy na leczenie 11-letniego Patryka i  akcja krwiodaw-
stwa. Starostwo dało 1000 zł.
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Samorządowa rodzina na jubileuszu powiatu 
Uroczystą akademią, uświetnioną referatem naukowym, występem artystycznym, filmem o powiecie i na-
grodami dla zasłużonych osób samorządowcy gminy i miasta Bełchatowa oraz powiatu uczcili Dzień Samo-
rządu Terytorialnego i 20-lecie powiatu bełchatowskiego. Wydarzenie miało podniosły charakter, ale jego 
atmosfera była serdeczna i rodzinna za sprawą sentymentalnych wspomnień i spotkań po latach. 

W uroczystości, poprzedzonej na-
bożeństwem w intencji samorzą-
dowców w parafii farnej przy ul. 

Kościuszki, wzięło udział 250 osób. W sali 
teatralnej Gigantów Mocy w Bełchatowie 
spotkali się radni sześciu kadencji samorządu 
powiatowego, radni Rady Miasta Bełchatowa 
i gminy Bełchatów, starostowie, wójtowie, 
pracownicy urzędów, pracownicy jednostek 
samorządowych i administracji zespolo-
nej, przedstawiciele największych w regio-
nie przedsiębiorstw. 27 maja, na pamiątkę 
pierwszych demokratycznych wyborów 
samorządowych z 1990 r., obchodzony jest 
Dzień Samorządu Terytorialnego. Obecny rok 
to także jubileusz dla powiatów, które wpro-
wadziła reforma administracyjna kraju z 1998 
roku, obowiązująca od 1 stycznia 1999 roku. 
Powiat bełchatowski i ponad 300 innych po-
wiatów świętuje w tym roku 20-te urodziny. 
Z tej okazji gratulacje i kwiaty odbierała Do-
rota Pędziwiatr, starosta bełchatowski. 

W jubileuszowych życzeniach najczę-
ściej powtarzały się słowa o stałym rozwoju 
powiatu i pomyślności jego mieszkańców. 
W swoim wystąpieniu starosta przedstawiła 
dobrą kondycję najważniejszych obszarów 
działania samorządu powiatu, zwracając 
uwagę na priorytety, takie jak gospodarka, 
bezpieczeństwo, zdrowie, pomoc społeczna, 

szkolnictwo czy ochrona środowiska. Infor-
macje zilustrował kilkuminutowy film o po-
wiecie.

Z okazji jubileuszu powiatu okolicznościo-
we statuetki przygotowano dla starostów 
pełniących urząd w poszczególnych kaden-
cjach oraz radnych, sprawujących mandat 
przez cztery kadencje i dłużej. Pamiątkowe, 
eleganckie długopisy z grawerem, otrzyma-
ły osoby, które w bełchatowskim starostwie 
pracują od 20 lat. 

- Polska samorządem stoi, a samorząd stoi 
urzędnikiem – powiedział Jacek Zatorski, 
dziękując w imieniu wyróżnionych samorzą-
dowców. - Warto dbać o dobro tych pracow-
ników, trzeba ich szkolić i poprawiać standar-
dy ich pracy. Od ich wiedzy i umiejętności 
zależy bowiem jakość realizowanych zadań, 
wydawanych decyzji, sprawność funkcjono-
wania samorządu. Dlatego namawiam, by 
w tych ludzi inwestować.

Rys historyczny na temat samorządności 
w Polsce przedstawił Arkadiusz Kowalczyk, 
członek Koła Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego w Bełchatowie. Kilkusetletnia hi-
storia kraju w kontekście sprawowania wła-
dzy przez różne gremia zwieńczona została 
jednym wnioskiem, iż polskie dzieje są wyjąt-
kowe i winny być powodem do naszej dumy 
i podziwu świata.

Galę z okazji Dnia Samorządu Terytorialne-
go uświetnił występ bełchatowskiego chóru 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do wzrusza-
jących należały momenty, kiedy już po części 
oficjalnej akademii, w foyer Gigantów Mocy, 
przy torcie i szampanie, witali się z sobą radni, 
zwłaszcza ci z minionych kadencji. Serdeczne 
rozmowy i uściski, wspomnienia i wspólne 
zdjęcia z pewnością uczynią z tego spotkania 
wydarzenie wyjątkowe z należnym mu miej-
scem w pamięci. Obchody dnia samorządu 
zorganizowały wspólnie starostwo i urzędy: 
miasta i gminy Bełchatów. n

To jest  ważne

Urodzinowym tortem częstowali gości starosta Dorota Pędzi-
wiatr i Sławomir Malinowski, przewodniczący rady powiatu.

Ponad dwadzieścia osób pracuje w bełchatowskim starostwie od początku funkcjonowania powiatów, czyli od 20 lat.
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Dumni z Konstytucji 3 Maja 
Mieszkańcy, przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządo-
wych, delegacje instytucji i zakładów pracy, uczniowie i harcerze, orga-
nizacje pozarządowe i polityczne, ponad dwadzieścia pocztów sztan-
darowych, duchowni, słowem tłum bełchatowian zebrał się  przed 
kościołem na os. Dolnośląskim, by uczcić rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Samorząd powiatu bełchatowskiego reprezentowali 
Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski, wicestarosta Jacek Bakalar-
czyk i Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie. 

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie 
hymnu do akompaniamentu miejskiej 
orkiestry dętej. Znaczenie pierwszej 

w Europie i drugiej na świecie ustawy, regu-
lującej ustrój prawny państwa, przypomniała 
krótko prezydent Bełchatowa. Dariusz Kubiak, 
poseł na Sejm RP, zaapelował do zebranych, by 
szanować polskie barwy i wolność naszej ojczy-
zny, a w przededniu wyborów do parlamentu 
europejskiego podjąć ważną decyzję i pójść do 
urn. - Nasz kraj zasługuje na godną reprezenta-
cję w Europie, a naszym obowiązkiem jest dbać 

o to, by Polska się liczyła i miała znaczenie we 
Wspólnocie. Nasz kraj na to zasługuje - dodał 
poseł. Pod tablicą upamiętniającą Konstytucję 
3 Maja, umiejscowioną przy świątyni, złożono 
blisko trzydzieści biało-czerwonych wiązanek 
kwiatów. Następnie proboszcz Stanisław Jasku-
ła zaprosił uczestników uroczystości do udziału 
w nabożeństwie. Jego główną intencją była 
modlitwa o jedność ducha i ojczyzny. 

Uroczyste obchody 228. rocznicy Święta 
Konstytucji 3 Maja, połączone z obchodami 
Dni Ochrony Przeciwpożarowej, odbyły się 

w Zelowie. Uczestniczył w nich Sławomir 
Malinowski, przewodniczący Rady Powiatu 
w Bełchatowie. n

Przed tablicą upamiętniającą Konstytucję 3 Maja, umiej-
scowioną przy kościele na osiedlu Dolnośląskim, złożono 
kilkadziesiąt biało-czerwonych wiązanek kwiatów.

W imieniu samorządu powiatu hołd ofiarom „Katynia” oddali Sławomir Malinowski, przewodniczący Rady 
Powiatu w Bełchatowie i Marek Jasiński, członek zarządu.

Wydarzen ia

Pamiętamy o Katyniu
Podczas uroczystości z okazji 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 
hołd, modlitwę i kwiaty ofiarowano Polakom, zamordowa-
nym przez NKWD wiosną 1940 roku m.in. w Katyniu, Miednoje 
i Charkowie. W kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Parznie, gdzie umiejscowiona jest pamiątkowa tablica, zgro-
madzili się przedstawiciele władz parlamentarnych i samorzą-
dowych, instytucji, organizacji pozarządowych i mieszkańcy.

Historię Zbrodni Katyńskiej, przez wiele lat ukrywaną i fałszowaną, zna dziś 
cały świat. Ideą corocznych uroczystości upamiętniających ponad 20 tysię-
cy ofiar katyńskiego ludobójstwa, jest troska o tę pamięć i przestrogę dla 

przyszłych pokoleń. Przebieg tragicznych wydarzeń przypomniała m.in. wójt Kluk 
Renata Kaczmarkiewicz. Celebrujący nabożeństwo w intencji ofiar ks. Jan Cholewa 
i ks. Rafał Dobrowolski podkreślili, że skala zbrodni nie miała precedensu w dzie-
jach Polski. - Widzimy do czego zdolny jest człowiek, który Boga ma za nic. Na to 
dowodem jest piekło Golgoty Wschodu – mówili duchowni.

W trakcie uroczystości pod pamiątkową tablicą złożone zostały biało-czerwone 
kwiaty. Nabożeństwo wzbogacili muzycznie członkowie Orkiestry Dętej OSP Mag-
dalenów i chór parafialny. n

Z  duchem barda 
„Solidarności”
Pamięci i twórczości Jacka Kaczmarskiego 
poświęcone były dwa konkursy, recytator-
ski i wokalny, zorganizowane przez Szko-
łę Podstawową nr 12 w Bełchatowie. Ich 
wspólne motto to jednocześnie refren jed-
nego z najbardziej znanych utworów barda 
Solidarności „A mury runą ...”. Przedsięwzię-
cie, objęte patronatem starosty Doroty Pę-
dziwiatr, adresowane było do uczniów klas 
VII i VIII podstawówek z terenu powiatu. 

Zarówno Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji 
Jacka Kaczmarskiego, jak też Powiatowy Konkurs 
Poezji Śpiewanej J.Kaczmarskiego odbyły się już 

po raz drugi w historii. Ich celem jest popularyzowanie 
twórczości barda „Solidarności”, rozbudzanie wrażliwo-
ści i kreatywności młodzieży. To także lekcja historii dla 
tych uczniów, którzy chcą zgłębiać treści zawarte w tek-
stach Kaczmarskiego i okoliczności, w jakich one po-
wstawały. Jacek Kaczmarski, poeta, prozaik, kompozytor 
kojarzony jest przede wszystkim z ruchem antykomuni-
stycznym i etosem Solidarności. 

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w każdej 
z rywalizacji. Konkurs recytatorski: I. miejsce - Aleksan-
dra Gawin z SP nr 13; II. Jan Olczyk z SP nr 4; III. Anna 
Kaczmarek z SP nr 12; wyróżnienie: Malwina Pawlak 
z SZSO nr 2 w Bełchatowie. Konkurs poezji śpiewanej: I. 
miejsce ex aequo Oliwia Czerwińska z SP nr 13, Zuzanna 
Rychlik z SP nr 8; II. Amelia Przyłucka z SP nr 4; III. Ame-
lia Blada z SP nr 1 w Bełchatowie; wyróżnienie: Zuzanna 
Krzywaźnia z SP nr 1 w Bełchatowie.  n



- 5 -

Powiatowe drogi pod stałym nadzorem 
Kilkadziesiąt kilometrów dróg powiatowych zwizytowali wiosną członkowie zarządu powiatu, by zapoznać 
się z ich stanem i najpilniejszymi potrzebami remontów czy napraw. Jedną z najkosztowniejszych tegorocz-
nych inwestycji drogowych jest przebudowa mostu na rzece Rakówce na ulicy Cegielnianej w Bełchatowie. 
Powiatowy Zarząd Dróg przeprowadził w czerwcu przetargi na dwa kolejne zadania. 

Na remont Cegielnianej starostwo po-
zyskało ponad pół miliona złotych 
dotacji, cała inwestycja warta jest 2,2 

mln zł. W trakcie robót doszło do odkrycia, 
iż do wzmocnienia mostu w okresie II wojny 
światowej użyto macew, pochodzących z ży-
dowskiego cmentarza. Prace nadzorują teraz 
archeolog i konserwator zabytków. 

- Zobowiązaliśmy się do zabezpieczenia 
znaleziska i po wydobyciu wszystkich ma-
cew przetransportowania ich w miejsce 
wskazane przez Gminę Wyznania Żydow-
skiego – mówi Marek Jasiński, członek Za-
rządu Powiatu w Bełchatowie. - Wykonawca 
robót zapewnia, że inwestycja zakończy się 
planowo do końca października. 

W ramach przebudowy most zyska nowe 
parametry, droga zostanie poszerzona do 7 
metrów, po jej stronie północnej powstanie 
2,5 metrowa ścieżka rowerowa, po południo-
wej 2 - metrowy chodnik. Skończona zosta-
ła już przebudowa odcinka drogi i budowa 
chodnika wraz z miejscami postojowymi 

w rejonie cmentarza w Parznie. PZD ogłosił 
także przetargi na wykonawcę chodników 
w Wygiełzowie i Pożdżenicach. Do Fundu-
szu Dróg Samorządowych złożono wniosek 
o dofinansowanie przebudowy odcinka dro-
gi wraz z budową chodnika od skrzyżowania 

w Łękawie w kierunku Zawadowa. 
Członkowie zarządu odwiedzili również 

siedzibę PZD przy ulicy Lipowej w Bełcha-
towie, jak i obwody drogowe w Szczercowie 
i Kalisku. Rozmawiali z pracownikami, oglą-
dali użytkowany przez PZD sprzęt.  n

Wybieramy najpiękniejszą posesję
Mieszkańcy powiatu bełchatowskiego mogą zgłaszać swoje posesje na konkurs, który wyłoni tę najpięk-
niejszą. Na laureatów czekają wartościowe nagrody. Do udziału w konkursie zaprasza mieszkańców Doro-
ta Pędziwiatr, starosta bełchatowski.

