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Co dobrego dzieje się na drogach

Remonty dróg, chodników czy budowa 
nowych nawierzchni ulic to jedne z najważ-
niejszych zadań, jakie samorząd powiatu 
bełchatowskiego realizuje w każdym roku 
budżetowym. Inwestycje prowadzone są 
na terenie całego powiatu, w zależności od 
potrzeb mieszkańców oraz możliwości fi-
nansowych. Dzięki środkom pozyskanym z 
zewnątrz i współpracy z gminami kilka po-
wiatowych inwestycji drogowych zakończy 
się tej jesieni. Str. 4

Ekopiknik miodem płynący
Warsztaty ekologiczne, pokaz produkcji 
świec woskowych, malowanie uli, degusta-
cja zdrowych potraw, konkursy i występy 
estradowe złożyły się na Ekopiknik 2019 
oraz IV Powiatowy Dzień Miodu, zorgani-
zowane 27 września przez bełchatowskie 
starostwo. Wydarzenie odbywa się raz w 
roku i jest elementem edukacji ekologicznej 
mieszkańców. Po raz dziesiąty przeprowa-
dzona została akcja „Drzewko za makula-
turę”. Mieszkańcy pobili nowe, ekologiczne 
rekordy.  Str. 20, 21

Ogłoszony przez Starostę Bełchatowskiego Dorotę Pędziwiatr konkurs na najpiękniejszą posesję powiatu bełchatowskiego trwał 
kilka wakacyjnych tygodni. Właściciele nieruchomości sami nominowali swoje podwórka do rywalizacji. Zgłosiło się dziesięć osób. 
Tytuł „miss” i główną nagrodę 2 tys. zł wygrała posesja w Emilinie w gminie Bełchatów, którą właściciel nazwał „Hortensjowym 
rajem”. Relacja z finału konkursu na stronie 18.

„Hortensjowy raj”  
w Emilinie najpiękniejszy
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Flesz

Kalendarium wydarzeń
3 listopada, Koncert „W życiu piękne są tylko 
chwile - Jesienne Zaduszki”  (Miejskie Centrum 
Kultury w  Bełchatowie - PGE Giganty Mocy; 
godz. 17)

Wokaliści i  muzycy z  Bełchatowa, a  także za-
przyjaźnieni artyści, zaprezentują utwory m.in.  
Agnieszki Osieckiej, Anny Jantar, Marka Grechuty, 
Zbigniewa Wodeckiego, Sławy Przybylskiej, Bo-
gusława Meca, Andrzeja Zauchy, Michaela Jack-
sona, Kory Jackowskiej, Obywatela GC oraz Dże-
mu. Darmowe wejściówki na koncert do odbioru 

w kasie MCK. 

9 listopada, oficjalne otwarcie sezonu zimo-
wego na powiatowym lodowisku przy ul. Cza-
plinieckiej 96 w Bełchatowie. Dyskoteka na lodzie, 
niespodzianki. 

11 listopada, Święto Niepodległości

Powiatowy Rajd Niepodległości. Start o  godz. 
11 z  Placu Wolności. Trasa o  długości 40 km. 
XIX Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycz-
nej i Żołnierskiej "Moja Ojczyzna"; sala koncer-
towa w Gigantach Mocy.

20 listopada, Powiatowy Dzień Seniora (MCK – 
PGE Giganty Mocy, godz. 18)

Koncert Teresy Werner (wstęp wolny – wejściówki 
do odbioru  w kasie MCK)

28-29 listopada, Festiwal Ekologicznej Twór-
czości Dzieci (aula w  ZSP nr 1 w  Bełchatowie; 
godz. 8-15)

Termin zgłoszeń zainteresowanych placówek 
upływa 6 grudnia. Informacji udziela wydział 
ochrony środowiska w starostwie.

28 listopada – 1 grudnia, X Ogólnopolski Tur-
niej  Curlingowy o Puchar Starosty Bełchatow-
skiego. Organizator: Powiatowe Centrum Sportu. 

Starostwo czynne 7 grudnia

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie infor-
muje, iż w sobotę, 7 grudnia, urząd będzie 
czynny, jak w  dni powszednie (7.30-15.30). 
Ma to związek z „odpracowaniem” dnia 24 
grudnia (wtorek), który będzie dla starostwa 
w tym roku dniem wolnym od pracy.

Nowy regulamin patronatów

Od 27 sierpnia obowiązuje nowy „Regulamin 
obejmowania przedsięwzięć patronatem Sta-
rosty Bełchatowskiego”. Dokument określa 
zasady ubiegania się o patronat oraz wprowa-
dza nowe formularze wniosku i sprawozdania. 
Termin składania wniosku o  patronat został 
wydłużony do co najmniej 21 dni przed rozpo-
częciem przedsięwzięcia (było 14). Na złożenie 
sprawozdania beneficjent ma 14 dni (było 7). 
Informacje dostępne na www.powiat-belcha-
towski.pl.

Rok szkolny 2019/20 zapisze się w historii rekordową rekrutacją 
do szkół średnich, które przyjęły do klas pierwszych absolwen-
tów gimnazjów i  podstawówek. W  placówkach prowadzonych 
przez samorząd powiatu bełchatowskiego utworzono 25 od-
działów po gimnazjum i 27 oddziałów po szkole podstawowej, 
w sumie o 24 oddziały więcej niż rok wcześniej.

Dzieci, młodzież i seniorzy, w sumie ponad 130 osób wystąpiło na scenie bełchatowskiego MCK podczas XX Przeglądu Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych (16.10), organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Uczestnicy, reprezentujący łącznie 
ponad 10 placówek szkolnych, opiekuńczych i stowarzyszeń, zaprezentowali prace plastyczne oraz talenty sceniczne. Głównym 
celem Przeglądu jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, promocja ich potencjału.

Starosta Dorota Pędziwiatr gościła w SP nr 4 w Zelowie, gdzie 
blisko 40 pierwszoklasistów złożyło ślubowanie. Dzieci obie-
cały być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi przyrody, 
a swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycie-
lom. Na pamiątkę wydarzenia starosta przekazała uczniom 
drobne upominki i wpisała się do szkolnej kroniki.

Podczas Mixera Regionalnego w Łęczycy stoisko promocyjne 
miało bełchatowskie starostwo. Wspólnie z gminami Zelów, 
Drużbice i miastem Bełchatów zapraszaliśmy do odwiedzania 
naszego powiatu. Odwiedzających „częstowaliśmy” informa-
cjami, suwenirami, słodyczami i wypiekami Jagodowej Ba-
beczki, czyli Jagody Grzejszczak.
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PKS podąża nowymi trasami
Rada powiatu jednogłośnie zgodziła się na podpisanie ze spółką PKS w Bełchatowie umowy na urucho-
mienie czterech nowych linii autobusowych, o których dofinansowanie samorząd powiatu wnioskował do 
Wojewody Łódzkiego i takie wsparcie otrzymał.

Linie autobusowe, które na wniosek Po-
wiatu Bełchatowskiego uruchomiono 
we wrześniu, to: 1. Bełchatów - Zelów 

– Pożdżenice; 2. Bełchatów - Zelów - Wygieł-
zów – Mauryców; 3. Bełchatów - Rożniatowice 
- Wola Mikorska – Zelów; 4. Bełchatów - Kali-
sko – Piaski. Oszacowano, iż łączna liczba kilo-
metrów, którą pokonają autobusy na tych tra-
sach w okresie od września do grudnia 2019 r., 

wyniesie 82 016. Wojewoda Łódzki przyznał 
naszemu powiatowi dopłatę do każdego ki-
lometra, wynoszącą 1 zł.  Pieniądze pochodzą 
z  „Funduszu rozwoju przewozów autobuso-
wych o  charakterze użyteczności publicznej”. 
Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i  wi-
cestarosta Jacek Bakalarczyk podpisali w  tej 
sprawie umowę z Wojewodą Łódzkim. Do wo-
jewody wpłynęły w sumie 22 wnioski o objęcie 

dopłatą 92 linii autobusowych na terenie woje-
wództwa. Na wnioskowanych liniach do końca 
2019 roku planuje się wykonanie 62 001 kur-
sów. Podpisanie umów w ŁUW miało uroczysty 
charakter i odbyło się w gronie takich osób, jak 
m.in.  Marszałek WŁ Grzegorz Schreiber, posło-
wie na Sejm RP VIII kadencji: Dariusz Kubiak, 
Anna Milczanowska, Alicja Kaczorowska, Paweł 
Rychlik i Roman Sasin.  n

Nowe linie autobusowe funkcjonują od września. Na przystankach pojawiły się zaktualizowane 
rozkłady jazdy.

Samorząd powiatu otrzyma wsparcie na przebudowę drogi 
Bogdanów – Łękawa. Umowę na dotację FDS z wicewojewodą 
Karolem Młynarczykiem podpisali Dorota Pędziwiatr, Starosta 
Bełchatowski i wicestarosta Jacek Bakalarczyk.

Umowę na dofinansowanie linii PKS Bełchatów podpisali Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr  
i wicestarosta Jacek Bakalarczyk oraz Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau.