Posesje i przydomowe ogródki tworzą 
ogólny wizerunek miejsca, w którym 
mieszkamy. Zachęcam, by o nie dbać 

i pochwalić się tym. Nasi mieszkańcy na-
prawdę mają wiele wyobraźni i kreatywności 
i chcemy to pokazać oraz nagrodzić – mówi 
starosta.

Partnerem w konkursie jest sklep Leroy 
Merlin. - Idea konkursu wpisuje się również 
w misję naszej firmy i dlatego chętnie się 
przyłączamy do przedsięwzięcia – mówi 
Jacek Skwara, dyrektor Leroy Merlin w Beł-
chatowie. - Nasi klienci, mieszkańcy powia-
tu, mają ciekawe pomysły, a nawet własne 
patenty na różne aranżacje ogródków i po-
dwórek. Pomagamy w ich realizacji poprzez 
doradztwo i asortyment w sklepie. 

Prawo zgłoszenia posesji na konkurs 
ma jej właściciel lub współwłaściciel. Wy-
starczy do 31 lipca  przesłać zgłoszenie do 
Starostwa Powiatowego (ul. Pabianicka 34, 
97-400 Bełchatów). Karta  zgłoszenia pose-
sji jest załącznikiem do regulaminu konkur-
su (www.powiat-belchatowski.pl; zakładka 
„dla mieszkańca”). W sierpniu komisja kon-

kursowa zwizytuje posesje i oceni to, co 
widać z przysłowiowej drogi, wg takich 
kryteriów, jak: dbałość o ład przestrzenny 
posesji, wygląd i ogólne wrażenie, pomy-
słowość i zastosowanie nowatorskich roz-
wiązań, wkomponowanie posesji w krajo-
braz miejsca, czystość i estetyka na posesji, 

zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, 
w tym różnorodność kwiatów, krzewów 
i drzew, rozwiązania ekologiczne. Wyniki 
rywalizacji poznamy we wrześniu. Za miej-
sce pierwsze nagrodą jest bon o wartości 
2 tys. zł, za drugie bon 1 tys. zł, a za trzecie 
bon 500 zł.   n

Starosta Dorota Pędziwiatr i Jacek Skwara z Leroy Merlin w Bełchatowie zachęcają mieszkańców do pochwalenia się 
swoimi zadbanymi posesjami.

Prace drogowe w sąsiedztwie parznieńskiego cmentarza za ponad 350 tys. zł polegały na odtworzeniu powierzchni jezdni, 
poboczy oraz budowie chodnika. Wicestarosta Jacek Bakalarczyk, Wojciech Rogoziński, naczelnik wydziału komunikacji 
w starostwie i  proboszcz Jan Cholewa spotkali się na miejscu po zakończeniu inwestycji.

Wydarzen ia
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Dzień Dziecka ze starostą i motocyklistami
Prezenty, zabawę na świeżym powietrzu w towarzystwie powiatowej maskotki, pokaz umiejętności moto-
cyklistów, a przede wszystkim dużo uwagi i troski podarowano podopiecznym Domu Dziecka w Dąbrowie 
Rusieckiej i Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie. Okazją był Dzień Dziecka. 

Z blisko trzydzieściorgiem dzieci spo-
tkała się w Dąbrowie Rusieckiej staro-
sta Dorota Pędziwiatr, która miała dla 

nich prezenty i słodycze. Gospodyni powiatu 
towarzyszył Gryfinek, czyli ogromny pluszak, 
do którego dzieci uwielbiają się przytulać. 
Maskotka – w tej roli od lat Paweł Lesiak 
z bełchatowskiego starostwa -  częstowała 
cukierkami i zachęcała maluchy do krótkiej 
rozmowy. Niecodzienne wrażenia zapewni-
li maluchom członkowie grupy „Niezależni 
motocykliści z okolic Widawy”. Fani jedno-
śladów przyjechali do Dąbrowy Rusieckiej ze 
wspaniałymi prezentami, jak wielki telewizor 
i trzy komputery. Udało się je kupić dzięki 
zorganizowanej wcześniej zbiórce pieniędzy 
(5 tys. zł).  Oprócz wspomnianych zakupów 
grupa ufundowała jeszcze posiłki uczestni-
kom wycieczki do Krakowa.  

Wiele emocji dostarczył małym, ale rów-
nież dorosłym widzom, pokaz streetfighte-
rowy. Akrobacje na jednośladach, wymaga-
jące od motocyklistów odwagi, sprawności 
i doskonalej znajomości maszyn to także 
pasja niektórych członków grupy z Wida-
wy. Grupa, choć nieformalna, spotyka się 

od siedmiu lat, organizując wspólnie różne 
przedsięwzięcia. Są wśród nich akcje chary-
tatywne dla milusińskich z okazji świąt, Dnia 

Dziecka i Mikołajek czy też spontaniczne 
inicjatywy niesienia pomocy w spełnianiu 
marzeń. n

Górnicy podarowali dzieciom festyn
Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie oraz ich wychowawcy i rodzice 
- w sumie około dwustu osób - bawili się na pikniku, zorganizowanym specjalnie dla nich przez górników. 
Okazją był Dzień Dziecka, a miejscem OSIR „Wawrzkowizna”. 

Związek Zawodowy Pracowników Ru-
chu Ciągłego KWB „Bełchatów” od 
dwudziestu czterech lat „opiekuje 

się" wychowankami SOSW w Bełchatowie, 
pamiętając o nich w takie dni jak grudnio-
we Mikołajki czy czerwcowy Dzień Dziecka. 
Z tych okazji górnicy przekazują Ośrodkowi 
prezenty czy organizują spotkania z zabawą 
i poczęstunkiem.

- Decyzja o wspieraniu dzieci z SOSW za-
padła prawie ćwierć wieku temu i nasi związ-
kowcy włączają się w tę pomoc każdego roku, 
przeznaczając część związkowego funduszu 
na zakupy potrzebnych Ośrodkowi rzeczy – 
mówi Adam Blada z ZZ PRC KWB „Bełchatów”. 
- Na czerwcowe festyny zapraszamy dzieci 
z opiekunami i cieszymy się, że gościmy na-
wet całe rodziny, które wspólnie się bawią.

W tym roku dołączył do dzieci Gryfinek, 
powiatowa maskotka, którą zabrali z sobą sta-
rosta Dorota Pędziwiatr i wicestarosta Jacek 
Bakalarczyk, goście wydarzenia. W podzięko-
waniu za wspaniały prezent uczniowie SOSW 

przygotowali dla zebranych krótki występ ar-
tystyczny oraz pracę plastyczną. Jak przyznała 
Małgorzata Stemplewska, dyrektor Ośrodka, 
dzieci cały rok z utęsknieniem czekają na 
dzień 1 czerwca. I trudno się dziwić. Górnicy 

przygotowali ciasta, słodycze, kiełbaski pie-
czone na ognisku i dyskotekę w plenerze. 
Zabawa trwała kilka godzin. Dzieci korzystały 
także z atrakcji „Wawrzkowizny”, jak jazda ro-
werkami go-kart i podziwianie koni. n

Wydarzen ia

Starosta przywiozła dla podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej takie prezenty, jak artykuły szkolne, plecaki, 
czapeczki, puzzle i drobne suweniry powiatowe.

Przedstawienie w wykonaniu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego było podziękowaniem dla górników za ich gest.
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Z prądem za pan brat
Uczniowie z Kleszczowa i Tomaszowa „zgarnęli” główne nagrody w konkursie „Bezpieczna elektryczność 
2019”. W gronie jedenastu laureatów znalazła się tylko jedna reprezentantka Bełchatowa, Żaneta Nowicka 
z II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego.

Konkurs „Bezpieczna elektryczność” ma już dziewięcioletnią 
tradycję. Organizuje go Piotrkowski Oddział Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich z pomocą Koła nr 29 SEP przy Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie. Tegorocznemu patrono-
wała Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski.  Pierwszy etap kon-
kursu odbył się w marcu w sześciu szkołach średnich w powiatach 
bełchatowskim, piotrkowskim i tomaszowskim.  Wzięło w nim udział 
250 osób. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 27 uczniów, którzy 
ponownie spotkali się w kwietniu, by napisać test i odpowiedzieć na 
pytania otwarte członków komisji. Zakres tematyczny tego konkursu 
obejmuje wiele dziedzin, w tym także praktyczną wiedzę postępo-
wania z urządzeniami elektrycznymi czy udzielania pomocy osobom 
porażonym prądem. To nie są łatwe do przyswojenia informacje, dla-
tego tym bardziej cieszy organizatorów rosnące z roku na rok zainte-
resowanie tym konkursem i wysoki poziom przygotowania uczniów.

I miejsce zdobył Wojciech Tabor z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie, drugie: Sergiusz Jurkevich z ZSP w Tomaszowie 
oraz ex equo Piotr Dzbik z Kleszczowa. W grupie uczniów, którzy zdo-
byli najwięcej punktów, znalazła się tylko jedna uczennica z Bełcha-
towa - Żaneta Nowicka. Zajęła jedenaste miejsce. W imieniu starosty 
bełchatowskiego w dekoracji laureatów uczestniczyła Agnieszka Wa-
silewska, Naczelnik Wydziału Edukacji w starostwie. n

Strażacka praca godna szacunku i podziwu

Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że najwięk-
szym szacunkiem obywateli cieszy się praca strażaka. Ponad 
90 procent badanych wskazuje strażaków jako ludzi godnych 

zaufania oraz cechujących się wysoką etyką zawodową. Zapewne 
i społeczny respekt, i wieloletnia tradycja leżą u podstaw celebro-
wania Dnia Strażaka z należytą godnością. Jest to doskonała okazja 
do przekazania strażakom serdecznych podziękowań za ich służbę 
i wyróżnienia osób zasłużonych.  Podczas strażackiej uroczystości 
w Komendzie  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełcha-
towie w imieniu mieszkańców powiatu głos zabrała starosta Dorota 
Pędziwiatr.

- Straż pożarna pełni nieocenioną rolę w zapewnieniu bezpie-
czeństwa publicznego. Strażacy przecież nie tylko gaszą pożary, 
ale też interweniują w wypadkach drogowych, usuwają skutki klęsk 
żywiołowych – mówiła Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski. - 
Najlepiej strażacką działalność symbolizuje zawołanie obecne na 
sztandarach „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". Składam wszyst-
kim druhom wyrazy najwyższego szacunku i uznania. Dziękuję za 
bezinteresowną i humanitarną służbę ludziom, odwagę i ofiarność 
podczas akcji ratowniczo – gaśniczych oraz godne noszenie mun-
duru strażackiego.

Starosta objęła patronatem honorowym uroczystość powiatowych 
obchodów Dnia Strażaka w , przygotowany przez Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, które mia-
ły miejsce w Suchcicach.  n

Bezpieczeństwo

Na trzech zmianach służbowych w bełchatowskiej Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej pracuje 67 strażaków. Na terenie powiatu 
bełchatowskiego działa 71 jednostek OSP, do których należy prawie 3000 
osób. Są wśród nich panie – blisko 440 oraz młodzież – 190 osób.   

Kąpiel w zimnej wodzie to strażacka tradycja „chrztu”, zarezerwowana dla nowych kolegów 
w pracy.

Widok strażaka, nie tylko w galowym mundurze, budzi powszechny respekt i sympatię.

Żaneta Nowicka, ucz. II LO im. J.Kochanowskiego, najlepiej zna się na elektryczności 
spośród uczestników konkursu, reprezentujących Bełchatów.
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„Energetyk” pod skrzydłami Hagera i PGE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie został zaproszony do współpracy z firmą Hager, 
należącą do światowej czołówki w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i dystrybucji produktów do 
rozdziału i kontroli energii elektrycznej. Dzięki temu uczniowie będą korzystać ze szkoleń i nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych. 

Tylko cztery szkoły zawodowe w Pol-
sce zostały zaproszone do współpracy 
z Hagerem. Jedną z nich jest bełcha-

towski „Energetyk”.  
- Przystąpiliśmy do współpracy z firmą Hager 

w ramach projektu „Akademia Hager dla Szkół 
Technicznych” - mówi Piotr Mielczarek, dyrektor 
„Energetyka”. - Celem programu jest populary-
zacja wiedzy technicznej oraz rozwiązań  w za-
kresie projektowania, doboru i realizacji instala-
cji elektrycznych niskiego napięcia, systemów 
zarządzania energią elektryczną oraz automaty-
ką budynków.

Firma Hager objęła patronatem klasy o spe-
cjalności technik elektryk. Oznacza to wsparcie 
dla szkoły w postaci nieodpłatnych szkoleń 
technicznych dla nauczycieli oraz uczniów, do-
stęp do materiałów szkoleniowych i informa-
cyjnych zawartych w zasobach elektronicznych 
firmy, udział w wydarzeniach specjalnych, wy-
posażenie pracowni elektrycznych w zestawy 
instalacyjne produkowane przez firmę.

* * * 
Paweł Zyrka z pierwszej klasy Technikum 

Energetycznego w ZSP nr 3 jest pierwszym 
uczniem, który dzięki nauce w klasie patro-
nackiej PGE, a przede wszystkim dobrym 

ocenom z przedmiotów zawodowych 
i bardzo dobremu zachowaniu w I półro-
czu roku szkolnego, otrzymał stypendium 
koncernu PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna S.A. Nagroda wyniosła 2500 
zł. Szansa na kolejne pieniądze dla Pawła 
i innych uczniów klas patronackich pojawi 
się, jeśli wyniki za II półrocze i w kolejnych 
latach nauki także będą wysokie (średnia co 
najmniej 4,5). Klasy patronackie powstały 

w 2018 roku. Celem tej idei jest kształcenie 
przyszłej kadry kopalni i elektrowni, przyu-
czanie młodzieży do zawodu podczas prak-
tyk zawodowych i wizyt zawodoznawczych 
w przedsiębiorstwach. Stypendia, które od 
września 2019 roku będą wypłacane co 
miesiąc, są nie tylko nagrodą, ale motywa-
cją do sumiennej nauki. Klasy patronackie 
PGE powstały w bełchatowskim „Energety-
ku” i ZSP w Kleszczowie. n

Uczą się zawodu z fachowcami
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, którzy zakwalifikowali się do I edycji projek-
tu „Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP nr 4 w Bełchatowie”, po uzyskaniu kompetencji 
zawodowych w zakresie cukiernictwa czy wizażu, potwierdzonych certyfikatami, mogą w praktyce sprawdzić 
swoje umiejętności. Projekt umożliwia im udział w stażach zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach, gdzie 
pod okiem fachowców zgłębiają  tajniki pracy cukiernika czy kosmetyczki. 

Organizację staży dla młodzieży 
wspierają Marek Trojanowski, właści-
ciel Cukierni Trojan, Katarzyna Sta-

wowczyk (P.H.U. Salon Kosmetyczny Nowy 
Styl), Sylwia Rudzka (Szczęśliwa Kosmetyka) 
oraz Patrycja Bogacka (Beauty Factory Salon 
Urody). Wspomniani przedsiębiorcy użyczyli 
miejsca pracy naszym uczniom, a ponadto 
służą pomocą przy wykonywaniu podsta-
wowych obowiązków cukiernika czy ko-
smetyczki. Staże zawodowe to dla uczniów 
„Czwórki” praktyczna nauka zawodu, zwięk-
szająca kompetencje i szanse na lokalnym 
rynku pracy, a także źródło dochodu. Oprócz 
wiedzy i umiejętności otrzymają stypen-
dium stażowe.

Kolejni uczestnicy projektu zdobywają 

wiedzę na kursach cukiernictwa (technicy 
usług gastronomicznych), obsługi progra-
mu EW MAPA (geodeci) oraz kierowania 
wózkami jezdniowymi (logistycy), po któ-
rych odbędą staż zawodowy w bełchatow-
skich firmach.

Projekt pn. „Dziś o jutrze – kursy i szkolenia 
dla uczniów i nauczycieli ZSP nr 4 w Bełcha-
towie” potrwa do sierpnia 2020 r.  Sześćdzie-
sięciu uczniów odbędzie różnego rodzaju 
kursy i zajęcia specjalistyczne, zakończone 
stażami zawodowymi w lokalnych przed-
siębiorstwach. Samorząd Powiatu Bełcha-
towskiego na realizację projektu otrzymał 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 
2014-2020 wynoszące 736 852 zł. n

Inwestyc je w edukację

Paweł Zyrka, jest pierwszym uczniem „Energetyka”, uhonorowanym stypendium PGE GiEK S.A.

Szlifowanie kulinarnych umiejętności pod okiem fachow-
ców daje  młodzieży wiedzę i satysfakcję.
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Panowie! Zapraszamy na badania
Ponad pół tysiąca mężczyzn, mieszkańców powiatu bełchatowskiego, w wieku 50 – 75 lat może skorzystać 
w tym roku z bezpłatnych badań, wykrywających raka gruczołu krokowego. Finansuje je samorząd powia-
tu bełchatowskiego. Program profilaktyki raka gruczołu krokowego jest realizowany od 2015 roku. W po-
przednich latach wzięło w nim udział łącznie 2549 mężczyzn. Na ten cel wydatkowano z budżetu powiatu 
blisko 320 tysięcy złotych. W roku bieżącym zabezpieczono sumę 70 tysięcy złotych. 

W ramach programu uprawnieni panowie skorzystają z ba-
dań laboratoryjnych (oznaczenie antygenu PSA)  oraz kon-
sultacji urologicznej z badaniem „per rectum” oraz wyko-

naniem USG. W programie mogą wziąć udział także panowie, którzy 
korzystali z niego w poprzednich edycjach w latach 2015-2018. Pro-
gram zakłada również edukację mężczyzn poprzez uświadomienie 
im, jak ważne jest regularne badanie się oraz właściwe reagowanie 
na wszelkie nieprawidłowości czy dolegliwości w obrębie gruczołu 
krokowego.

Program monitorowany jest na bieżąco i po roku 2018 przedstawia 
się następująco:

–  do dalszego leczenia przerostu gruczołu krokowego zakwalifiko-
wano 1670 osób,

–  kamicę układu moczowego wykryto u 80 przebadanych męż-
czyzn,

–  wady wrodzone układu moczowego stwierdzono u 34 osób,
–  ilość wykrytych zmian nowotworowych to około 2% przebada-

nych mężczyzn. n

Do prawnika łatwiej i przez telefon
W pierwszym kwartale br. blisko pół tysiąca osób skorzystało z bezpłatnej porady prawników i doradców 
obywatelskich. Od 2019 roku obowiązuje nowelizacja ustawy, dzięki której ze świadczenia korzystać może 
każdy, kto zadeklaruje, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba 
dołączać żadnych dokumentów. Wizytę można umówić pod numerem telefonu 723 721 725.

Nieodpłatna pomoc prawna  polega na: 
1) poinformowaniu osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz 

przysługujących jej uprawnieniach lub obowiązkach, w tym w związ-
ku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administra-
cyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub 

2) wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawne-
go, lub 

3) sporządzeniu projektu pisma, np. o zwolnienie od kosztów są-
dowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy po-
datkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoad-
ministracyjnym. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można 
uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na udzieleniu 
potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu roz-
wiązania problemu, poinformowania go o jego uprawnieniach 
i obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia 
z zadłużenia kredytowego. Udzielanie nieodpłatnej pomocy praw-

nej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się w wyznaczonych punktach, według kolejności zgło-
szeń, po umówieniu terminu wizyty. Ustawa przewiduje także 
możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasad-
niają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są 
kobiety w ciąży. n

Bezpłatna pomoc

Bełchatowskie starostwo, jako jedno z niewielu w kraju, realizuje badania dla mężczyzn 

już piąty rok z rzędu.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie bełchatow-
skim:
Bełchatów (Urząd Miasta, bud.B, ul.Kościuszki 1): pon. 9.30-13.30, 
wt.14.00-18.00, śr. 9.30-13.30, czw. 9.30-13.30, pt 9;30-13.30; (Staro-
stwo Powiatowe, ul.Pabianicka 34): pon. 8.00-12.00, wt.11.30-15.30, 
śr. 8.00-12.00, czw. 11.30-15.30, pt.8.00-12.00; Zelów (ul.Żeromskie-
go 23): pon. 9.00-13.00, wt. 13.00-17.00, śr. 9.00 -13.00, czw.11.30-
15.30, pt. 9.00-13.00; Szczerców (GOPS, ul.3 Maja 6): pon.8.00-
12.00, wt.12.00-16.00, śr. 8.00-12.00, czw.12.00-16.00, pt.8.00-12.00; 
Kleszczów (ul. Główna 47): pon. 8.00-12.00, wt.13.00-17.00, śr.8.00-
12.00, czw.11.00-15.00.

Rak gruczołu krokowego jest nowotworem złośliwym, uznawanym za 
najczęściej występujący nowotwór złośliwy u mężczyzn. Czynnikami 
ryzyka są wiek oraz obciążenie genetyczne. Średni wiek zachorowania 
to 70 lat. W Polsce co roku odnotowuje się około 7 tys. nowych zacho-
rowań. Z powodu RGK każdego roku umiera ponad 3,5 tys. osób. Pod 
względem zachorowalności, jak i umieralności z powodu nowotwo-
rów złośliwych wśród mężczyzn, RGK zajmuje w Polsce 2 miejsce za 
nowotworem złośliwym oskrzela i płuca. 

Zapisy: MegaMed, ul. Czapliniecka 93/95 w Bełchatowie
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-20.00 osobi-
ście lub telefonicznie (tel. 44 635 29 01 lub 44 635 29 02). Informacje: 
Indywidualny Doradca Pacjenta (tel. 44 635 29 98, 695 35 17 51)
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Przedsiębiorcy spotkali się na forum
Skąd wziąć pieniądze na rozwój firmy, jak nie paść ofiarą oszustów internetowych, jak przekazać firmę dzie-
ciom czego można nauczyć się od Chińczyków? Na te i wiele innych pytań lokalni przedsiębiorcy znaleźli od-
powiedzi podczas IV Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego, zorganizowanego przez samorząd 
powiatu. W wydarzeniu wzięło udział 250 osób. 

Na IV Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego złożyły 
się wykłady i panele dyskusyjne oraz prezentacje możliwości 
wspierania biznesu na stoiskach wystawienniczych kilkunastu 

instytucji i podmiotów. Dla przedsiębiorców była to okazja do zdoby-
cia wiedzy, nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i inspiracji. 
Jak powiedziała Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski, zakres te-
matyczny tegorocznego forum był odpowiedzią na potrzeby i suge-
stie lokalnych firm. -  Praca we własnym biznesie, to praca 24 godzi-
ny na dobę. Prowadzenie własnej firmy hartuje ducha, uczy pokory 
i szacunku dla pieniędzy. Uważam, że właśnie w prywatnych firmach 
tkwi bardzo duży potencjał. Chylę czoła przed państwa dokonaniami 
i wysiłkiem. Gratuluję pomysłów i sukcesów, jakimi są udziały w pre-
stiżowych konkursach czy nowe kontrakty. 

W wykładzie inaugurującym wydarzenie Andrzej Szumowski za-
chęcał przedsiębiorców do obserwowania i uczenia się od innych, 
analizowania ich dokonań na osi czasu. Chińczycy potrafią patrzeć 
nawet 50 lat naprzód – mówił. Uważam, iż trzeba zintensyfikować 
wysiłki na wszystkich polach, by bronić naszych dobrych, polskich 
marek. Światu powinniśmy proponować przede wszystkim inno-
wacje i polski design. Praktyczne porady dotyczące ochrony przed 
przestępstwami przy użyciu Internetu przekazał uczestnikom forum 
Marek Rośniak z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą 

i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Jednym 
z proponowanych zabezpieczeń przed cyberprzestępczością są sil-
ne hasła do rachunków bankowych czy mobilnych urządzeń. - Nie 
logujcie się do kont korzystając z darmowych hotspotów czy wi-fi 
w miejscach publicznych, restauracjach czy środkach komunikacji 
publicznej. Uważajcie, jakie informacje wrzucacie do sieci, bądźcie 
rozsądni – mówił policjant.

Popularnością wśród uczestników forum, a przede wszystkim 
uczestniczek, cieszyła się dyskusja pt. „Być kobietą w biznesie”. Trzy 
panie, spełnione kobiety i bizneswomen, opowiedziały o swoich do-
świadczeniach i przemyśleniach. - Nierzadko ważny jest łut szczęścia, 
szczęśliwe przypadki. By móc je zauważyć i rozpoznać potrzebna jest 
spostrzegawczość, a także umiejętność słuchania innych –  odpowie-
działa Anna Olejniczak, właścicielka Interlogos S.C. na pytanie o to, co 
jest ważne w biznesie.

Wiele osób wybrało panel dyskusyjny o zasadach przekazywania 
firmy następcom. Eksperci jednogłośnie przyznali, że podstawowym 
warunkiem udanej sukcesji jest zgoda w rodzinie. Ci, którzy zaintere-
sowali się tematem smogu, poznali raport NIK z roku 2018 o stanie 
powietrza w Polsce, z którego wynika, iż 45 na 100 polskich miast 
jest mocno zanieczyszczonych. Przedstawiciel WFOŚIGW w Łodzi za-
chęcał do skorzystania ze środków z przeznaczeniem na wymianę 
pieców w ramach programu „Czyste powietrze”. Pojawił się też wą-
tek elektrycznych samochodów. O swoim patencie na stacje doła-
dowujące mówili przedstawiciele Centrum Elektrycznego ANIA. Od-
powiedzi na pytanie, jak znaleźć właściwego, dobrego pracownika 
poszukiwali uczestnicy warsztatów employer branding. Prowadzący 
szkolenie pokazali praktyki stosowane w dużych miastach, gdzie 
istnieje już zjawisko „rynku pracownika”. Lokalnym przedsiębiorcom 
zalecali obiektywne i uczciwe ogłoszenia na temat swoich ofert. Na-
leży wspomnieć, że bardzo ciekawe były także dyskusje o potrzebach 
kształcenia zawodowego młodzieży. Zachęcano przedsiębiorców do 
szerszego otwierania drzwi swoich firm dla stażystów i praktykantów.