Wydarzen ia

Miliony na samorządowe drogi 
Blisko 9,5 miliona złotych na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych trafi do gmin w naszym powiecie. Niektóre budowy czy przebudowy 
dróg zakończą się jeszcze w tym roku, inne w kolejnych latach. Podpisanie 
umów na przekazanie środków z Funduszu miało miejsce w Bełchatowie 
z udziałem wicewojewody Karola Młynarczyka i włodarzy naszych gmin.

Inwestycje, które zostaną dofinansowane z Fun-
duszu Dróg Samorządowych, to:

Gmina Zelów: Budowa drogi gminnej 
w  miejscowości Kolonia Łobudzice, nawierzchni 
ulic Leśna, Przejazd i Podleśna w Zelowie (dofinan-
sowanie ponad 2 mln zł);

Gmina Bełchatów: Przebudowa drogi gmin-
nej Zdzieszulice Dolne - Kielchinów oraz drogi 
gminnej Ludwików-Nowy Świat (ponad 2 mln zł);

Miasto Bełchatów: Budowa drogi gminnej na 
terenie strefy przemysłowej B2-etap I  w  ramach 
zadania "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwe-
stycyjnych w  Bełchatowie przy ulicy Czapliniec-
kiej" (ponad 1,5 mln zł);

Gmina Szczerców: Przebudowa drogi gmin-
nej w  ul. Żeromskiego w  Szczercowie oraz roz-
budowa i przebudowa drogi gminnej w Grudnej 
(ponad 1,5 mln zł);

Gmina Kluki: Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Bożydar oraz budowa drogi we-
wnętrznej Roździn - Drzyzdówki – Strzyżewice (ok. 
900 tys. zł);

Gmina Drużbice: Przebudowa drogi gminnej 
w Drużbicach (ponad 600 tys. zł);

Gmina Rusiec: Przebudowa drogi gminnej Ru-
siec-Maliniec (ok. 250 tys. zł);

Powiat Bełchatowski: Przebudowa drogi po-
wiatowej Bogdanów – Łękawa (dofinansowanie 
ponad 700 tys. zł). n

Przebudowę drogi powiatowej Bogdanów – Łękawa w miejscowości Łękawa, na od-
cinku 500 metrów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 484, wykona firma PEUK  
z Piotrkowa Tryb. Zakres prac obejmuje m.in. korytowanie pod nawierzchnię, podsyp-
kę piaskową i podbudowę z tłucznia, nawierzchnię z asfaltobetonu, chodniki i zjazdy 
do posesji z kostki betonowej, odwodnienie wpustami ulicznymi do rowów przydroż-
nych. Całkowity koszt prac, przedstawiony przez wykonawcę, wynosi 1.291.500 zł. 
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Wydarzen ia

Co dobrego dzieje się na drogach powiatu
Remonty dróg, chodników, budowa nowych nawierzchni i ścieżek rowerowych to jedne z najważniejszych 
zadań, jakie samorząd powiatu bełchatowskiego realizuje w każdym roku budżetowym. Inwestycje prowa-
dzone są na terenie całego powiatu, w zależności od potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych.  

Od wiosny trwa remont mostu na rze-
ce Rakówce na ulicy Cegielnianej. 
Przypomnijmy, że przy tej inwesty-

cji napotkano utrudnienia, kiedy okazało 
się, że stary most zbudowano z żydowskich 
nagrobków. Do prac włączył się archeolog 
i konserwator zabytków. O przebiegu inwe-
stycji z wykonawcą rozmawiali na początku 
października wicestarosta Jacek Bakalarczyk 
i szef Powiatowego Zarządu Dróg. Firma zo-
bowiązała się, że w listopadzie Cegielniana 
będzie przejezdna. Prace finalne będą jesz-
cze kontynuowane przez kolejne dwa tygo-
dnie. Koszt remontu tej ulicy wyniesie ponad 
2 mln zł. Starostwo pozyskało dotację 570 
tysięcy złotych. To jedna z  najkosztowniej-
szych tegorocznych inwestycji drogowych 
samorządu powiatu. 

- Możemy śmiało powiedzieć, że efekty na-
kładów finansowych na drogi są widoczne  – 
mówi wicestarosta Jacek Bakalarczyk. - Suk-
cesywnie w  każdej gminie modernizujemy 
infrastrukturę drogową. Powiat rokrocznie 
wydatkuje duże środki finansowe na ten cel, 
jednak bez wsparcia samorządów gminnych 
działania zmierzające do polepszenia sytuacji 
na drogach będą trwały dłużej. Część zadań 
realizowana jest ze środków własnych powia-
tu lub też z udziałem budżetów gminnych.  

Prace drogowe realizowane są obecnie 
między innymi w Pożdżenicach (gm. Zelów). 
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 
od Zelowa do miejscowości Pożdżenice jest 
inwestycją długo wyczekiwaną przez miesz-
kańców, która zakończy się jeszcze jesienią 
tego roku. Pochłonie ponad 550 tys. zł. Kosz-
tami podzieliły się po połowie samorządy 
powiatu i gminy Zelów. Zakres prac podzie-
lony był na etapy. Najwcześniej wykonano 
chodnik, zjazdy, przepusty i  odtworzono 
rowy przydrożne. Prace trwają w  Wygieł-
zowie. Są to: budowa chodnika, wykonanie 
ścieku przykrawężnikowego, przebudowa 
rowów przydrożnych, rozbudowa kanalizacji 
deszczowej. Koszt inwestycji wyniesie blisko 
300 tysięcy zł. W  sumie tej partycypują po 
połowie starostwo i urząd miasta Zelowa.

W Kurnosie II do końca listopada realizowa-
na będzie w obrębie zjazdów do posesji przy 
drodze powiatowej nr 1919E wymiana korytek 
odwodnieniowych na korytka grzebieniowe. 
Prace przewidziano przy pięćdziesięciu pose-
sjach, będą kosztować 340 zł za metr bieżący. 
Koszty pokryje budżet powiatu bełchatow-
skiego.  Pieniądze na remonty dróg pozyski-
wane są również z zewnątrz. Powiat otrzymał 

wsparcie z  Funduszu Dróg Samorządowych. 
Dzięki temu dojdzie do skutku inwestycja pod 
nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 
1916E Bogdanów – Łękawa w  miejscowości 
Łękawa na długości 500 m.b. od skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 484 wraz z odwodnie-
niem i  wybudowaniem chodników”. Zadanie 
jest bardzo kosztowne - 1 mln 291 tys. zł. - Je-
żeli istnieje możliwość pozyskania środków 
z zewnątrz, korzystamy z  takiej szansy - pod-
kreśla wicestarosta Jacek Bakalarczyk. - Wszyst-
ko, co robimy, robimy z myślą o mieszkańcach 
i ich potrzebach. Zakończenie prac w Łękawie 
przewidziane jest na połowę grudnia.

Do zadań, które już są zakończone i miesz-
kańcy mogą w pełni z nich korzystać, można 
zaliczyć remont Traktu Puszczańskiego - Osi-
ny. W tym miejscu odtworzono stan pierwot-
ny nawierzchni w  postaci cienkiej warstwy 
z mieszanki mineralno-emulsyjnej. Odcinek, 
który został poddany pracom drogowców, 
mierzył ponad półtora kilometra. Przedsię-
wzięcie kosztowało ponad 188 tys. zł. Poło-
wę wyłożył samorząd powiatu, drugą Gmina 
Szczerców.

Obecnie opracowywana jest dokumenta-
cja techniczna na dwie inwestycje: przebu-
dowę drogi powiatowej nr 1912 E od miej-
scowości Zwierzchów do Postękalic wraz 
z  budową chodnika, jak również odtworze-
nie drogi powiatowej nr 1910E i  budowa 
chodnika w Woli Mikorskiej.  n

Remont mostu na Rakówce i ulicy Czaplinieckiej jest jedną z najkosztowniejszych tegorocznych inwestycji  
o wartości 2,2 miliona złotych.

Wicestarosta Jacek Bakalarczyk oraz Jerzy Michalak, dyrektor PZD i Wojciech Rogoziński, naczelnik wydziału komunikacji  
w starostwie podczas kontroli Traktu Puszczańskiego – Osiny.

Na wysokie koszty remontów drogowych składają się nie tylko nowe 
nawierzchnie ulic, ale także niezbędne elementy towarzyszące, jak 
korytka odwodnieniowe, chodniki, zjazdy do posesji i krawężniki.
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Uroczyste spotkanie pracowników oświaty

Podziękowania, kwiaty i  nagrody prze-
kazano pedagogom uczącym w szko-
łach i  placówkach oświatowych, pro-

wadzonych przez bełchatowskie starostwo, 
podczas Powiatowego Dnia Edukacji Na-
rodowej. Spotkanie pracowników oświaty 
z  przedstawicielami władz samorządowych 
powiatu oraz współpracujących ze szkołami 
instytucji miało uroczysty charakter. W  jego 
trakcie podsumowano w  formie multime-
dialnej prezentacji najważniejsze wydarze-
nia i osiągnięcia placówek w roku szkolnym 
2018/2019. Dorota Pędziwiatr, Starosta Beł-
chatowski zwracając się do zebranych  pod-
kreśliła, że Dzień Edukacji Narodowej jest 
świętem wszystkich pracowników oświaty, 
którzy wspólnie dźwigają ciężar edukacji 
i  wychowania młodego pokolenia. Podzię-
kowała im za codzienne zaangażowanie 
i wysiłek, zwróciła się również do osób, któ-
re w  ubiegłym roku odeszły na emeryturę. 
Starosta życzyła nauczycielom, by nigdy 
nie zapominali o  najważniejszym ogniwie 
edukacji, którym jest uczeń. W  uznaniu za 
aktywność i  szczególne osiągnięcia w  pra-

cy zawodowej dwudziestu pięciu osobom 
zostały przyznane Nagrody Starosty Beł-
chatowskiego. Nauczyciele, którzy uzyskali 

wyższe stopnie zawodowe, otrzymali świa-
dectwa awansu zawodowego. Uroczystość 
zwieńczył występ „Orkiestry Bardabusz".  n

Imponujące obiekty sportowe przy ogólniakach 
Nowoczesne, funkcjonalne i estetyczne obiekty sportowe przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniew-
skiego cieszą od września uczniów, dyrekcję i władze samorządowe powiatu. Realizowana od ubiegłego 
roku inwestycja kosztowała ponad 2,5 miliona zł.  II LO im. J. Kochanowskiego jeszcze w tym roku zyska 
nowe boiska. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i wicestarosta Jacek Bakalarczyk podpisali w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Łodzi umowę o przyznaniu 90 tys. zł na to zadanie.  