Wśród uczestników forum zostały rozlosowane nagrody. Przedsię-
biorcy chętnie dyskutowali między sobą podczas przerw kawowych 
i obiadu. Swoje uwagi i pomysły, dotyczące forum, przekazali orga-
nizatorom wypełniając ankiety. Będą one wzięte pod uwagę przy 
planowaniu kolejnego wydarzenia. Głównym organizatorem forum 
jest bełchatowskie starostwo, współorganizatorem Regionalna Izba 
Gospodarcza. Partner strategiczny – PGE GiEK S.A. wsparło przedsię-
wzięcie sumą 20 tys. zł. Wydarzeniu patronował Zbigniew Rau, Woje-
woda Łódzki.  n

IV

Forum gospodarczemu towarzyszyły stoiska podmiotów wspierających biznes, gdzie 
przedsiębiorcy uzyskiwali szczegółowe informacje.
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Solidne i godne zaufania „Firmy na medal”
F.H.U. DIAMENT Karolina Bartczak, PERFECT SMILE oraz F.P.H. nagrodzone „CHRUPEX" S.C. to tegoroczni 
laureaci konkursu „Firma na medal”, organizowanego przez bełchatowskie starostwo. Wyniki rywalizacji 
zostały ogłoszone podczas IV Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego. 

Do dwunastej edycji konkursu 
„Firma na medal” zgłosiło się sie-
demnaście podmiotów. Ich osią-

gnięcia oceniała kapituła konkursu, która 
pod uwagę brała m.in. wyniki finansowe, 
tworzenie nowych miejsc pracy, sięganie 
po środki zewnętrzne. Po raz pierwszy 
w historii konkursu pojawiła się nowa ka-
tegoria „lokalna firma rodzinna”. Starosta 
Dorota Pędziwiatr podziękowała firmom 
za to, że zechciały pokazać swoje trady-
cje rodzinne, historię i sukcesy.

W kategorii firm działających od 1 roku 
do trzech lat zwyciężyła  F.H.U. DIA-
MENT Karolina Bartczak – hurtownia 
pokryć dachowych w Bełchatowie, która 
sprzedaje m.in. blachodachówki, gonty 
i papy termozgrzewalne, zestawy oryn-
nowań, akcesoria dachowe. Dzięki temu, 
że jest zlokalizowana w miejscu zamiesz-
kania właścicielki, klienci są obsługiwani 
w godzinach popołudniowych i w week-
endy. Do rywalizacji w tej kategorii zgło-
siły się również: BEBIBU Bogumiła Wroń-
ska – sklep internetowy, MAKARA CARS 
Mateusz Makara – wypożyczalnia aut, 
SUGESTIA Monika Kowalska – restaura-
cja-pizzeria. 

W kategorii firm działających powyżej 
3 lat i zatrudniających do 50 pracowni-
ków zwyciężyła PERFECT SMILE Anna 
Ostrowska-Goździewicz, nowoczesna 
przychodnia stomatologiczna, wyko-
rzystująca sprzęt i materiały najwyższej 
jakości, z szerokim wachlarzem bezbole-
snych usług z zakresu stomatologii (m.in. 
ortodoncja, stomatologia dziecięca i dla 
dorosłych, periodontologia, endodoncja, 
chirurgia stomatologiczna i szczękowa, 
protetyka, implantologia, profilaktyka). 
Dyplomy za udział w konkursie w tej 
kategorii otrzymały: eMBud Marcin Bart-
czak – usługi dekarskie, Zakład Handlo-
wo – Usługowy AUTO – PRIMA Kowalscy 
Spółka Jawna; INFOGLOB SECURITY SYS-
TEM Łukasz Pietras – usługi telekomuni-
kacyjne i monitoringowe.

Tytuł „Firmy na medal” wśród lokal-
nych firm rodzinnych otrzymała F.P.H. 

„CHRUPEX" S.C. Aldona, Grzegorz Łyga. 
Przedsiębiorstwo produkuje chrupki ku-
kurydziane, słodycze i słodkie przekąski. 
Jego 25- letnie doświadczenie pozwoliło 
poznać potrzeby i preferencje polskich 
rodzin, dzięki czemu CHRUPEX oferuje 
produkty o niepowtarzalnym smaku i ja-
kości. Pozostałe lokalne firmy rodzinne 
uczestniczące w konkursie: FHPU „MAR-
CZAK" S.C. Florian Marczak, Przemysław 
Marczak – masarnia, Zakład Zegarmi-
strzowski Andrzej Kowalski, INTERLOGOS 
S.C. Anna Olejniczak, Jarosław Olejniczak, 
BOGDAR Zarządca Nieruchomości – Bog-
dan Kotecki, Zakład Kominiarski Z.U.H. 
Włodzimierz Kudaj, Zakład Handlowo 
– Usługowy „AUTO – PRIMA" Kowalscy 
Spółka Jawna.

Do udziału w kategorii firm działają-

cych powyżej 3 lat i zatrudniających po-
wyżej 50 pracowników zgłosiła się tylko 
jedna firma - Rolniczo-Pracownicza 
Spółdzielnia Mleczarska ze Szczer-
cowa. Kapituła przyznała jej nagrodę 
specjalną. Po raz trzeci w historii zosta-
ła też wręczona nagroda „Bełchatowskie 
skrzydła”. Regionalna Izba Gospodarcza 
przyznaje je osobom czy podmiotom, 
które pomagają innym, motywują, służą 
działaniem i radą, są wzorem do naślado-
wania. W tym roku wyróżniono Tadeusza 
Markiewicza, pedagoga, samorządowca, 
byłego dyrektora I LO, obecnie prezesa 
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 
I LO, mocno zaangażowanego w szkole-
nia żeglarskie młodych ludzi, motywują-
cego młodzież do aktywności, pasji i po-
zytywnej przygody.  n

Kategoria „Najlepsza firma rodzinna” pojawiła się w historii konkursu „Firma na medal' po raz pierwszy. Tym samym 
historycznym zdobywcą tytułu został PPH Chrupex.
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Skąd pieniądze na usuwanie azbestu? 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wesprze finansowo osoby, które 
usuną ze swoich posesji elementy azbestowe. Na dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z te-
renu województwa łódzkiego w latach 2019-2020 przeznaczono w 2019 roku 600 tys. zł. Osoba fizyczna, 
mieszkaniec Łódzkiego, może otrzymać do 90% kosztów całkowitych konkretnego zadania. 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji pro-
wadzony będzie do 30 września br. lub 
do wyczerpania środków zaplanowa-

nych w budżecie Funduszu. Osoba ubiegająca 
się o wsparcie może je otrzymać za usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z budynków 
mieszkalnych, budynków  wykorzystywanych 
do prowadzenia działalności rolniczej, innych 
budynków niewykorzystywanych do prowa-
dzenia działalności gospodarczej, znajdujących 
się na nieruchomości beneficjenta. Pomocą 
mogą być też objęte koszty związane z usu-
waniem wyrobów azbestowych zdemontowa-
nych uprzednio z budynków i zgromadzonych 
na nieruchomości wnioskodawcy.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się 
w szczególności wydatki poniesione na:

- demontaż z budynków wyrobów zawiera-
jących azbest,

- przygotowanie do transportu,
- załadunek oraz transport,
- rozładunek, a także ich przekazanie do 

unieszkodliwienia i unieszkodliwienie meto-
dami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce.

Koszt kwalifikowany kompleksowej usługi 
polegającej na usunięciu wyrobów zawiera-
jących azbest z budynków nie może przekro-
czyć 700 zł za tonę. Podstawą do rozliczenia 
kosztów jest harmonogram rzeczowo –finan-

sowy stanowiący załącznik do umowy dotacji, 
którą Fundusz zawrze z mieszkańcem. Bene-
ficjent zobowiązany jest do przedstawienia 
kosztów realizacji zadania dokumentując je 
fakturami i rachunkami oraz dowodami za-
płaty. Fundusz oceni formalnie i merytorycz-
nie przedstawione mu rozliczenie kosztów. 
Kolejnym krokiem będzie złożenie przez be-
neficjenta wniosku o dokonanie płatności 
ze środków Funduszu. Wypłata środków do-
konywana jest jednorazowo na zasadzie re-
fundacji. Informacje dotyczące ww. pomocy 
finansowej są dostępne na stronie WFOŚiGW 
w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl)  w zakładce: 
oferta dla osób fizycznych. n
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O przyrodę dbamy, bo Ziemię kochamy
Powiatowe święto Ziemi zgromadziło 31 maja w centrum Bełchatowa kilkaset osób, przede wszystkim 
przedszkolaków i uczniów, którzy nie tylko hasłami na transparentach, ale także gromko krzycząc, nawoły-
wali do dbania o przyrodę i naszą niebieską planetę. Główną ideą organizowanych przez starostwo Powia-
towych Obchodów Dnia Ziemi jest edukacja mieszkańców, promocja ekologicznych zachowań, uwrażliwia-
nie społeczeństwa na piękno przyrody. 

31 maja to był w tym roku dzień powiatowego finału ob-
chodów święta Ziemi. Przygotowania do niego trwały 
długie tygodnie, które placówki oświatowo-wychowaw-

cze z terenu powiatu poświęciły na wykonanie transparentów z ha-
słami czy stoisk z ekologicznymi rozmaitościami. Dlatego starosta Do-
rota Pędziwiatr, rozpoczynając PODZ na scenie przy Gigantach Mocy 
w Bełchatowie, serdecznie dziękowała wszystkim za zaangażowanie 
i liczny udział w przedsięwzięciu. Wszyscy uczestnicy, w tym przed-
stawiciele władz powiatu i gmin, policji czy straży miejskiej, przema-
szerowali następnie przez miasto głosząc takie hasła, jak m.in.:

Z ekologią za pan brat, mama, tata, siostra, brat!
Choć mam mało lat, dbam o czysty świat.
Wszyscy na tym zyskamy, gdy świat posprzątamy.
Myśląc o przyszłości, dbamy o przyrodę.
Pamiętajcie! Nie śmiecimy, nie brudzimy.
Oszczędzamy energię i wodę.
Nie bądź człecze bity w ciemię, dbaj z zapałem o swą Ziemię!
Ekonomik apeluje, niech każdy Ziemię szanuje.
Nie stracisz z głowy korony, gdy podejmiesz się środowiska ochrony.
Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi.
Zdrowie zyska, kiedy Ziemia czysta.
Wszystkim jest nam bliska ochrona środowiska.
Na placu przed sceną powstał ekologiczny jarmark z kolorowymi sto-

iskami, na których placówki chwaliły się pomysłami, jak można wykorzy-
stać odpady. Obraz z zakrętek czy zoo to niektóre z patentów na wyko-
rzystanie starych butelek, tektury, włóczki i mnóstwa innych, pozornie 
zbędnych rzeczy. Wysiłek i kreatywność, poświęcone przygotowaniu się 
do Parady Wolności dla Ziemi czy Jarmarku Ekologicznych Rozmaitości, 
z pewnością się opłaciły. Starostwo przygotowało dla autorów najcie-
kawszych pomysłów nagrody o łącznej wartości 15 tysięcy złotych (te-
lewizory, laptopy, głośniki). Za najlepsze hasło uznano „O przyrodę dba-
my, bo Ziemię kochamy!”, wymyślone przez Przedszkole Samorządowe 
nr 1 w Bełchatowie, a najciekawsze stoisko z ekologicznymi rozmaito-
ściami przygotował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. n

Ekopowiat

Powiat wspiera „zielone” inwestycje
Samorząd powiatu bełchatowskiego wymiernie wspiera inwestycje służące poprawie stanu środowiska 
i jego ochronie samorządy gminne, ale także podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 
W pierwszej połowie roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podpisał osiem umów na ekologiczne dotacje na 
łączną sumę ponad miliona złotych. 

Gmina Drużbice otrzymała z powia-
towego portfela 47 293 zł na przy-
domową oczyszczalnię ścieków 

dla budynku komunalnego w Zwierzyńcu. 
W miejscu tej inwestycji funkcjonowało wie-
le lat nieszczelne szambo, przez co ścieki 
i nieprzyjemne zapachy przedostawały się 
do środowiska. Nowa oczyszczalnia posiada 
reaktor biologiczny i pompownię ścieków. 
Sieć wodociągową wraz z odgałęzieniami 
w Woli Głupickiej również realizuje Gmina 
Drużbice. Pomoc powiatu wynosi 135 722 
zł. Osoby, które przyłączą się do nowej sieci, 
korzystające dotąd z ujęć indywidualnych, 
będą mieć teraz dostęp do wody podlega-
jącej stałej kontroli pod względem jakości. 
Z Gminą Szczerców zawarto umowę na 
dotację (322 000 zł) na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Osinach wraz z budową I eta-
pu biologiczno-mechanicznej oczyszczalni 

ścieków. Efektem ekologicznym tego zada-
nia będzie kompleksowe uporządkowanie 
spraw związanych z odprowadzaniem ście-
ków z terenu miejscowości Osiny i Osiny-Ko-
lonia. W kwietniu br. Powiat Bełchatowski 
zawarł dwie umowy z Gminą Zelów. Pierw-
sza dotyczyła termomodernizacji budynku 
Przedszkola Samorządowego nr 4 (114 000 
zł), a druga termomodernizacji budynku 
Ośrodka Zdrowia w Wygiełzowie (60 000 
zł). Efektem ekologicznym tych inwestycji 
będzie zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię, nastąpi obniżenie zużycia paliw 
oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń po-
wietrza.

Z kolei Gmina Bełchatów przystąpi do 
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ście-
ków w Zawadach ze wsparciem powiatu 
270 000 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Mag-
dalenowie na termomodernizację swojej 

strażnicy otrzyma 60 000 zł. W maju podpi-
sano umowę przyznania dotacji Gminie Ru-
siec. Samorząd będzie termomodernizować 
siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury, a kon-
kretnie dach budynku. Roboty zaczną się od 
demontażu istniejących stropów drewnia-
nych i  pomalowania konstrukcji stalowej 
dźwigarów dachowych. Następnie na stro-
podach zostanie położona 30-centymetro-
wa warstwa wełny. Efektem ekologicznym 
inwestycji będzie poprawa efektywności 
energetycznej budynku. 