Na sportową inwestycję „Bronek” czekał 
od dawna, ale było warto. Lista wy-
konanych prac jest długa, począwszy 

od rozbiórki wcześniejszych, zniszczonych 
obiektów, poprzez budowę nowych i  zaku-
py wyposażenia boisk, m.in. do piłki nożnej, 
piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego, 
skoczni w dal czy rzutni do pchnięcia kulą.

- Zajęcia sportowe w tym liceum są teraz 
różnorodne, ale przede wszystkim bezpiecz-
ne i  atrakcyjne – zapewnia starosta Dorota 
Pędziwiatr. - Obiekty przy „Broniewskim”, 
dogodnie usytuowane w  centrum miasta, 
dołączają do bogatej, już istniejącej sporto-
wej bazy naszego powiatu. Jesteśmy z  niej 
dumni i gorąco zachęcamy mieszkańców, by 
z niej aktywnie korzystali. 

- Nowoczesne obiekty sportowe funkcjo-
nują praktycznie przy wszystkich naszych 
szkołach. Jak wykorzystać ich potencjał, nie 
tylko na zajęcia wychowania fizycznego, to 
teraz zadanie dla ich dyrektorów. Czekamy na 
ciekawe inicjatywy, jak też zastanawiamy się 
nad użyczaniem obiektów innym podmio-
tom – mówi wicestarosta Jacek Bakalarczyk.

Marek Jasiński, członek zarządu powiatu, 
ma w  zamyśle m.in. spartakiadę samorzą-
dowców z udziałem regionów partnerskich. 
Tymczasem dyrektor szkoły Joanna Zalejska 
liczy, że atrakcyjne zajęcia wychowania fi-
zycznego przełożą się na sukcesy sportowe 
uczniów „Bronka”. W  Wieloletniej Progno-
zie Finansowej powiatu koszt inwestycji 
szacowano na 2,9 mln złotych. Udało się ją 
wykonać z oszczędnością ponad 350 tys. zł.  

Natomiast przy „Kochanowskim” powstanie  
boisko do sportów plażowych, skocznia do 
skoku w dal i trójskoku. Wokół nich pojawi się 
ogrodzenie, oświetlenie i piłkochwyty, zaple-
cze sanitarno-szatniowe zostanie zmoderni-
zowane. Inwestycja obejmuje także zakup 
przenośnego boiska do unihokeja i elektro-
nicznej tablicy wyników. Wszystko będzie 
kosztować ponad 147 tys. zł, w tym 90 tys. zł 
to dotacja z województwa. n

Wydarzen ia

Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej listy gratulacyjne i podziękowania odebrali także nauczyciele, którzy byli 
zaangażowani w tegoroczny program polsko-niemieckiej wymiany uczniów.

W wyremontowanych obiektach sportowych „Bronka” odbywają się zajęcia dla uczniów, ale po określeniu zasad użyczenia będą 
z nich mogły korzystać także inne osoby.
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Pomagają seniorom, układają kwiaty, gotują 
Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie uczą się florystyki, gotowania 
i profesjonalnej opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi. 

Zapewnia im to udział w  praktykach zawodowych i  praktykach 
wspomaganych, które są organizowane u przedsiębiorców na tere-
nie Bełchatowa. Wszystko dzięki projektowi unijnemu „Zawodowo 

Damy Radę!”. Jego uczestnicy zdobywają nowe umiejętności. Uczą się ich 
m.in. w Restauracji Kubuś, prowadzonej przez panią Mariannę Michałow-
ską i firmie KAJUS – Usługi Ogrodnicze i Agencja Pracy Tymczasowej, nale-
żącej do pani Barbary Swędrak. Najliczniejsza grupa naszych uczniów od-
bywa praktyki w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, gdzie zajęcia 
odbywają się z osobami starszymi. Dzięki funduszom unijnym placówka 
już wzbogaciła się w światła sceniczne oraz koło garncarskie. Na terenie 
Ośrodka powstał tunel ogrodniczy, w którym rosną ekologiczne pomido-
ry, doglądane przez uczniów i nauczycieli, wykorzystywane na zajęciach 
kulinarnych.

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie 
odwiedzili we wrześniu pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej 
w  Kleszczowie, dla których przygotowali wyjątkową niespodziankę. 
Było to głośne czytanie książek. Tym samym chłopcy włączyli się do 
akcji „Narodowego czytania”, bowiem słuchaczom w Kleszczowie za-
prezentowali nowelę Bolesława Prusa pt. "Katarynka". Zakończeniem 
spotkania był występ muzyczny jednego z uczniów, który zagrał dla 
pensjonariuszy na gitarze. n

Edukacja

Unijny milion dla „Szóstki” 
W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Bełcha-
towie rozpoczęła się realizacja projektu unijnego pt. „Mega 
szóstka - rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia 
niepełnosprawnego”. Jest on adresowany do uczniów i na-
uczycieli działającej w ramach Ośrodka Szkoły Podstawo-
wej nr 6.  Zaplanowane działania pomogą wyrównać szan-
se edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami

P rzed opracowaniem projektu przeprowadzono diagnozę placówki, 
zwłaszcza pod kątem indywidualnej pracy z  uczniem ze specjal-
nymi potrzebami rozwojowymi i  edukacyjnymi. Wyniki diagnozy 

posłużyły za podstawę do przygotowania projektu. Wartość zaplanowa-
nych działań  oszacowano na 1 034 275,90 zł. Dofinansowanie Europej-
skiego Funduszu Społecznego wyniesie blisko milion złotych (961 876,58 
zł). Wsparciem projektowym zostanie objętych 30 niepełnosprawnych 
uczniów i  37 nauczycieli oligofrenopedagogów. Program zakłada m.in. 
wsparcie uczniów poprzez przeprowadzenie specjalistycznych zajęć 
dodatkowych, a  także: szkolenia, kursy zawodowe oraz studia podyplo-
mowe nauczycieli; doposażenie szkoły w  pomoce dydaktyczne oraz 
specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, eduka-
cyjnych i możliwości psychofizycznych oraz terapii dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi; wyposażenie pracowni. Dzięki uczestnictwu 
w  projekcie uczniowie zmniejszą trudności w  opanowywaniu wiado-
mości i  umiejętności szkolnych, uzyskają większą samodzielność i  przy-
stosowanie do życia w społeczeństwie. Nauczyciele posiądą kwalifikacje 
i kompetencje, by lepiej rozpoznawać i odpowiadać na potrzeby uczniów 
niepełnosprawnych oraz efektywniej stosować pomoce dydaktyczne. 
Projekt potrwa do końca czerwca 2021 r.  n

Region w kulturze 
W Muzeum Regionalnym w Bełchatowie od-
była się V edycja Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej „Region w kulturze” pod honoro-
wym patronatem Starosty Bełchatowskiego 
Doroty Pędziwiatr. Na konferencji zaprezen-
towano wyniki prac polskich naukowców 
i pracowników instytucji kultury. 

Obrady zgromadziły blisko 30 prelegentów, badaczy 
z  prestiżowych ośrodków naukowych w  Polsce, m.in. 
Uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego, Slą-
skiego, Łódzkiego, Lubelskiego, Ekonomicznego w  Kra-
kowie, Mikołaja Kopernika w  Toruniu oraz Warmińsko-
-Mazurskiego Instytutu Badań Literackich, Państwowej 
Akademii Nauk w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, a także przed-
stawicieli instytucji kultury, jak Muzeum Tradycji Niepod-
ległościowych w Łodzi i Muzeum Wsi Kieleckiej. Pomysł 
konferencyjnego ujmowania regionu w  kulturze zaini-
cjowała w  2015 r. Marzena Żemejda – Zybura, dyrektor 
szkół COSINUS PLUS w Bełchatowie. Na konferencji omó-
wiono m.in. prawne i finansowe aspekty funkcjonowania 
instytucji kultury, wpływ rozwiązań architektonicznych 
na więzi społeczne, zjawisko patriotyzmu konsumenc-
kiego i  bariery kulturowe w  korporacjach międzynaro-
dowych. Uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkowe 
materiały oraz upominki książkowe przygotowane przez 
partnerów konferencji, w  tym bełchatowskie starostwo. 
Idea konferencji wpisuje się w strategię budowania mar-
ki przez bezpłatne licea i szkoły policealne dla dorosłych 
COSINUS PLUS, jako placówek nie tylko oświatowych, ale 
również kulturalnych.  n

Zajęcia praktyczne są dla podopiecznych SOSW możliwością zdobycia nowych umiejętno-
ści i zawodowych kompetencji.
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Pobiegli dla Oli i Wiktorii
Po raz trzeci w swojej historii Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych im. 
Jana Kilińskiego w Zelowie zorga-
nizował akcję charytatywną z cyklu 
„100 kółek Kilińskiego”. Aktywność 
sportową połączono z ideą poma-
gania oraz integracją szkolnej spo-
łeczności z mieszkańcami miasta. 
Inicjatywę dedykowano niepełno-
sprawnym siostrom, Oli i Wiktorii.