Do końca roku planuje się podpisanie ko-
lejnych 7 umów z gminami i 2 ze wspólno-
tami mieszkaniowymi na pomoc finansową 
dla zadań ekologicznych. Jeszcze w czerwcu 
będzie umowa dotacji w wysokości 400 000 
zł dla Miasta Bełchatowa na zagospodaro-
wanie parku przy Rakówce w okolicy osiedla 
Budowlanych. n

„Parada wolności dla Ziemi” po ulicach Bełchatowa to znak rozpoznawczy obchodów 
Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi.
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Ekopowiat

Uwielbiane lekcje przyrody w terenie 
Wyjazdy najmłodszych do miejsc ciekawych przyrodniczo czy poszerzających wiedzę o życiu na Ziemi są 
stałym działaniem samorządu powiatu bełchatowskiego, służącym edukacji ekologicznej mieszkańców. 
W tym roku zaplanowano około siedemdziesięciu takich przedsięwzięć, w których bełchatowskie starostwo 
ściśle współpracuje z placówkami szkolno-wychowawczymi. Wyjazdy rozpoczęły się już w marcu i będą or-
ganizowane do jesieni.

Na liście odwiedzonych dotąd miejsc 
są takie osobliwości, jak m.in. Pszczela 
Zagroda Edukacyjna w Lipce, ogród 

zoologiczny w Borysewie, Lawendowa Barć 
Pod Lasem, Park Krajobrazowy Wzniesień 
Łódzkich czy Eksperymentarium w Łodzi 
i Afrykarium we Wrocławiu. Przypomnijmy, 

że o wsparcie danego przedsięwzięcia przez 
starostwo szkoły ubiegają się kilka miesięcy 
wcześniej, kiedy opracowywany jest budżet 
powiatu na kolejny rok. Najpopularniejszą 
formą pomocy jest ufundowanie przejaz-
du autokarem i biletów wstępu. Ostateczną 
listę beneficjentów zatwierdza zarząd po-

wiatu. Przy wyborze zadań rozważa się ich 
cele i efekty. Ważnym jest, by przynosiły one 
uczestnikom wyjazdów wiedzę, informacje, 
zainteresowanie tematyką ekologiczną oraz 
zachęcały do praktycznej troski o środowi-
sko. 

Niebagatelną rolę pszczół we współcze-
snym świecie, hierarchię owadów w ulu 
czy sposoby wytwarzania miodu i możli-
wości wykorzystania produktów pszcze-
lich uczniowie z naszego powiatu poznają 
w Lawendowej Barci „Pod lasem” i Pszczelej 
Zagrodzie Edukacyjnej w Lipce. Afrykarium 
we Wrocławiu to atrakcyjna lekcja egzo-
tycznej zoologii i geografii. Z kolei gatunki 
zwierząt charakterystycznych dla klimatu 
umiarkowanego dzieci poznają w Boryse-
wie. Największą frajdę sprawia obserwo-
wanie mieszkańców zoo z bliska.  Wyjazdy 
uczą dzieci także innych aspektów ekologii, 
jak np. przepisów prawa ochrony przyrody 
i środowiska. Dowodem może być pozna-
wanie form ochrony przyrody, jak np. park 
krajobrazowy czy rezerwaty na przykładzie 
Lasu Łagiewnickiego, PK Wzniesień Łódz-
kich czy Strugi Dobieszkowskiej. Niekwe-
stionowanymi wartościami wyjazdów edu-
kacyjnych są także ich radosna atmosfera 
i niecodzienne wrażenia, co sprzyja otwar-
tości umysłów i zapamiętywaniu zdobytej 
wiedzy.    n

Wędkowanie najmłodszych
XIII Piknik Ekologiczno-Wędkarski z zawodami wędkarskimi dla dzieci z opiekunami zorganizowano nad 
zbiornikiem wodnym w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wawrzkowizna”. Głównym organizatorem wydarzenia 
było Koło Miejskie nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego, a patronat nad imprezą objęła Dorota Pędziwiatr, 
starosta bełchatowski. 

Piknik Ekologiczno- Wędkarski to impreza, której celem jest zapo-
znawanie dzieci z wędkarstwem oraz zachęcanie ich do przejęcia tego 
zainteresowania od rodziców i dziadków. To dla najmłodszych także 
ciekawa lekcja przyrody. Milusińscy poznają gatunki ryb, ich miejsce 
w ekosystemie, zasady ekologicznego połowu. W tegorocznej edycji 
pikniku wzięło udział 16 drużyn. Zwycięzcy i uczestnicy konkursu zo-
stali uhonorowani nagrodami ufundowanymi, m.in. przez Starostwo 
Powiatowe w Bełchatowie. Wraz z nagrodami rzeczowymi rozdano 
puchary za trzy pierwsze miejsca. A trafiły one do Jakuba Szataniaka 
za wywalczone pierwsze miej, do Karoliny Sobutkowskiej za miejsce 
drugie i Oskara Kardasa za miejsce trzecie. Przeprowadzono również 
konkurs ekologiczny, w którym dzieci popisywały się wiedzą o przy-
rodzie i jej ochronie.  n

Bezpośredni kontakt z przyrodą jest dla dzieci atrakcyjną lekcją, gwarantującą przyswojenie wiedzy i niezapomniane 
przeżycia.

Dzieci poznają wędkarstwo jako formę spędzania czasu, sport, możliwość pogłębienia 
wiedzy o środowisku.
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Badania i ekologiczna dieta dla zdrowia
Bezpłatne badania laboratoryjne, konsultację dietetyczną i tygodniową, indywidualną dietę otrzyma 
dorosły mieszkaniec lub uczeń szkoły, prowadzonej przez bełchatowskie starostwo, który zgłosi się do 
programu „Ekologiczny styl życia” lub „Zdrowo gram, jestem eko”. Samorząd powiatu bełchatowskiego 
również w tym roku zachęca mieszkańców do skorzystania z badań i do zdrowego odżywiania się ekolo-
gicznymi produktami. W programie dla dorosłych przewidziano udział sześciuset osób, zaś w projekcie dla 
młodzieży – sto pięćdziesiąt.  

Program prozdrowotny „Ekologiczny 
styl życia” trwa już szósty rok. Jest ad-
resowany do dorosłych mieszkańców 

powiatu bełchatowskiego. Inicjatywa „Zdro-
wo gram, jestem eko” ma swoją czwartą 
odsłonę i jest dedykowana młodzieży. Zain-
teresowane osoby mogą już zgłaszać się do 
realizatora programu. Jest nim MegaMed w 
Bełchatowie. Przychodnia wykona badania 
laboratoryjne z krwi i moczu, m.in. choleste-
rol, trójglicerydy, morfologię, ASPAT, ALAT, 
TSH, elektrolity, poziom cukru we krwi, OB, 
poziom żelaza oraz badanie na analizatorze 

składu ciała. Kolejnym etapem jest konsulta-
cja z dietetykiem, dotycząca stosowania pro-
duktów ekologicznych. Jeśli będzie taka po-
trzeba, specjalista przygotuje dla uczestnika 
programu przykładową dietę na siedem dni. 

Na badania można zarejestrować się te-
lefonicznie (44 635 29 01 lub 44 635 29 02 
wew.1 w godz.10-20) lub osobiście (ul. Cza-
pliniecka 93/95). Przy rejestracji ustalony zo-
stanie termin badania, natomiast po badaniu 
zainteresowana osoba będzie mogła uzgod-
nić datę spotkania z dietetykiem. Liczba 
miejsc ograniczona. n

Karuzela ekologicznych konkursów
Wiedzę o ochronie środowiska i przepisach prawa w tym zakresie, sprawność fizyczną, a nawet umiejętno-
ści artystyczne, jak malowanie czy recytowanie sprawdzały liczne konkursy ekologiczne dla najmłodszych, 
które odbywały się wiosną w kilku placówkach na terenie powiatu. W ich organizacji pomogło bełchatow-
skie starostwo, przekazując nagrody i suweniry dla laureatów i uczestników. 

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelo-
wie zorganizowało konkurs plastyczny 
,,Jestem eko, jestem trendy, ekolo-

giczne zakupy”. Konkurs miał na celu przy-
bliżenie dzieciom tematu zdrowej żywności 
i zapoznanie ich z piramidą żywienia. Każda 
z czterech grup przedszkolnych przygoto-
wała album przedstawiający zasady zdro-
wego odżywiania. Szkoła Podstawowa nr 12 
w Bełchatowie była organizatorem XII Powia-
towego Turnieju Wiedzy Ekologiczno – Przy-
rodniczej „Odkrywam świat”. Tegoroczna 
rywalizacja odbyła się pod hasłem „W zdro-
wym ciele zdrowy duch”. Celem konkursu 
jest poszerzenie wiedzy o środowisku, ana-
tomii i fizjologii człowieka oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec zdrowia. Trzyoso-
bowe drużyny brały udział w trzech konku-
rencjach: plastycznej, wiedzowej i sportowej. 
Zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Chabie-
licach. Również „Dwunastka” zorganizowała 
IV Powiatowy Konkurs Recytatorski z cyklu 
„Zielono mi". Tegoroczny poświęcono wio-
śnie. Dzieci prezentowały utwory poetyckie 
opiewające budzącą się do życia przyrodę. 
Grand Prix konkursu zdobyła Gabriela Śnież-
ko z SP w Kleszczowie. W  I Powiatowym Kon-
kursie Ekologiczno – Turystycznym w SP nr 
12 uczniowie klas VII – VIII z powiatu przygo-

towali prezentacje multimedialne pt. „Oso-
bliwości przyrodnicze gminy Bełchatów” 
oraz pisali testy. I miejsce zajęła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie. 
„Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze 
wokoło” to nazwa konkursu w podstawówce 
w Kurnosie Drugim. Dzieci rozwiązywały test, 
układały ekologiczne puzzle, pokonywały tor 
przeszkód i przygotowały prace plastyczne 
z wykorzystaniem surowców wtórnych.  

W siedzibie bełchatowskiej straży pożarnej 
odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Mło-
dzież zapobiega pożarom i  chroni środo-
wisko”. Do rywalizacji stanęło 25 uczniów. Ich 
pierwszym zadaniem było rozwiązanie testu, 
a drugim  udzielanie przed komisją ustnych od-
powiedzi na wylosowane pytania.  Oskar Okoń, 
Kamil Strzelczyk i  Kinga Wysocka zdobyli pierw-
sze miejsca w swoich kategoriach wiekowych. 
Przedsięwzięcie odbywa się od wielu lat i zazna-
jamia młodych ludzi z przepisami oraz umiejęt-
nościami w zakresie ochrony ludności, ekologii, 
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. n

Ekopowiat

Laureaci konkursów zawsze dumnie prezentują swoje trofea i nagrody. Gratulujemy!

Zainteresowani uczestnicy programów prozdrowotnych 
otrzymają od dietetyka przykładową dietę na tydzień, 
odpowiadającą potrzebom ich organizmów.



Wydarzenie, którego celem jest integracja mieszkańców, rozwijanie pasji, promowanie kultury, postaw patriotycznych czy troski 
o zdrowie i przyrodę, może zostać objęte patronatem honorowym Starosty Bełchatowskiego.  Organizator przedsięwzięcia co naj-
mniej dwa tygodnie przed terminem wnioskuje o wsparcie swojej inicjatywy. Możliwości pomocy jest kilka, ale organizator jest też 

zobowiązany do pewnych czynności (m.in. dokumentacja zdjęciowa wydarzenia, sprawozdanie, eksponowanie herbu powiatu etc.). Zasady 
zawarte są w „Regulaminie obejmowania przedsięwzięć Patronatem Starosty Bełchatowskiego”.  Od początku tego roku do połowy czerwca 
starosta Dorota Pędziwiatr patronowała ponad stu pięćdziesięciu wydarzeniom (zawody sportowe, konkursy, turnieje, pikniki, rajdy, marsze,  
konferencje). W tej liczbie jest 95 konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, w których uczestniczyło blisko 1500 osób. Zorganizowano 
również 59 wyjazdów edukacyjnych. 