Wspaniała akcja „Kilińskiego” doszła do 
skutku dzięki zaangażowaniu wielu po-
zytywnych ludzi, nie tylko uczniów, ale 

również rodziców, nauczycieli i  przyjaciół szkoły. 
Sygnał do startu dała Grażyna Fronczak, dyrektor 
szkoły, która pobiegła wraz z  grupą ponad stu 
pięćdziesięciu uczestników. Najwytrwalsi w  nie-
spełna dwie godziny pokonali dystans półmara-
tonu. Biegacze otrzymali medale, a dla wszystkich, 
którzy poczuli potrzebę wsparcia tej imprezy, cze-
kał poczęstunek smakołykami z grilla, grochówką 
z kotła i ciastem z domowych piekarników. 

- Widok całych rodzin, które 19 października 
przyszły do naszej szkoły i  przyłączyły się do ak-
cji, był wzruszający – podsumowuje dyrektor G. 
Fronczak. - Jestem wdzięczna wszystkim ofiaro-
dawcom, uczniom i ich rodzinom. Tym przedsię-
wzięciem udowadniamy naszą wrażliwość, em-

patię i otwarcie na innych ludzi. Krzewienie takich 
wartości jest w naszej szkole  istotnym zadaniem. 

Cel został osiągnięty. Wszyscy chętnie wrzucali 
pieniądze do puszek. Zebrano ponad 5 tysięcy zło-
tych, które będą przeznaczone na rehabilitację Oli 
i Wiktorii oraz bieżące potrzeby dziewczynek.  n

Samorząd docenia pilność i ambicje   
Rada Powiatu w Bełchatowie przy-
znała stypendia motywacyjne naj-
zdolniejszym uczniom szkół po-
nadgimnazjalnych (od września 
br. ponadpodstawowych), którzy 
w roku szkolnym 2018/2019 uzy-
skali wysokie wyniki w nauce, 
wzorowo się zachowywali i osią-
gali sukcesy na przedmiotowych 
olimpiadach i konkursach. Sumę 
blisko 15 tys. zł podzielono wśród 
dwudziestu pięciu osób.

Najwyższe stypendium wyniosło 962,25 
zł, najniższe 445,25 zł. Stypendyści to nie 
tylko pilni uczniowie, legitymujący się 

średnią ocen od 4,85 do 5,56. To także aktywni wo-
lontariusze, honorowi dawcy krwi, utalentowani 
artyści, sportowcy i wynalazcy. Młodzież została 
zaproszona na sesję rady powiatu 30 wrześniu, by 
z rąk Sławomira Malinowskiego, Przewodniczące-
go RP i wicestarosty Jacka Bakalarczyka odebrać 
listy gratulacyjne. W gronie stypendystów znaleźli 
się: Jakub Szubert (średnia ocen 5,56), Mikołaj Ko-
mar (5,33), Szymon Śmigielski (5,47), Julia Szymań-
ska (5,44), Olga Mielczarek (5,44), Iza Górna (5,44), 
Tymoteusz Zadeberny (5,00), Krzysztof Walenczak 
(4,87), Klaudia Gawron (5,125), Joanna Kowalska 
(5,18), Patryk Marczak (4,85), Katarzyna Kilańczyk 

(5,41), Benedykt Bekasiak (5,00),  Paweł Zerka (5,33), 
Jakub Sośnicki (4,83), Karolina Cieślak (4,81), Klau-
dia Rózik (4,80), Blanka Górna (4,79), Zuzanna Sta-
nisławska  (4,83), Angelika Grzelak (4,83), Paulina 
Surowa (4,86), Wiktor Martyniak (5,00), Magdalena 
Radziszewska (5,47), Zuzanna Szafran (4,75), Miłosz 
Sadziński (5,05).

Na finansową gratyfikację, maksymalnie 3 tys. 
zł,  mogą także liczyć studenci z naszego powiatu. 
O nagrodę może do 31 października wnioskować 
student studiów I i II stopnia lub jednolitej magi-
sterskiej uczelni publicznej lub niepublicznej, stu-

diujący w systemie stacjonarnym lub zaocznym, 
zameldowany na stałe w powiecie bełchatow-
skim i który w dniu składania wniosku nie prze-
kroczył wieku 26 lat.  Średnia jego ocen powinna 
wynosić co najmniej 90% maksymalnej średniej z 
egzaminów oraz z zaliczeń. Rada powiatu przyjęła 
w sierpniu nowy regulamin, który daje szansę na 
dodatkowe punkty za  znaczące sukcesy nauko-
we, artystyczne, sportowe lub w zakresie dzia-
łalności społecznej. Do wniosku o stypendium 
należy dołączyć dokumenty potwierdzające te 
osiągnięcia.   n

Stypendium otrzymało po pięciu uczniów z każdej szkoły ponadpodstawowej, prowadzonej przez Powiat Bełchatowski.

Ambitne wyzwanie pokonania stu kółek wokół boiska podjęło ponad 150 osób. 
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Oddaliśmy hołd bohaterom. Pamiętamy 

1 sierpnia, 75. rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego

Symbolicznym zawyciem syren o  godz. 17 
Bełchatów przyłączył się do obchodów rocznicy 
powstania. W  parafii farnej przy ulicy Kościuszki 
zgromadziły się delegacje władz samorządowych, 
organizacji społecznych i  politycznych, ucznio-
wie. Przy pomniku Pamięci Bełchatowian złożono 
kwiaty.

15 sierpnia, 99. rocznica „Cudu nad Wisłą”
Uroczystość upamiętniająca Bitwę Warszawką 

została przygotowana przez Związek Strzelecki 
„Strzelec” Jednostkę Strzelecką 1001 im. gen. dyw. 
J. Głuchowskiego w  ramach dotacji z  budżetu  
powiatu. Wiązanki biało-czerwonych kwiatów 
złożono pod pomnikiem peowiaków przy ul. Czy-
żewskiego i  postumentem Józefa Piłsudskiego 
na Placu Wolności. Jak co roku tego dnia ożywa   
historia miłości Nelly i Stefana Hellwigów, tragicz-
nych ofiar polsko-bolszewickiej wojny w  1920 r.  
Na ich grobie przy bełchatowskim muzeum poja-
wiły się kwiaty i znicze. Przy pomniku Pamięci Beł-
chatowian salwa honorową „Strzelcy” oddali hołd 
bohaterom. Jak powiedziała Dorota Pędziwiatr, 
Starosta Bełchatowski: - Kto wie, co by się stało, gdy-
by nie męstwo polskich żołnierzy, którzy zatrzymali 
Sowietów na przedpolach Warszawy. Chylimy czoła 
przed nimi i  żyjącymi jeszcze weteranami II wojny 
światowej, przed żołnierzami, którzy dzisiaj służą Rze-
czypospolitej Polskiej. 

18 sierpnia, piknik wojskowo-patriotyczny 
w Zelowie

Wydarzenie dedykowano obchodom Święta 
Wojska Polskiego. Zorganizował je Oddział Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Rozpoczęło się 
od nabożeństwa i złożenia kwiatów pod pomni-

kiem Tadeusza Kościuszki. Na terenie Zespołu Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kilińskiego 
w  Zelowie odbyła się najbardziej widowiskowa 
część programu, tj. pokazy kawaleryjski i  sprzętu  
wojskowego, konkurs strzelecki z broni pneuma-
tycznej, prezentacje gier edukacyjnych IPN.

25 sierpnia. 39. rocznica powstania NSZZ 
„Solidarność” 

Bełchatowianie i włodarze miasta i powiatu od-
dali hołd i złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniają-
cą znaczenie „Solidarności”, usytuowaną na ścianie 
świątyni przy ul. Kościuszki. Napis na tablicy brzmi: 
„Oddajemy cześć ruchowi związkowemu, który 
wystąpił w obronie prawdy, godności człowieka, 
obywatela, wierny zasadzie „zło dobrem zwycię-
żaj”.

5 września, 80. rocznica Bitwy Szczercow-
skiej 

Żołnierze 83. Pułku Piechoty 30 Poleskiej Dy-
wizji ze składu Armii „Łódź” walczyli we wrześniu 
1939 w  obronie pododcinka „Szczerców”. Na 
dwa dni przed wybuchem wojny pułk otrzymał 
zadanie przemaszerowania w  ramach oddziału 
wydzielonego na przedpole głównej linii obro-
ny w  rejon Działoszyna, gdzie w  pobliżu grani-
cy niemieckiej pod Parzymiechami 1 września 
przystąpił do działań wojennych. Rocznicę tych 
wydarzeń uczczono przy pamiątkowym obelisku 
w Magdalenowie.