Promocja powiatu (nazwa wydarzenia, 
beneficjent)

1. VII edycja Orszaku Trzech Króli w Bełcha-
towie (Stowarzyszenie Aktywności Oby-
watelskiej „Wspólnota”)
2. IX Zimowy Turniej Kibiców GKS (Sto-
warzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów 
„TORFIORZE”)
3. XIX Regionalny Marsz Szlakiem Po-
wstańców Styczniowych (Regionalne To-
warzystwo Społeczno-Kulturalne „ERSKA” 
w Bełchatowie)
4. Wystawa pojazdów zabytkowych (Sto-
warzyszenie Pojazdów Zabytkowych „Sta-
re Tłoki”)
5. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Zelowa  (Zelowski Klub Sportowy „Włók-
niarz”)
6. Konkurs Wiedzy Elektrycznej „Bezpiecz-
na elektryczność” (Stowarzyszenie Elektry-
ków Polskich Oddz. Piotrkowski Koło nr 29 
przy CKP w Bełchatowie)
7. Ogólnopolskie Integracyjne Zawody 
Wędkarskie dla Osób Niepełnosprawnych 
(Wędkarze bez barier)
8. Turniej Piłki Nożnej „Podziel się sercem” 
(ZKS Włókniarz Zelów)
9. Interdyscyplinarny Projekt „Wypełnianie” 
(MCK Bełchatów)
10. Konkurs dla uczniów szkół średnich 
województwa łódzkiego o puchar Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi 
(Komenda Powiatowa Policji w Bełchato-
wie)
11. Tydzień Walki z Depresją i Uzależnie-
niami (Klinika Wolmed)
12. II Powiatowy Konkurs Fryzjerski „Fryzu-
ra ślubna” (Ochotniczy Hufiec Pracy)
13. Obchody 90-lecia istnienia piłki nożnej 
w Bełchatowie (Stowarzyszenie Piłkarski 
Klub Seniora)
14. Akcja „Motoserce” (Klub motocyklowy 
SONS OF NORTH)
15. Ekstremalna Droga Krzyżowa Parzno 
2019 (Fundacja Indywidualności Otwar-
tych)
16. Dzień Dziecka (Ochotnicza Straż Pożar-
na w Ludwikowie)
17. XVI Powiatowy Konkurs „Pontyfikat Św. 
Jana Pawła II” (SP nr 13 w Bełchatowie)

18. Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym 2019 (Komenda Powiatowa Po-
licji w Bełchatowie, WORD w Piotrkowie 
Tryb.)
19. Ogólnopolski konkurs upowszechnia-
jący zasady savoir-vivre’u „Od ignoranta 
do eleganta” (ZSP w Kleszczowie; patronat 
tytularny)
20. 100 flag na 100-lecie barw narodo-
wych (Regionalne Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne „ERSKA” w Bełchatowie)
21. Piknik w Wólce Łękawskiej (Koło Go-
spodyń Wiejskich w Wólce Łękawskiej)
22. Wojewódzki turniej szachowy z okazji 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
(UKS „Jedynka”)
23. X Dyktando Kleszczowskie (ZSP 
w Kleszczowie)
24. Strażacki Festyn Rodzinny (OSP w Ku-
rowie)
25. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 
(Związek OSP RP)
26. IV Gminna Zadyszka (Centrum Kultury 
i Sportu Gminy Bełchatów)
27. Jubileusz 40-lecia powstania klubu 
Emerytów „Barwy jesieni” (Zarząd Klubu 
Emerytów „Barwy jesieni”)
28. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka 
(Koło PZW nr 4 „Megawat” w Bełchatowie)
29. Rodzinny Festyn Wędkarski „Patyki 
2019” (Polski Związek Wędkarski koło nr 37 
Zelów)
30. Warsztaty fotograficzne „ENERGIA 2019 
(Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficz-
ne; dotacja)
31. Turniej wiedzy ekologicznej „Wszyst-
kim wesoło, gdy czyste powietrze wokoło” 
(SP w Kurnosie Drugim)
32. Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka 
(Sołectwo Wypychów)
33. Marsz dla życia i rodziny (Stowarzysze-
nie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódz-
kiej Oddział w Bełchatowie)
34. Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastęp-
czego  (PCPR)
35. Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Po-
mocy (PCK Rejon Bełchatów)

Sport i turystyka 
1. III Halowy Turniej PN rocznika 2006 Beł-
chatów CUP 2016 (GKS Bełchatów)

2. Mistrzostwa Polski Energetyków w Piłce 
Nożnej Oldboy (Towarzystwo Sportu i Re-
kreacji "JUPITER")
3. XVIII Halowy Turniej  Piłki  Nożnej Członków 
OSP (Zarząd Oddziału Powiatowego PSP)
4. V Mistrzostwa Województwa Strażaków 
OSP (Zarząd Oddziału Powiatowego PSP)
5. Bełchatów CUP 2016 (GKS Bełchatów)
6. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Ta-
ekwondo (LZS Bełchatowska Akademia 
Taekwondo)
7. Bieg Rekreacyjny, Marsz Nordic Walking 
i Bieg Krasnala (KB Spartakus Bełchatów)
8. V Zawody Strzeleckie Spółek Miejskich 
o Puchar Prezydenta Miasta (Starostwo 
Powiatowe;  wpisowe pracowników)
9. V Zawody Strzeleckie o Szablę Józefa  
Turczynowicza (Bełchatowski Klub Lekko-
atletyczny)
10. Zawody pływackie z okazji Dnia Dziec-
ka (EKS SKRA Bełchatów)
11. Rajd turystyczny "Pierwszy Dzień Wio-
sny" (Szkoła Podstawowa w Szczercowie) 
12. Zawody wędkarskie  "Puchar wiosny"  
(PZW Koło nr 3 Górnik)

Kultura, ochrona dziedzictwa  
narodowego

1.  V Zawody Strzeleckie o Szablę Józefa  
Turczynowicza (Bełchatowski Klub Lekko-
atletyczny)
2. IV Powiatowy Festiwal Teatrzyków Szkol-
nych klas I-III (Szkoła Podstawowa nr 12 
w Bełchatowie)
3. III Powiatowy Konkurs Spektakli Profilak-
tycznych dla Szkół Podstawowych  "Roz-
sądni i Bezpieczni" (SP nr 12)
4. Muzyka łagodzi obyczaje (SP nr 12)
5. II Powiatowy Konkurs Historyczny "Po-
laków drogi do niepodległości" (SP nr 12)
6. II Powiatowy Konkurs Matematyczny PI-
TAGORAS (SP nr 12)
7. Powiatowy Konkurs Recytatorski  
"A mury runą... " (SP nr 12)
8. II Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 
"Moje serce to jest muzyk" (Szkoła Podsta-
wowa w Szczercowie)
9. Interdyscyplinarny projekt "Wypełnia-
nie" (MCK Bełchatów)
10. VI Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej 
"Muzyką w wiersz" (IV LO w Bełchatowie) n
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Pod patronatem starosty bełchatowskiego
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Piłkarska miłość trwa od 90 lat
Uroczysta akademia, film dokumentalny, ekspozycja pamiątek, występy artystyczne, ale przede wszystkim 
wspomnienia zaangażowanych osób złożyły się na galę z okazji 90-lecia piłki nożnej w Bełchatowie. Tego-
roczny jubileusz upamiętnia historyczny mecz z 1929 roku, który bełchatowianie rozegrali ze Stowarzysze-
niem Katolickiej Młodzieży Polski. 

Na zaproszenie głównego organizatora uroczystości, czyli Sto-
warzyszenia Piłkarski Klub Seniora w jubileuszowym spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele władz parlamentarnych, samo-

rządowych,  OZPN w Piotrkowie Tryb., członkowie Stowarzyszenia 
Oldboy GKS Bełchatów, byli piłkarze, trenerzy i działacze GKS Bełcha-
tów, „Węgla Brunatnego” i Skry Bełchatów.  oraz przyjaciele i sponsorzy. 
W ramach patronatu honorowego Starosty Bełchatowskiego wspar-
cie z budżetu powiatu wyniosło 6 tys. zł.  Pod adresem działaczy, któ-
rych zapał i aktywność rozwijały bełchatowski futbol, padło wiele cie-
płych słów. Starosta Dorota Pędziwiatr, wicestarosta Jacek Bakalarczyk 
i Marek Jasiński, członek zarządu, podziękowali za ich misję oraz wkład 
w budowę marki sportu bełchatowskiego. Goście jubileuszu obejrzeli 
pokaz taneczny w wykonaniu artystek grupy „Progress" oraz występ 
zespołu jazzowego pod opieką Marcina Węgrzyńskiego. Ciekawy był 
też film dokumentujący historię futbolu w Bełchatowie, kulisy funkcjo-
nowania GKS „Bełchatów” S.A. oraz historię trzech pozostałych klubów 
naszego miasta. Film uzupełniła wystawa klubowych pamiątek. 

26 maja 1929 r. Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Polski i nie-
zrzeszeni bełchatowianie rozegrali mecz na prowizorycznym boisku 
na terenie dawnego tartaku, znajdującego się między ulicami Kacz-
kowskich (obecnie 1 Maja i Kwiatowa). Wynik tego spotkania praw-
dopodobnie zakończył się remisem 3:3. Rok później powstał Robot-
niczy Klub Sportowy "Skra". Po wojnie działały w Bełchatowie dwa 

kluby piłkarskie - Związek Walki Młodych i RKS "Skra". W 1977 roku do 
życia powołany został GKS „Węgiel Brunatny”, który następnie zmie-
nił nazwę na GKS „Bełchatów”, czyli funkcjonujący do dziś największy 
klub z sekcją piłkarską. Pozostałe lokalne, działające z powodzeniem 
kluby piłkarskie, to: KS Grocholice, Zjednoczeni Gmina Bełchatów 
oraz ESPN Bełchatów.  n

Wielki bal siedemdziesięcioletniego „Bronka” 
Około sześciuset osób, byłych uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego 
wzięło udział w zjeździe absolwentów, wieńczącym obchody jubileuszu 70-lecia szkoły. Starostwo wsparło 
wydarzenie partycypując w kosztach pamiątkowego wydawnictwa poświęconego historii „Bronka”. 

Zjazd Absolwentów pierwszego beł-
chatowskiego ogólniaka zorganizo-
wano już po raz czwarty w historii. 

Wydarzenie przygotowywano od wielu 
miesięcy, angażując w działania obecną 
społeczność szkoły, Stowarzyszenie Absol-
wentów i Przyjaciół I LO oraz sympatyków.  
Zjazd rozpoczęło zwiedzanie budynku przy 
ul. 1 Maja. Goście oglądali sale lekcyjne, halę 
sportową oraz wystawę pamiątek. Punktem 
kulminacyjnym tej części zjazdu było od-
słonięcie tablicy, która zawisła na szkolnym 
korytarzu i będzie przypominać kolejnym 
pokoleniom o tym wyjątkowym spotkaniu 
absolwentów. Następnie uroczystość miała 
swoją kontynuację w hali widowiskowo-
-sportowej. Kwiaty i okolicznościowe od-
znaczenia otrzymali najstarsi absolwenci, 
którzy maturę zdawali w 1955, 1957 i 1958 
roku. Największą wartością  przedsięwzię-
cia było jednak spotkanie po latach byłych 
uczniów i nauczycieli, nierzadko także ab-
solwentów „Bronka”. Wspomnieniom, wza-
jemnym uściskom, anegdotom i pamiąt-
kowym zdjęciom nie było końca. Również 

wspólna zabawa na parkiecie trwała do 
późnych godzin nocnych. Tym samym IV 

Zjazd Absolwentów I LO przeszedł do hi-
storii. n

Pod pat ronatem starosty

Jubileusz 90-lecia piłki nożnej w Bełchatowie potwierdził, że pasja i sympatia dla tej 
dyscypliny sportu jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

I LO w Bełchatowie na przestrzeni siedemdziesięciu lat funkcjonowania wyedukowało ponad 7,5 tysiąca absolwentów.
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Ich świat, nasz świat, jeden świat
Uliczny marsz, konferencję i spotkania rodziców ze specjalistami zorganizował Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Bełchatowie dla poszerzania powszechnej wiedzy o autyzmie. Przedsięwzięciom przy-
świecała wspólna idea „By z autyzmem żyło się lepiej”. 

Korowód z udziałem podopiecznych 
SOSW, a także zaprzyjaźnionych pla-
cówek, który przeszedł ulicami Bełcha-

towa, manifestował naszą tolerancję i goto-
wość niesienia pomocy osobom dotkniętym 
autyzmem. Uczestnicy marszu dzierżyli 
w dłoniach niebieskie baloniki, symbolizu-
jące solidarność z autystycznymi osobami. 
Była wśród nich starosta Dorota Pędziwiatr. 
- Cieszę się, że w marszu wzięło udział tak wie-
le osób, w tym najmłodszych, bo to dla nich 
doskonała lekcja tolerancji i empatii. O osoby 
dotknięte autyzmem powinniśmy troszczyć się 
przez cały rok, dziś natomiast jest czas na poka-
zanie ich problemów, wyjątkowości ich świata 
i ich zmagań z niepełnosprawnością – powie-
działa starosta. 

W konferencji naukowo-szkoleniowej uczest-
niczyli goście z powiatów bełchatowskiego, 
piotrkowskiego, radomszczańskiego: dyrekto-
rzy szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy, 
terapeuci, nauczyciele oraz rodzice dzieci i na-
stolatków dotkniętych autyzmem. Wszyscy 
z wielkim zainteresowaniem wysłuchali relacji 
i wykładów, obejmujących problematykę au-
tyzmu. Doświadczeniem i wiedzą dzieliły się 
przedstawicielki dwóch Poradni Pedagogiczno-
-Psychologicznych w Bełchatowie i Piotrkowie 
Trybunalskim. Specjalistki omówiły problema-
tykę funkcjonowania dziecka ze spektrum au-
tyzmu w przedszkolu i szkole i przedstawiły sy-
tuację dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu 

w powiecie bełchatowskim.
W bloku tematycznym „Słowa prawdziwe 

o sobie i ludziach” wysłuchano wystąpie-
nia ojca ucznia Szkoły Branżowej I Stopnia 
w SOSW w Bełchatowie, który jest autorem 
książki fantastyczno-naukowej „Wydrenowa-
ny umysł”. Pan Jarosław Michalak opowiedział 
o codziennych zmaganiach i pracy ze swoim 
synem oraz osiągniętych sukcesach, nie tylko 

w dziedzinie pisarskiej. Jego wypowiedź roz-
budziła w rodzicach dzieci z autyzmem na-
dzieję, że również ich synowie i córki, poprzez 
właściwie prowadzoną terapię, mogą w życiu 
wiele osiągnąć. Obecnie w bełchatowskim 
SOSW przebywa dziesięciu podopiecznych 
z uwagi na zdiagnozowany autyzm, kolejnych 
ośmiu uczniów ma dwie lub więcej niepełno-
sprawności, a autyzm jest jedną z nich. n

Drzewa pomagają leczyć
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie rozpoczął realizację programu terapeutycznego 
dla dzieci niepełnosprawnych „Leczymy lasem” we współpracy z Fundacją Przyjazna Planeta. Metoda le-
czenia i usprawniania dzieci lasem, zwana dendroterapią, należy w Polsce do metod nowatorskich. Kontakt 
z przyrodą pomaga koić emocje, relaksuje i dotlenia. Są opracowania, które konkretnym gatunkom drzew 
przypisują specyficzne oddziaływanie na człowieka.  

Z  pomysłem wykorzystania den-
droterapii wyszła Fundacja w 2017 
roku, która pilotażowo współpraco-

wała z Poradnią Psychologiczno-Pedago-
giczną w Radomsku i Ośrodkiem Szkol-
no-Wychowawczym w Radomsku oraz 
Lasami Państwowymi. Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie 
jest drugą placówką, która wykorzystu-
je oddziaływanie terapeutyczne lasu. 
W wyjazdach terapeutycznych, realizo-
wanych w ramach powiatowego grantu 
edukacyjnego, bierze udział trzynastu 

uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej 
wraz z rodzicami. Pierwsze zajęcia odbyły 
się w połowie maja w Rezerwacie Przyro-
dy w Łuszczanowicach. W czasie pobytu 
w lesie specjaliści z PPP w Radomsku oraz 
pedagodzy z SOSW w Radomsku i SOSW 
Bełchatowie prowadzili zajęcia terapeu-
tyczne. W programie był też spacer oraz 
zabawy i gry z wykorzystaniem natural-
nych elementów przyrody. Kolejne wyjaz-
dy planowane są do lasów na terenie Nad-
leśnictwa Przedbórz, Piotrków Trybunalski 
i Radomsko.  n

Razem dla innych

Niebieskie tabliczki z hasłami i balony, niesione przez uczestników marszu, to symbol tolerancji  
i solidarności z osobami autystycznymi.

Z leczenia lasem korzystają podopieczni SOSW oraz ich 
opiekunowie.
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Nakręceni na pomaganie
Cel charytatywny bardzo często towarzyszy różnym przedsięwzię-
ciom, organizowanym na terenie naszego powiatu. Mieszkańcy ak-
tywnie i chętnie się do niego przyłączają niejako przy okazji, kiedy 
biorą udział w zawodach sportowych, piknikach czy ekologicznych ak-
cjach. Dużą wartością tych wydarzeń jest integracja wokół szczytnego 
celu i godna do naśladowania postawa. Dorota Pędziwiatr, starosta 
bełchatowski, obejmuje takie inicjatywy patronatem honorowym.

Akcja „Zakręcona pomoc dla Filipa”, 
koordynowana przez Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Beł-

chatowie, trwała kilka miesięcy. Dzięki 
zaangażowaniu większości szkół i przed-
szkoli z powiatu udało się uzbierać pond 
4 tony kolorowych zakrętek, które zostaną 
ponownie przetopione na plastik. Za pie-
niądze, które zapłaciła firma recyklingowa, 
19-letni Filip, podopieczny bełchatowskie-
go SOSW, otrzymał sprzęt do rehabilitacji. 
Jest nim rękawica wraz z generatorem, po-

prawiająca właściwości sensomotoryczne 
ręki oraz komputer. Z kolei organizowana 
od sześciu lat impreza sportowa „Gminna 
zaDyszka” przyciągnęła w tym roku do 
gminy Bełchatów aż dwustu zawodników. 
W trakcie imprezy zbierano pieniądze dla 
siedemnastoletniego Rafała, cierpiącego 
na dziecięce porażenie mózgowe. Dar-
czyńcy przekazali w sumie ponad 11 tys. 
zł, dzięki czemu  chłopiec otrzyma specja-
listyczny rower. Nie od dziś wiadomo, że 
bezcenną wartość ma krew. Podczas beł-

chatowskiej odsłony ogólnopolskiej akcji 
„Motoserce” prawie pięćdziesięciu miesz-
kańców oddało krew. Na każdego dawcę, 
oprócz tradycyjnych czekolad, czekały 
drobne upominki oraz losowanie nagrody 
głównej – skutera. n

Starosta Dorota Pędziwiatr przekazała Filipowi sprzęt 
kupiony za pieniądze ze sprzedaży zakrętek.

Razem dla innych

W rodzinie jest moc
Sto trzydzieści pięć osób skorzysta z różnego rodzaju pomocy, dzięki której ma szansę poprawić swoją sytuację 
społeczną czy ekonomiczną, relacje w rodzinie i środowisku. Możliwość taką daje udział w projekcie pn. „W ro-
dzinie jest moc”, które od maja br. realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Pieniądze 
na działania w ramach projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (1,6 mln zł) oraz budżetu 
powiatu bełchatowskiego (280 tys. zł). Samorząd powiatu dołożył ponadto 40 tys. zł do zakupu 9-osobowego 
samochodu, który także będzie wykorzystany na działania w projekcie. Chętne osoby już mogą zgłaszać się 
do PCPR: ul. Czapliniecka 66, pok. nr 11, tel. 44 739 48 07. Projekt potrwa do końca kwietnia 2022 roku.  

Kto może skorzystać?
♦ Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej 

i zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym.
♦ Rodzice zastępczy.
♦ Dzieci biologiczne rodzin zastępczych.
♦ Rodzice biologiczni dzieci wychowują-

cych się w pieczy zastępczej.
♦ Inne osoby bliskie dziecku, wychowują-

cemu się w rodzinie zastępczej.

Jakie działania w ramach projektu?
♦ Konsultacje i diagnozy specjalistyczne.
♦ Pomoc w nauce. Szkolenia.
♦ Profilaktyka zachowań ryzykownych 

u dzieci.
♦ Tworzenie grup wsparcia dla rodzin za-

stępczych.
♦ Edukacja kulturalna. 

Oczekiwane rezultaty projektu
Celem projektu jest przygotowanie dzieci 

wychowujących się w rodzinnej pieczy za-
stępczej do samodzielnego życia i radzenia 
sobie z trudnościami życiowymi. Aktualnie 
pod opieką PCPR jest 127 rodzin zastępczych, 

w których przebywa 179 dzieci. Zdecydowa-
na większość rodzin (80) jest spokrewniona 
z podopiecznymi. Pozostałe to rodziny nie-

zawodowe (37) i zawodowe (10). Przewiduje 
się, że wsparciem projektu objętych zostanie 
40 rodzin. n

Jeśli chcesz zostać rodziną zastępczą to:
- omów plan przyjęcia dziecka w opiekę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podej-
mijcie wspólnie; 
- zastanów się, jakie są motywacje przyjęcia dziecka;
- skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie;
- zgłoś się do PCPR na szkolenie prowadzone dla kandydatów na rodziców zastępczych.

„Belgijka” bawiła i integrowała uczestników festynu z okazji Dnia Rodziny Zastępczej, zorganizowanego przez PCPR.



- 20 -

Ekologiczna Bawaria gościła polską młodzież
Dziewiętnastoosobowa grupa uczniów gościła kilka dni w Bawarii. Bezpłatne zakwaterowanie w niemiec-
kich rodzinach i udział w programie pobytu zapewniła młodzieży współpraca partnerska samorządów po-
wiatów bełchatowskiego i Berchtesgaden. Uczniowie poznali tradycje i kulturę gościnnego landu, podzi-
wiali jego alpejskie krajobrazy, doskonalili znajomość języków obcych i nawiązali kontakty z  niemieckimi 
rówieśnikami. Młodzieży towarzyszył w swojej pierwszej zagranicznej podróży Gryfinek, powiatowy plu-
szak. 

Uczniowie z pięciu powiatowych szkół 
ponadpodstawowych przebywali 
w powiecie Berchtesgaden od 11 do 16 

maja. Mieszkali w domach swoich kolegów ze 
Szkoły Realnej im. Marii Ward w Bad Reichen-
hall. Szkoła oraz Stowarzyszenie Europa Union 
Okręg BGL przygotowały dla gości z Polski spe-
cjalny program, w trakcie którego poznawali 
specyfikę bawarskiego landu. Uczniowie pły-
nęli elektryczną łodzią po Jeziorze Królewskim 
na terenie Parku Narodowego Bertchtesgaden. 
Podczas spaceru z przewodnikiem dowiedzieli 
się o unikatowych roślinach i zwierzętach, za-
mieszkujących teren parku. Niektóre z nich, jak 
np. jelenie, mają polskie pochodzenie, gdyż 
zostały skrzyżowane z osobnikami żyjącymi 
w Puszczy Białowieskiej. Możliwość przyjrzenia 
się z bliska naturze uczniowie mieli w Domu 
Gór (Haus der Berge) w Berchtesgaden, no-
woczesnym muzeum z multimedialnymi wy-
stawami. Na terenie powiatu Berchtesgaden 
funkcjonuje kopalnia soli, oparta na odzyski-
waniu minerału z podziemnych solanek. Stare 
technologie kopalniane, liczące sobie kilkaset 
lat, uczniowie poznali w muzeum Alte Saline 
w miejscowości Bad Reichenhall. Spacer po 

tym uzdrowiskowym miasteczku o mikrokli-
macie dobrze wpływającym na drogi odde-
chowe wiódł przez urokliwy park zdrojowy 
z tężniami oraz deptak. Muzeum niemieckiej 
kolei (Lockwelt) i szkoła zawodowa we Freilas-
sing to kolejne odwiedzone miejsca.

Polscy uczniowie spędzili sporo czasu tak-
że ze swoimi niemieckimi rówieśnikami po-
znając ich rodziny i tradycje podczas bawar-

skiego wieczoru w szkole. Również wspólny 
wyjazd do Salzburga na taras widokowy, do 
Hangaru 7 i galerii handlowej był dla mło-
dzieży okazją do lepszego poznania się i szli-
fowania języka … angielskiego, w którym 
uczniowie porozumiewali się najchętniej. Już 
14 września przyjadą do Bełchatowa ucznio-
wie z Bawarii, zamieszkają w domach pol-
skich rówieśników. n

Morskie opowieści ze Słupska
Delegacja powiatu bełchatowskiego, na zaproszenie partnerskiego powiatu słupskiego, wzięła udział 
w maju w XVIII Biegu Olimpijskim oraz w II Usteckich Zawodach w wędkarstwie morskim pod patronatem 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

W imprezie wzięło udział ponad sześćset osób w różnym 
wieku. Bieg odbył się na dystansie 6 km. Udział w imprezie, 
wspólna zabawa i popularyzacja idei olimpijskich to cel, jaki 

przyświecał organizatorom, Uczniowskiemu  Klubowi Sportowemu 
„Olimpijczyk” oraz Gminie Kobylnica. 

- Bardzo fajna i pożyteczna impreza zorganizowana na wysokim 
poziomie. Cieszę się, że mogłem w niej uczestniczyć – mówi Marek 
Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie.

Gośćmi imprezy byli znani biegacze olimpijczycy, w tym brązowy 
medalista z Seulu Kazimierz Adach. Wśród członków naszej delegacji 
znaleźli się również miłośnicy wędkowania.  II Usteckie Zawody w Węd-
karstwie Morskim „Rząd – Samorząd” nie miały „szczęścia do pogody”, 
mimo to, odbyły się. Połowy nie przyniosły imponujących wyników. 
Najważniejsze jednak jest to, że w miłej atmosferze wszyscy wrócili na 
ląd. Z powiatem słupskim samorząd powiatu bełchatowskiego współ-
pracuje od 2010 r. Współpraca polega na wsparciu, koordynacji i po-
dejmowaniu wspólnych działań w dziedzinie: turystyki, kultury i sztu-
ki, szkolnictwa, informatyzacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, 
ochrony środowiska, sportu oraz gospodarki. Co roku bierzemy udział 

w Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek, w Spartakiadzie Osób Niepełno-
sprawnych, Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych. n

Po par tnersku

Nasi uczniowie przywieźli z bawarskiej wyprawy kontakty do niemieckich rówieśników, wiedzę i motywację do nauki 
języków obcych.

W skład delegacji, reprezentującej powiat bełchatowski, weszli pracownicy starostwa oraz 
powiatowych jednostek organizacyjnych.
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Nowy wóz dla OSP Chabielice

Pod koniec maja, w Sali 100-lecia Niepodległości Urzędu Wo-
jewódzkiego w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie promes 
na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśni-

czych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej województwa 
łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Szczerców Krzysz-
tof Kamieniak oraz Zenon Gruszczyński, reprezentujący OSP w Cha-
bielicach.

Promesy na zakup aut to odpowiedź na wyrażone we wnio-
skach jednostek OSP zapotrzebowanie na nowy sprzęt ratowni-
czo-gaśniczy. Wnioskom tym zostało przyznane dofinansowa-
nie na poziomie 66% (pozostała część kwoty to wkład własny 
gmin). Wsparcie rządowe pochodzi w 56% z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 39% 
z Krajowego Funduszu Ratowniczo-Gaśniczego, a 4% to środ-
ki z ubezpieczeń. Koszt zakupu jednego wozu ratowniczo-ga-
śniczego typu GBA wyniesie: 760 tys. zł. Wojewoda łódzki Zbi-
gniew Rau oraz zastępca łódzkiego komendanta łódzkiego PSP 
Marek Jankowski wręczyli zgromadzonym promesy o łącznej 
wartości 11 382 000 zł.