7 września, 80. rocznica Września 1939 r. 
W kościele w Grocholicach zgromadzili się z tej 

okazji mieszkańcy oraz przedstawiciele władz.  Sa-
morząd powiatu reprezentowali starosta Dorota 
Pędziwiatr i  Marek Jasiński, członek zarządu. Ze-
brani uczestniczyli w nabożeństwie, podczas któ-
rego zasłużonym społecznikom wręczone zostały 
„Rogatywki ppor. Zawilskiego”. Następnie przema-
szerowano na cmentarz parafialny, gdzie spoczy-
wają obrońcy Gór Borowskich. Po apelu poległych 
„Strzelcy” oddali salwę honorową, a poszczególne 
delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem żołnie-
rzy Września 1939 roku. Zwieńczeniem uroczysto-
ści był koncert pieśni patriotycznej „Pod Lipą”. 

27 września, 80. rocznica Powstania Pań-
stwa Podziemnego

W kościele pw. NNMP w Bełchatowie przedsta-
wiciele władz powiatu (J.Bakalarczyk, M. Jasiński), 
miasta, stowarzyszeń i  organizacji pozarządo-
wych, a także mieszkańcy złożyli kwiaty i odmówili 
modlitwę za poległych w obronie ojczyzny. Spot-
kanie było też okazją do wspomnień i historycz-
nych komentarzy. 80 lat temu, 27 września 1939 r., 
w oblężonej Warszawie została utworzona Służba 
Zwycięstwu Polski. Była to pierwsza konspiracyjna 
organizacja niepodległościowa, która dała począ-
tek podziemnemu państwu.  n

Wydarzen ia pat r io tyczne

Uroczystość z okazji 80. rocznicy Września 1939 r. - Grocholice.

Piknik wojskowy w Zelowie.

Rocznica 
„Cudu nad Wisłą” 
(Grób Hellwigów).

Rocznica „Cudu nad Wisłą” (Grób Hellwigów).
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Chiński biznesmen w starostwie
Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr gościła w starostwie dyrektora chińskiego przedsiębiorstwa, któ-
re od kilku miesięcy kooperuje z firmą z Kluk. Panu Weipingowi Wang przybliżono potencjał powiatu beł-
chatowskiego i możliwości współpracy regionalnej. Gość z zainteresowaniem przyjął propozycję starosty 
ewentualnego udziału chińskiej firmy w przyszłorocznym forum gospodarczym. 

PPHU Techniczne Biuro Obsługi 
Przemysłu Sp. z  o.o. w  Klu-

kach współpracuje od kilku miesięcy z firmą 
Whachine Brotchers Ltd. w  Chinach, pro-
dukującą części do przekładni kół zębatych. 
Chińczycy dostarczają do Kluk elementy, któ-

re są wykorzystywane w realizacji umowy dla 
dużego przedsiębiorstwa komunikacyjnego 
w Polsce. Kontrakt potrwa jeszcze co najmniej 
rok. Grzegorz Masapust, szef kluckiej firmy, 
rekomenduje tę współpracę za sumienność 
i  wysoką jakość produktów. Weiping Wang, 

dyrektor Whachine Brotchers Ltd. kooperuje 
z  podmiotami gospodarczymi w  wielu kra-
jach świata, ale tylko z  jednym partnerem 
w Polsce. - Bardzo cieszę się, że mogłem po-
znać gospodarza powiatu bełchatowskiego 
i móc rozmawiać nie tylko o moim kraju, ale 
także zaproponować rozwijanie kontaktów – 
powiedział na spotkaniu ze starostą.

Weiping Wang ma 37 lat, jego firma mie-
ści się w 1,5-milionowym mieście niedaleko 
Szanghaju, zatrudnia stu pracowników. Ob-
rót przedsiębiorstwa w  ub. r. wyniósł 6 mln 
USD, a przedsiębiorca chce tę sumę podwo-
ić. 40% swoich wyrobów eksportuje do USA, 
tyle samo do Europy, a tylko 10-20% na rynki 
azjatyckie. Na pytanie, czy w  Chinach jest 
bezrobocie, Weiping Wang odpowiada, że 
kto chce, ten pracuje. Osoby z wyższym wy-
kształceniem dążą do zakładania własnych 
firm. Sprzyja temu chińskie prawo podatko-
we, które młodych przedsiębiorców zwalnia 
z podatków. n

2,5 mln zł na szkolenia 
Bezrobocie w powiecie bełchatowskim wynosi obecnie 5 
procent i jest niższe niż w Łódzkiem (5,6%) i kraju (5,2%). 
Między innymi o pieniądzach służących poprawie sytu-
acji na rynku pracy rozmawiała we wrześniu Powiatowa 
Rada Rynku Pracy.

Na koniec sierpnia w  rejestrze PUP widniało 2 658 bezrobotnych. 
Problemem jest wysokie bezrobocie wśród pań (obecnie 65%). Co 
czwarty bezrobotny nie przekroczył 30. roku życia. Od jakiegoś cza-

su obserwuje się zjawisko zatrudniania cudzoziemców. W 2018 r. 2700 pra-
codawców zadeklarowało taką chęć, w tym roku 1500. Powiatowy Urząd 
Pracy przedstawił PRRP dane dotyczące wykorzystania w latach 2014-2019 
pieniędzy z Krajowego Funduszu Szkoleń. Pośredniak przekazał pracodaw-
com i ich pracownikom - w sumie ponad 1700 osobom - łącznie ok. 2,5 mln 
złotych. Tą aktywnością pozytywnie wyróżniamy się na krajowej mapie. 
Pieniądze przeznaczano najczęściej na kursy zawodowe i studia podyplo-
mowe. Pracodawcy w specjalnej ankiecie pochwalili taką formę wsparcia, 
ponieważ wykwalifikowani pracownicy budują lepszą markę firmy. Mieli 
jednak zastrzeżenia do procedur ubiegania się o pieniądze. Tutaj wymienili 
np. „papierologię” i uciążliwości w porównywaniu ofert firm szkoleniowych.  
Ankietowani docenili starania i  profesjonalizm bełchatowskiego „pośred-
niaka” wystawiając urzędowi opinie o dobrej współpracy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w  Bełchatowie liczy 10 osób. Tworzą ją 
przedstawiciele środowisk pracodawców, związków zawodowych i samo-
rządów terytorialnych. Wśród zadań tego organu jest m.in. inspirowanie 
przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia 
w  powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, 
ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP. Obrady zwoływane 
są co najmniej dwa razy w roku. n

Przydatne kursy 

Starostwo i  Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budow-
nictwa zorganizowały po raz drugi nieodpłatne szko-
lenie pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego - interpretacja przepisów”. Jego celem była 
interpretacja przepisów dotyczących miejscowych planów, 
które niejednokrotnie przysparzają wiele trudności, zarówno 
w  procesie przygotowania dokumentacji projektowych, jak 
i uzyskania stosownych decyzji. Tego rodzaju spotkania to do-
skonała okazja do wymiany doświadczeń. W  szkoleniu uczest-
niczyli projektanci, kierownicy robót, pracownicy wydziału 
architektury bełchatowskiego starostwa, a  także pracownicy 
z urzędów gmin, zajmujący się miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego oraz decyzjami o warunkach zabudowy. 
Blisko trzydzieści osób wzięło udział w  szkoleniu z  zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, organizowa-
nym dla przedsiębiorców przez Regionalną Izbę Gospodarczą 
przy współpracy ze starostwem. W ciągu kilku godzin kursanci 
dowiedzieli się o  aspektach prawnych niesienia pomocy bądź 
jej nieudzielenia poszkodowanym, jak też uczyli się praktycz-
nych czynności ratowniczych. Koszty wykładu i przeprowadze-
nia praktycznych ćwiczeń pokrył samorząd powiatu. Uczestnicy 
praktykowali m.in. unieruchamianie złamanych kończyn, układa-
nie osoby w pozycji bocznej ustalonej, tzw. sztuczne oddycha-
nie, dezynfekowanie ran i robienie opatrunków. n

Gospodarze powiatu rozmawiali z gościem z Chin m.in. o jego współpracy z polskim przedsiębiorstwem w Klukach.
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Razem dla innych

Piknik i nagrody dla stowarzyszeń
Piknik organizacji pozarządowych, zorganizowany przez Bełchatowskiego Starostę, to cykliczne spotkanie 
społeczników, podczas którego przedstawiają oni mieszkańcom i sobie nawzajem działalność statutową. 
Kilkugodzinne spotkanie 24 sierpnia umilały występy estradowe, a wśród stowarzyszeń oraz osób odwie-
dzających piknik zostały rozlosowane nagrody. 

W pikniku udział wzięło dwadzieścia 
siedem stowarzyszeń. Wiele z nich 
prezentuje się regularnie od sa-

mego początku przedsięwzięcia, dając tym 
samym dowód na to, że warto. Organizacje 
przygotowały ulotki informacyjne, zapra-
szały do swoich stoisk na rozmowy i poczę-
stunek. Osoby, które odwiedziły wszyst-

kie punkty i  potwierdziły swoją obecność 
pieczątką firmową stowarzyszenia, wzięły 
udział w  losowaniu wartościowego pre-
zentu. Również dla stowarzyszeń przygo-
towano niespodziankę. Szczęście uśmiech-
nęło się do Aleksandry Bochman, Marzeny 
Kwiatkowskiej i Krystiana Chuptysia. Ekspres 
do kawy wylosowało Bełchatowskie Stowa-

rzyszenie Samorządowe PLUS. A  na scenie 
zaprezentowali się piknikującym „Ale Babki” 
z   Gminnego Stowarzyszenia Kobiet Wiej-
skich w Drużbicach, „Kurnosianki” z Gminne-
go Centrum Kultury, a także Oliwia Tomecka 
i  Martyna Jaworska - Chodak ze Stowarzy-
szenia „Towarzystwo Przyjaciół Grocholic 
i Okolic". n

Ćwierć miliona zł dla osób niepełnosprawnych 
Blisko 250 tys. zł otrzyma Powiat Bełchatowski z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na wsparcie potrzeb osób niepełnosprawnych. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i wice-
starosta Jacek Bakalarczyk podpisali w sierpniu umowę z PFRON o dofinansowanie montażu windy w bu-
dynku bełchatowskiego starostwa oraz zakupu specjalistycznego autobusu. 

Powiat Bełchatowski został beneficjen-
tem programu wyrównywania różnic 
między regionami. Wśród zgłoszonych 

do dofinansowania projektów znalazł się 
zakup autobusu do przewozu osób niepeł-
nosprawnych. Auto trafi do podopiecznych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Dąbrowie 
Rusieckiej, prowadzonych przez stowarzysze-
nie „Kuźnia Życzliwości”. Wsparcie z  PFRON 
wynosi 207 870 zł. Montaż windy w  bu-
dynku starostwa będzie kosztował 166 050 
zł. Pomoc Funduszu wyniesie 41  512,50 zł. 
Pozostała kwota to środki własne z budżetu 
powiatu.

Tymczasem z nowego, 9-osobowego sa-
mochodu już korzystają uczestnicy projektu 
pn. „W  rodzinie jest moc”. Są nimi członko-
wie rodzin zastępczych, w sumie około 130 
osób. PCPR kupił go za 97 tys. zł, by dowozić 
dzieci na szkolenia i  terapie. Projekt, który 

realizuje PCPR, finansowany ze środków 
unijnych (1,6 mln zł) i budżetu powiatu beł-
chatowskiego (280 tys zł), skierowany jest 
przede wszystkim do dzieci i  młodzieży, 
wychowujących się w  rodzinach zastęp-
czych na terenie powiatu, ale również do 
rodziców zastępczych i  ich dzieci biolo-
gicznych. Działania pod wspólnym tytułem 
„W  rodzinie jest moc” mają na celu wspar-
cie psychologiczne rodzin, psychoterapie 
indywidualną dla dzieci, terapię rodzinną, 
konsultacje, korepetycje i  zajęcia korekcyj-
no-kompensacyjne dla dzieci. - Celem dzia-
łań jest zbudowanie silnego systemu rodzinnej 
pieczy zastępczej na terenie powiatu, tak, aby 
każde dziecko wymagające pieczy zastępczej 
znalazło miejsce w  dobrze przygotowanych, 
świadomych swojej misji rodzinach zastęp-
czych - podkreśla Wiesława Pędzik, dyrektor 
PCPR w Bełchatowie. n

Radosna i rodzinna atmosfera to znak rozpoznawczy każdego pikniku stowarzyszeń.

Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, jak też 
uczestników projektu „W rodzinie jest moc” , jest oznakowany 
herbem Powiatu Bełchatowskiego i logotypem PCPR.
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Bezpieczeństwo

Na urodzinach powiatowych OSP
110 lat OSP w Zelowie i 50 lat 
OSP w Wielopolu były okazjami 
do świętowania. Strażacy wspo-
minali historię swoich jednostek, 
wyróżnili najaktywniejszych 
działaczy, ale przede wszystkim 
wspólnie spędzili czas, by uczcić 
jubileusz i planować dobrą przy-
szłość.  Oba wydarzenia objęte 
zostały patronatem honorowym 
Starosty Bełchatowskiego Doroty 
Pędziwiatr.

Obchody 50-lecia powstania OSP 
w  Wielopolu zapiszą się w  historii 
datą nadania jednostce sztandaru. To 

dla druhów świadectwo ich godności i hono-
ru. Liczą, że ten ważny symbol stanie się dla 
OSP zasłużoną nobilitacją. Z okazji jubileuszu 
zasłużonych, długoletnich  strażaków uhono-
rowano medalami, odznakami i dyplomami. 
Grawerowane statuetki o  wartości 1000 zł 
przekazało bełchatowskie starostwo. Podob-

ne pamiątki zostały przygotowane dla jed-
nostki w  Zelowie, która funkcjonuje już 110 
lat. Strażacy zaprosili z tej okazji do wspólne-

go biesiadowania mieszkańców miasta i oko-
lic. Swoją obecność i powód do świętowania 
zaznaczyli defiladą ulicami Zelowa.    n

Dobry strażak to wysportowany strażak
Sprawność fizyczna strażaka jest 
nie mniej ważna niż jego wiedza 
i wyposażenie w sprzęt. Stąd też 
turnieje sportowo-pożarnicze to 
stałe pozycje w kalendarzu stra-
żackich działań. Na terenie nasze-
go powiatu miały miejsce zawody 
na szczeblu wojewódzkim oraz 
powiatowym. 

XX Mistrzostwa Województwa Łódz-
kiego Strażaków PSP w Lekkoatle-

tyce odbyły się w obiektach  Powiatowe-
go Centrum Sportu w Bełchatowie. Blisko 
300 zawodników musiało zmierzyć się 
m.in. z  pchnięciem kulą, skokiem w  dal, 
biegiem na 100 i 1000 metrów oraz sztafe-
tą. Najlepsi w  klasyfikacji generalnej oka-
zali się strażacy z  Kutna, drugie miejsce 
przypadło drużynie z Opoczna, zaś trzecie 
wywalczyli strażacy z Piotrkowa Trybunal-
skiego.

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożar-
nicze rozegrano na stadionie Włókniarza 
Zelów. W  swoich kategoriach walczyły 
o  punkty drużyny kobiet i  mężczyzn oraz 
dziewcząt i  chłopców. Najwyżej oceniane 
były umiejętności, które liczą się w strażac-
kiej pracy, czyli szybkie i sprawne pokony-
wanie przeszkód, znajomość obsługi po-

żarniczego sprzętu, współpraca zespołowa.  
Wśród drużyn pożarniczych kobiet najle-
piej wypadła OSP Dobrzelów (2.OSP Niedy-
szyna, 3. OSP Dąbrowa Rusiecka), a  wśród 
drużyn mężczyzn: I. OSP Niedyszyna; 2. OSP 
Dobrzelów; 3. OSP Wadlew. Klasyfikacja 
młodzieżowych zespołów: chłopcy: 1. OSP 
Zawadów; 2. OSP Pożdżenice; 3. OSP Boro-
wa; dziewczęta: 1. OSP Postękalice; 2. OSP 
Osiny; 3. OSP Dobrzelów. n

Strażacy w Wielopolu są dumni ze swojego nowego sztandaru

Gratulacje i turniejowe nagrody najlepsi strażacy odebrali z rąk Marka Jasińskiego, członka zarządu powiatu.

W strażackiej pracy liczy się nie tylko sprawność i kondycja 
fizyczna, ale umiejętność obsługi sprzętu gaśniczego.
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Wizyta starosty w Berchtesgadener Land 
Spośród trzech zagranicznych regionów partnerskich powiatu bełchatowskiego pierwsza podróż starosty 
Doroty Pędziwiatr oraz Katarzyny Kleski, Sekretarza Powiatu, odbyła się do Berchtesgadener Land w Bawa-
rii. Celem delegacji było nie tylko wzajemne poznanie się przedstawicieli samorządów, ale – co ważniejsze 
– deklaracja kontynuowania współpracy i weryfikacja jej priorytetów. 

Podczas spotkania w  starostwie 
z udziałem m.in. starosty BGL Georga 
Grabnera i  Franza Werkstettera, ini-

cjatora polsko-niemieckiego partnerstwa, 
rozmawiano przede wszystkim o obecnej 
sytuacji gospodarczej, społecznej i  eko-
logicznej naszych regionów. Starosta Do-
rota Pędziwiatr mówiła o  znaczeniu beł-
chatowskiej odkrywki węgla brunatnego 
i naszych staraniach o zabezpieczenie wę-
gla dla elektrowni z  ewentualnej kopalni 
w Złoczewie. Sporo uwagi poświęcono na 
kwestie edukacji oraz prywatnego budow-
nictwa, które w  powiecie bełchatowskim 
intensywnie się rozwija. Tymczasem nasz 
niemiecki partner, z uwagi na teren górski 
oraz dużą powierzchnię objętą ochroną 
przyrodniczą, ma ograniczone możliwości 
nowej zabudowy. W  zakresie współpracy 
regionów zgodnie przyznano, że organi-
zowana od ponad 10 lat wymiana uczniów 
jest ważna i cenna dla obu stron. Pojawiły 
się propozycje, by włączać do polsko-nie-
mieckich projektów także inne grupy, jeśli 

tylko będą ku temu możliwości finansowe 
i organizacyjne. 