– Z tej wiadomości ucieszą się nie tylko druhowie z Chabielic, ale 
i mieszkańcy całej gminy Szczerców – zauważa wójt Krzysztof Ka-
mieniak i dodaje: – Nasze jednostki OSP miały okazję wykazać się już 
przy różnych zdarzeniach, zawsze jest to działanie profesjonalne, ale 
i ofiarne. To dobrze, że nasz wniosek został dostrzeżony i pieniądze 
trafią do Chabielic. n

Z życ ia gmin

Gminna ZaDyszka  
pomogła Rafałowi 

Sukcesem zakończyła się tegoroczna VI Gminna ZaDyszka. Ponad 
250 uczestników stanęło 12 maja na starcie biegu rozgrywane-
go w Kurnosie Drugim. W Biegu Krasnali udział wzięło 140 dzie-

ci. Impreza miała jednak przede wszystkim cel charytatywny, zbiórkę 
pieniędzy dla siedemnastoletniego Rafała, mieszkańca gminy Bełcha-
tów, cierpiącego na dziecięce porażenie mózgowe. 

Charytatywne wydarzenie wsparli również samorządowcy. Kon-
rad Koc, Wójt Gminy Bełchatów oraz radni Monika Sadura, Piotr Kota 
i Przemysław Gołąb wystartowali w biegu i sprawdzili swoją formę na 
dystansie 3400 m. Najlepszych zawodników uhonorowano medala-
mi. Pamiątkowe trofea otrzymały również wszystkie dzieci. Podczas 
VI Gminnej ZaDyszki zebrano 11.112,49 zł i 5,20 euro. To suma, która 
z powodzeniem wystarczy na specjalistyczny rower Alinker. Ułatwi on 
poruszanie się Rafałowi. Wszystkim, którzy zaangażowali się w organi-
zację imprezy i wsparli cel charytatywny serdecznie dziękujemy!  n

Pamiętamy o ks. Januszu Krakowiaku

Szczególną wystawę, poświęconą pa-
mięci ks. Janusza Krakowiaka, przygo-
towano w budynku Urzędu Gminy Beł-

chatów. Upamiętnia ona 6. rocznicę śmierci 
niezwykłego kapłana, lokalnego patrioty, 
a od 2014 roku również Honorowego Oby-
watela Gminy Bełchatów. 

Mieszkańcy gminy Bełchatów zapamiętali 
ks. Janusza Krakowiaka, wieloletniego dzie-
kana bełchatowskiego, proboszcza parafii 

pw. Narodzenia NMP, m.in. dzięki jego zaan-
gażowaniu duszpasterskiemu czy dbałości 
o obiekty parafialne. Zawsze okazywał życz-
liwość wiernym, szczególnym staraniem ota-
czał osoby starsze. To jego staraniom wierni 
zawdzięczają budowę kaplicy - obecnie już 
kościoła parafialnego - przy ul. ks. Jerzego Po-
piełuszki, wzniesienie Oratorium i pomnika 
Jana Pawła II. Proboszcz aktywnie uczestni-
czył w życiu lokalnej wspólnoty, był inicjato-

rem powstania i mecenasem orkiestry dętej 
OSP Dobrzelów, patronował uroczystościom 
patriotycznym, religijnym i jubileuszowym. 
Wspierał działalność jednostek OSP i stowa-
rzyszeń lokalnych. Ekspozycja dedykowana 
ks. Krakowiakowi prezentuje jego poszcze-
gólne dokonania. Ks. Janusz Krakowiak zmarł 
7 maja 2013 roku. Rada Gminy Bełchatów 
w 2014 roku nadała mu tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Bełchatów.  n

Jak mówi Krzysztof Kamieniak, wójt gminy Szczerców, dofinansowanie do zakupu sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP z Chabielic ucieszy z pewnością wielu mieszkańców gminy.

Konrad Koc, wójt gminy Bełchatów, przekazał pani Anecie Dukat, mamie Rafała, zebrane 
podczas akcji pieniądze.
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Z życ ia gmin

Remont dróg gminnych w Zelowie

Trwają prace przy budowie drogi gmin-
nej w miejscowości Kolonia Łobudzi-
ce na odcinku 1.350 km, tj. od drogi 

powiatowej (przy kapliczce) do łącznika 
przebiegającego przez las. W zakres robót 
wchodzą: roboty pomiarowe, wykonanie 
korytowania pod nawierzchnię, wykona-
nie podsypki piaskowej, wykonanie pod-
budowy z tłucznia kamiennego, ułożenie 
nawierzchni z asfaltobetonu, formowanie 
poboczy z klińca kamiennego, odmulenie 
rowów przydrożnych oraz naprawa przepu-
stów rurowych.

Koszt inwestycji to 1.358.394,29 zł. Pla-
nowany termin zakończenia prac to koniec 
czerwca br.

Na zadanie to w kwietniu br. do Łódzkie-
go Urzędu Wojewódzkiego został złożony 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
wniosek o dofinansowanie do 80% warto-
ści robót zrealizowanych w 2019 r., tj. kwoty 
887.699,00 zł. Przewidywane rozstrzygnięcie 
naboru III kwartał br.

Ponadto został rozstrzygnięty przetarg na 
remont drogi gminnej w miejscowości Nowa 
Wola, na odcinku 496 mb. W zakres robót 
wchodzą: roboty ziemne i przygotowawcze, 
remont przepustu drogowego, formowanie 

poboczy, wzmocnienie podłoża warstwą 
z tłucznia dolomitowego oraz wykonanie 
potrójnej powierzchniowej stabilizacji na-
wierzchni emulsją asfaltową. Wartość inwe-

stycji to 240.588,62 zł, z czego 200.000,00 zł 
zostanie dofinansowane ze środków Gminy 
Kleszczów. Planowany termin zakończenia 
prac 6 lipca br.  n

Ekspresem przez Gminę Kleszczów
Przebudowa gminnego stadionu

W kwietniu przy ul. Sportowej w Kleszczo-
wie rozpoczęły się prace, związane z prze-
budową gminnego stadionu. Obiekt będzie 
służył nie tylko piłkarzom, ale również lekko-
atletom. Oprócz całkowicie nowej nawierzchni 
trawiastej dla futbolistów zbudowana będzie 
nowa bieżnia, a także skocznie (do skoków 
wzwyż, w dal i o tyczce) oraz rzutnie (dla kuli, 
oszczepu, dysku i młota). Zostaną zmodernizo-
wane trybuny, rozbudowany będzie budynek 
magazynowy, a także szatnie z zapleczem.

Dzięki temu stadion w Kleszczowie będzie mógł 
być miejscem organizowania lekkoatletycznych 
imprez rangi wojewódzkiej oraz ogólnopolskich 
mityngów w wybranych konkurencjach.

Nowe przedsięwzięcia gospodarcze
W Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 

3 (Żłobnica) dużo się dzieje. Trwa inwesty-

cja, prowadzona przez właściciela ukraińskiej 
firmy Kobzarenko, która obejmuje budo-
wę budynku produkcyjno-magazynowego 
z częścią biurowo-socjalną o pow. użytkowej 
ponad 4630 m kw. W powstającym zakładzie 
będą produkowane maszyny i sprzęt rolniczy.

Dzięki zakończonej w kwietniu rozbudo-
wie swój potencjał produkcyjny i magazy-
nowy znacząco zwiększyła spółka Caparol 
Polska. Roczne zdolności produkcyjne zauto-
matyzowanej fabryki farb wzrosły do 40 tys. 
ton, a przestrzeń magazynowa zwiększyła się 
do 8 tys. miejsc paletowych.

W sąsiedztwie strefy przemysłowej 
w Żłobnicy została zakończona budowa 
dużej elektrowni słonecznej. Sześć odręb-
nych instalacji dysponuje mocą szczytową 
736 kWp (kilowatopików). To wydajność 
fotowoltaicznych ogniw w godzinach mak-
symalnego nasłonecznienia czyli w tzw. 

piku. Elektrownia o takiej mocy jest w stanie 
sprostać zapotrzebowaniu na energię elek-
tryczną ponad 180 gospodarstw domowych 
standardowej wielkości. Gmina pomogła 
inwestorom budując kontenerową stację 
transformatorową oraz układając podziemne 
kable, którymi prąd z fotowoltaicznej farmy 
płynie do gminnej sieci energetycznej.

XXII Dni Kleszczowa
W ostatni weekend maja mieszkańcy gmi-

ny oraz przyjezdni bawili się na gminnym 
święcie. Korzystali z gigantycznego wesołe-
go miasteczka, słuchali koncertów muzycz-
nych, oglądali popisy wokalne i taneczne. 
Dni Kleszczowa otworzyła III Kleszczowska 
Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych. 
Uczestniczyły w niej orkiestry OSP Konopi-
ska, OSP Mykanów, Gminy Sulmierzyce, Gmi-
ny Żytno oraz Gminy Kleszczów.

W sobotę i niedzielę wystąpiły na scenie 
zespoły Papa D., IRA i Zeus, a także wokaliści: 
Czadoman, Jula, Filip Lato, Danzel i Michał 
Szpak. Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczo-
wie pokazał dorobek kół tanecznych oraz 
wokalistów, którzy z okazji Dnia Matki zapre-
zentowali się w programie „Dedykuję Tobie 
Mamo”. n

Jerzy Strachocki

Remont dróg gminnych to stała pozycja w budżecie Zelowa. Burmistrz Tomasz Jachymek czyni starania także o ściągnięcie 
środków z zewnątrz, m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych.
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In formator

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

(kier. 44)

ul. Pabianicka 17/19

Centrala 635 86 00, fax 635 86 17

Sekretariat 635 86 01

Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 47

Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 33

Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami 
635 86 50

Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09

Zespół ds. Kadr 635 86 10

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi 733 65 32

Biuro Rady Powiatu 635 86 53

ul. Pabianicka 34

Zespół ds. promocji 635 86 42

Rzecznik prasowy 635 86 95

Darmowa pomoc prawna 635 86 97

ul. Pabianicka 26

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

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
635 86 04

Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych 
733 66 08

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
635 86 24

ul. Czapliniecka 96

Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności 733 66 24

Centrum Kształcenia Praktycznego 
tel. 633 23 44, fax 633 23 78

Powiatowe Centrum Sportu 
tel. 733 01 70, 733 01 72

ul. Czapliniecka 66

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 733 05 45,  
fax 633 06 42

Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych 633 16 81

Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81

Bursa Szkolna 632 12 52

Powiatowa Administracja Zespolona

KP Państwowej Straży Pożarnej 
ul. Wspólna 7, 633 83 12, fax 633 82 10

KP Policji 
ul. 1 Maja 7, 635 52 15

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
ul. Pabianicka 34, tel. 633 29 06

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
ul. Okrzei 49, tel. 733 13 57

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 
ul. Piłsudskiego 70, tel. 635 09 53

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. 632 94 04, fax 631 40 46

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

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

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
97-413 Łękawa 9, tel. 635 12 22

Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51 
97-438 Rusiec, tel./fax 43 676 60 04

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
ul. Czapliniecka 96, 632 28 74

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

Szkoły ponadgimnazjalne

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

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

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

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

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

Urzędy gmin

Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 
tel. 733 51 37, fax 733 51 40

Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13 
tel. 632 52 11, fax 632 68 54

Urząd Gminy w Drużbicach 
97-403 Drużbice 77a, tel. 631 10 78 fax 631 12 59

Urząd Gminy w Kleszczowie 
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 
tel. 731 31 10 fax  731 31 30

Urząd Gminy w Klukach 
97-415 Kluki 88, tel. 631 50 02 fax 631 50 25

Urząd Gminy w Ruścu 
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec 
tel. 43 676 60 11 fax 43 676 62 90

Urząd Gminy w Szczercowie 
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców 
tel. 631 80 50 fax 631 80 79

Urząd Miejski w Zelowie 
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów 
tel. 634 10 00 fax 634 13 41

Przyjęcia interesantów przez starostę, wicestarostę 
i etatowego członka Zarządu Powiatu odbywają się 
we wtorki od godziny 13.00 do godz.18.00 w budynku 
starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 (III piętro). 
Termin wizyty należy uzgodnić w sekretariacie lub 
telefonicznie: 44 635 86 01.

ZAŁATW SPRAWĘ 
W URZĘDZIE

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 
pracuje w dni powszednie od godz. 
7.30 do godz. 15.30, we wtorki do godz. 
18.00. Wykaz poszczególnych wydzia-
łów i numerów pokoi  znajduje się na 
tablicy w holu na parterze urzędu. Infor-
macje są również udzielane w punkcie 
obsługi (parter). 

Druki i formularze do poszczególnych 
spraw są dostępne  na oficjalnej stronie 
internetowej powiatu bełchatowskiego 
www.powiat-belchatowski.pl (zakładka 
Dla mieszkańca/Druki do pobrania lub 
BIP), a także bezpośrednio w wydziałach.

Termin wizyty w wydziale komunika-
cji można uzgodnić poprzez specjal-
ną aplikację na stronie www powiatu. 
O załatwieniu sprawy rejestracji samo-
chodu czy prawa jazdy urząd  powia-
damia interesantów SMS-em, jeśli mają 
takie życzenie.

TELEFONY ALARMOWE

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