- Bawarski land zachwycił nas pięknymi kra-
jobrazami, czystym powietrzem, smacznym 
jedzeniem - podsumowały wizytę Dorota 
Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski i  Katarzy-

na Kleska, Sekretarz Powiatu. - Najważniejsza 
jest jednak życzliwość mieszkańców i władz 
powiatu Berchtesgaden. Dwudniowa wizyta 
była czasem bardzo intensywnym, ale rów-
nież miłym, ponieważ spędzonym w gronie 
bardzo ciepłych i serdecznych osób. n

Współpraca reg iona lna

W gościnie w Ukrainie i Litwie
Na zaproszenie władz partnerskiego Rejonu Żółkiewskiego delegacja Powiatu Bełchatowskiego uczestni-
czyła w spotkaniu z Przewodniczącym Żółkiewskiej Rady Rejonowej, a także w podobnym do naszych doży-
nek „Festiwalu dyni”. Rejon Solecznicki zaprosił naszych samorządowców na litewskie święto plonów.

Spotkanie Jacka Bakalarczyka, wicesta-
rosty bełchatowskiego i  Leszka Ma-
ciaszczyka, członka Zarządu Powiatu 

w  Bełchatowie z  przedstawicielami Rejono-
wej Administracji Państwowej potwierdziło, 
że podpisana 28 listopada 2008 r. umowa 
o współpracy pomiędzy naszymi regionami 
jest podtrzymywana i  ma potencjał rozwo-

ju. Przedstawiciele samorządów rozmawiali 
o  kierunkach, w  ramach których możemy 
współpracować oraz korzystać ze swoich 
doświadczeń i  pomysłów. Przewodniczący 
Żółkiewskiej Rady Rejonowej Roman Gorban 
wyraził nadzieję, że wizyta nowych władz 
samorządowych Powiatu Bełchatowskiego 
będzie początkiem owocnego partnerstwa. 

Polskim gościom pokazano Żółkiew oraz 
Lwów. Podczas zwiedzania Cmentarza Ły-
czakowskiego i  Cmentarza Obrońców Lwo-
wa (Orląt Lwowskich) bełchatowscy samo-
rządowcy oddali hołd uczestnikom bitwy 
o Lwów i Małopolskę Wschodnią. Wizytę we 
Lwowie  zakończył krótki spacer po Starym 
Mieście z kościołem dominikanów, urokliwy-
mi kamieniczkami w  rynku, ratuszem i  po-
mnikiem Adama Mickiewicza. Zwieńczeniem 
wizyty w Rejonie Żółkiewskim był zorganizo-
wany w gminie Dobrosyn „Festiwal Dyni”. 

W serdecznej atmosferze przebiegały tak-
że spotkania w  Rejonie Solecznickim. Wi-
cestarosta Jacek Bakalarczyk i  mer Zdzisław 
Palewicz rozmawiali m.in. o  możliwościach 
wsparcia najuboższych mieszkańców litew-
skiego regionu. Władze regionu są wdzięcz-
ne powiatowi bełchatowskiemu za dotych-
czasowe akcje pomocy. Polską delegację 
zachwyciła gościnność i  otwartość gospo-
darzy, a  udział w  solecznickich dożynkach 
był wspaniałą lekcją o  tradycjach, kulturze 
i lokalnych kulinariach.  n

Starosta Dorota Pędziwiatr i Katarzyna Kleska, Sekretarz Powiatu, spotkały się w Bad Reichenhall ze starostą Georgiem Grabne-
rem oraz przedstawicielami samorządu powiatu Berchtesgaden.

Wicestarosta Jacek Bakalarczyk i Leszek Maciaszczyk, członek zarządu, rozmawiali w Żółkwi o możliwościach rozwoju współpra-
cy powiatów.
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Wspólne TERAZ dla lepszego JUTRA  
W ramach wymiany młodzieży dziewiętnastu Bawarczyków i tyle samo Polaków ze szkół ponadpodstawo-
wych spędziło razem w naszym powiecie kilka wrześniowych dni. Młodzież uczyła się razem, poznawała 
swoje kraje i języki, wspólnie bawiła się na dyskotece.  

Kwintesencją polsko-niemieckiego 
spotkania był projekt plastyczny pod 
tytułem „Nasza wspólna przyszłość”. 

Uczniowie malowali kartony, a na nich ob-
razki i hasła, które oddają najważniejsze fi-
lary tytułowej idei. Postawiono na uczucia, 
wiedzę, środowisko, komunikację i  pasje. 
Efektem dwugodzinnej  pracy była kolo-
rowa budowla, którą ustawiono w hali na-
miotowej Powiatowego Centrum Sportu. 
Zarówno hala PCS, jak też obiekty sporto-
we w I LO im. W. Broniewskiego, zrobiły na 
niemieckiej młodzieży ogromne wrażenie. 
Podobała się też lekcja języka niemieckie-

go, przygotowana przez germanistów 
„Bronka”. Podczas zajęć młodzież przypi-
sywała kobietom i  mężczyznom typowe 
cechy. Młodzi ludzie doszli do wniosku, 
że niektórych z  zachowań nie powinno 
się rozdzielać. Dla przykładu: zarówno ko-
biety, jak i  mężczyźni nie lubią, kiedy ich 
partnerzy/partnerki nadużywają alkoholu 
lub palą papierosy. Podczas warsztatów 
czekoladowych niemieccy goście pozna-
li technikę produkcji czekolady i  również 
sami przygotowali własną tabliczkę z ulu-
bionymi dodatkami. Wizyta w  bełcha-
towskiej kopalni uświadomiła młodym 

ludziom, że praca górnika, także w  od-
krywce, jest trudna i niebezpieczna. Kiedy 
młodzież przyglądała się z bliska ogromnej 
koparce, silny wiatr wznosił w  wyrobisku 
tumany brązowego pyłu. Rodziny polskich 
uczniów, które gościły u  siebie młodzież 
z Bawarii, spotkały się na kolacji grillowej. 
Zaproszenie na nią przez Starostę Bełcha-
towskiego Dorotę Pędziwiatr było podzię-
kowaniem za wsparcie w zorganizowaniu 
wymiany młodzieży. Teraz pora na wyjazd 
polskich uczniów do Berchtesgadener 
Land. Jest on zaplanowany w  maju 2020 
roku. n

O różnicach w szkole polskiej i niemieckiej...
… rozmawiali dyrektorzy powiatowych 

jednostek oświatowych i  opiekunowie mło-
dzieży z  Bawarii. Polskie szkoły i  niemieckie 
przechodzą aktualnie przez reformę oświato-
wą. Zmiany u  nas dotyczą samego systemu 
oświaty, u zachodniego sąsiada reformuje się 
narzędzia do edukacji, czyli wprowadza się 
połączone z  Internetem komputery, table-
ty i  tablice multimedialne. Szkoła Realna im. 
Marii Ward w Bad Reichenall organizuje tylko 
dwa razy w roku spotkania z rodzicami. Gene-
ralnie komunikacja odbywa się elektronicznie 
lub telefonicznie, a  w  przypadkach proble-
mów z uczniem rodzic zapraszany jest indywi-
dualnie. W szkole nie funkcjonuje stanowisko 

wychowawcy klasy. Rolę tę pełni każdy na-
uczyciel przedmiotu. Spora część dyskusji do-
tyczyła frekwencji uczniów. U  niemieckiego 
partnera nie ma problemu absencji z  uwagi 
na sankcje finansowe bądź karne, które pono-
szą rodzice nieobecnego dziecka. Ciekawym 
tematem było używanie telefonów komór-
kowych podczas lekcji. W  ww. szkole jest to 
absolutnie zabronione, a  rodzice wyrazili na 
to zgodę. W przypadku konieczności kontak-
tu z dzieckiem dorośli dzwonią do szkolnego 
sekretariatu. Rozmawiano też o pracy i płacy 
nauczyciela. Pensum w  Niemczech wynosi 
24 godziny, jednakże nauczyciel pozostaje 
w  szkole 40 godzin tygodniowo. Czas bez 

zajęć poświęca na sprawdzanie zeszytów, 
prac domowych i  przygotowanie lekcji. Jeśli 
w tym czasie musiałby zastąpić nieobecnego 
kolegę, robi to bez dodatkowej płacy. Pensja 
nauczyciela oscyluje lekko powyżej średniej 
krajowej, aczkolwiek niemieccy goście nie 
zdradzili konkretnych cyfr. Stwierdzili, iż opła-
ca się uczyć w szkole na wyższym poziomie, 
gdzie wynagrodzenie jest atrakcyjniejsze niż 
np. w podstawówce. Co 4 lata niemieccy na-
uczyciele mają zagwarantowane podwyżki. 
Premiowani są także zdolni studenci kierun-
ków pedagogicznych. Ci najlepsi otrzymują 
od państwa propozycje pracy po zakończeniu 
studiów. n

Współpraca reg iona lna

Uczestnicy polsko-niemieckiej wymiany uczniów wykonali wspólnie pracę plastyczną pt. "Przyszłość".
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Dożynk i  powiatowe

Święto plonów hołdem dla rolników 
Dożynkowe obrzędy, wyróżnienia dla rolników, poczęstunek swojskimi potrawami i wspólna zabawa złoży-
ły się na tegoroczne powiatowe święto plonów, przygotowane 1 września przez samorząd powiatu bełcha-
towskiego i gminę Zelów, a objęte patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Tradycyjne powinności go-
spodarzy dożynek pełnili Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek. 
Z okazji święta plac targowy w Zelowie z estradą, stoiskami wystawców i wesołym miasteczkiem zaaranżo-
wano na miejsce wielkiego, rodzinnego pikniku. 

Powiatowe dożynki były świętem cele-
browanym przez setki mieszkańców, 
nie tylko tych związanych z wsią i  rol-

nictwem. Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełcha-
towski, witając gości wyraziła wdzięczność 
i hołd dla trudnej pracy rolników, podkreśliła 
znaczenie szacunku i pokory wobec sił natu-
ry. Zwróciła uwagę na konieczność troszcze-
nia się o  markę polskiej żywności. Wiele 
ciepłych słów do mieszkańców powiatu beł-
chatowskiego skierowali obecni na uroczy-
stości parlamentarzyści i goście z krajowych 
i zagranicznych regionów partnerskich. Oko-
licznościowy list wystosował Prezes Rady Mi-
nistrów Mateusz Morawiecki.   

Sztandarowym obrzędem dożynkowym 
jest poświęcenie wieńców, plecionych każde-
go roku ze świeżych i suchych traw oraz kwia-
tów. W  Zelowie było ich prawie trzydzieści. 
Każda gmina powiatu bełchatowskiego oraz 
zelowskie sołectwa przekazały swój wieniec 
– poświęcony wcześniej w kościele pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej - gospodarzom i staro-
stom dożynek. Honory starostów pełnili Monika 
Fiks i Jarosław Grabarz. Pani Monika, mieszkanka 
Sromutki, wspólnie z mężem Krzysztofem pro-
wadzi gospodarstwo rolne o  powierzchni 75 
ha, w którym dominuje produkcja roślinna. Ja-
rosław Grabarz z Kociszewa uprawia ziemię na 
240 ha,  stosuje zróżnicowany zasiew i współ-
pracuje z  firmami nasiennymi oraz centrami  
logistycznymi w centralnej Polsce.

Wytypowanym przez włodarzy poszcze-
gólnych gmin rolnikom, wyróżniającym się 

aktywnością i osiągającym dobre wyniki pro-
dukcji, zostały wręczone statuetki. Otrzymało 
je osiem osób, a właściwie osiem rolniczych 
rodzin. Marcin Nitecki wraz z małżonką pro-
wadzi gospodarstwo rolne o  powierzchni 
40 ha w gminie Rusiec. Małżeństwo uprawia 
pszenicę, pszenżyto, jęczmień i  owies. Dzię-
ki funduszom unijnych inwestuje w  nowo-
czesny sprzęt. Planuje też utworzyć punkty 
skupu i sprzedaży zbóż.  Przemysław Frukacz 
z  gminy Kleszczów gospodaruje na 80 ha, 
gdzie uprawia zboża, Gospodarstwo jest wy-
posażone w dwa kombajny zbożowe, trakto-
ry i  agregaty uprawowe. Katarzyna i Bogdan 
Łuczyńscy z  Wdowina w  gminie Drużbice 
to wicemistrzowie Krajowej Agroligi 2019  
w kategorii „rolnicy”, goszczeni w Belwederze 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na uro-
czystej gali. Specjalizują się w hodowli trzody 
chlewnej.  Gospodarstwo posiada w  pełni 
wyposażony park maszynowy, nieustannie 
się poszerza i  wprowadza innowacyjne roz-
wiązania. Krzysztof Brzozowski z  gminy Beł-
chatów zajmuje się przede wszystkim upra-
wą zbóż i  hodowlą trzody chlewnej i  bydła 
mięsnego. Na 20 ha ziemi ornej uzyskał na 
pasze ponad 100 ton zboża. Marzanna i  Ja-
nusz Frydrychowscy prowadzą 60-hektarowe 
gospodarstwo w gminie Szczerców, specjali-
zujące się w hodowli trzody chlewnej, bydła 
opasowego oraz  produkcji zbóż. Nowy park 
maszynowy kupiono z  udziałem środków 
unijnych. Andrzej i  Bogusława Trzeciakowie 
z  gminy Kluki uprawiają 35 hektarów ziemi, 

posiadają 25 krów mlecznych i  12 jałówek. 
Produkują rocznie 110 tys. litrów mleka. 
Krzysztof Kot ze wsi Bocianicha w gminie Ze-
lów specjalizuje się w produkcji mleka, które 
odbiera Rolniczo-Pracownicza Spółdzielnia 
Mleczarska w  Szczercowie. Areał gospodar-
stwa liczy niewiele ponad 20 ha, a produkcja 
roślinna podporządkowana jest żywieniu by-
dła.

Uczestnicy dożynek powiatowych w  Ze-
lowie tłumnie korzystali z  wielu atrakcji dla 
ducha i ciała. Na estradzie zaprezentowali się 
lokalni artyści, wśród nich panie zrzeszone 
w Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich Kurówek-
-Kurów i ich zespół  „Za miedzą”, utalentowani 
uczniowie i  popularni wykonawcy muzyki 
lekkiej, łatwej i  przyjemnej: Red Quenn, Ca-
sandra i  After Party. Bełchatowska policja 
przygotowała pokaz swoich umiejętności sy-
mulując ujęcie uciekiniera z więzienia. Gminy 
zapraszały do stoisk promocyjnych, na któ-
rych częstowano swojskim jadłem. Jego przy-
gotowanie było możliwe dzięki wsparciu sa-
morządu powiatu (2 tys. zł dla każdej gminy).  

Partnerami organizatorów tegorocznych 
dożynek powiatowych byli: MegaMed, Klini-
ka Wolmed, Centrum Elektryczne Ania, Spo-
łeczna Akademia Nauk Bełchatów,  Fundacja 
Rozwoju Gminy Zelów, Restauracja "Chilli", 
Drukarnia Arpaprint, FPH "Chrupex", Urządza-
nie i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Ki-
lańczyk, Dom Kultury w Zelowie, Powiatowy 
Zarząd Dróg w Bełchatowie, OSP Zelów, OSP 
Grabostów, OSP Sobki.  n

Występ Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Kurówek-Kurów „Za miedzą”.
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Fotore lac ja

Dożynkowy korowód na ulicach Zelowa. Starostowie dożynek M. Fiks i J. Grabarz oraz gospodarze D. Pędziwiatr i T. Jachymek.

Wyróżnieni rolnicy z powiatu bełchatowskiego.

Poczęstunek swojskim jadłem.

Tłum widzów na koncercie After Party.

Zabawa całych rodzin.Pokaz sprawności służb policyjnych.



- 16 -

Czterdziestka stuknęła klubowi „Energetyk”
Osiemdziesięciu zmotoryzowanych turystów z całej Polski uczestniczyło w zlocie zorganizowanym przez 
Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów. Uczestnicy spotkania wzięli udział w konkuren-
cjach wiedzowych i sprawnościowych oraz wycieczce po terenie naszego powiatu. 

To był jubileuszowy, czterdziesty zlot. 31 
sierpnia do Bełchatowa przyjechało około 
osiemdziesięciu turystów m.in. z  Gdań-

ska, Torunia, Bydgoszczy, Poznania, Szamotuł, 
Gorzowa Wielkopolskiego, Dąbrowy Górniczej, 
Kielc, Krakowa, Łodzi i  Warszawy. Ich bazą był 
OSiR Wawrzkowizna. W  pierwszym dniu spotka-
nia zwiedzano blok 858 w Elektrowni Bełchatów 
oraz podziwiano krajobraz odkrywki z  tarasu 
w Żłobnicy. Podczas jazdy autokarem uczestnicy 
zlotu odpowiadali na pytania i rozwiązywali testy, 
m.in. z przepisów ruchu drogowego i udzielania 
pierwszej pomocy oraz z  40-letniej historii KM 
„Energetyk”. W drugim dniu zlotu rozegrano trzy 
konkurencje rekreacyjne i sprawnościowe. Wystar-
towało 30 załóg. W klasyfikacji drużynowej wygrał  
KTM „Sokół" Szamotuły. Pierwsze miejsce w  kla-
syfikacji indywidualnej zdobyli bełchatowianie, 
Krzysztof, Bożena i  Tomasz Litwiccy, dla których 
puchar został ufundowany przez starostę. Podczas 
zlotu klub świętował także swoje 40-lecie. Z okazji 
jubileuszu odbyła się akademia z  udziałem setki 
osób: członków, sympatyków i podmiotów wspie-
rających działalność „Energetyka”. Była to okazja do 
podsumowań, podziękowań i nagrodzenia najak-

tywniejszych działaczy oraz osób, które pomagają 
Klubowi w  jego działalności. Starosta Dorota Pę-

dziwiatr, patron honorowy wydarzenia, skierowała 
do „Energetyków” list gratulacyjny: „(...) Dostrzegam 
wiele aspektów Państwa działalności, a każdy z nich 
zasługuje na uznanie. Począwszy od promowania 
turystyki zmotoryzowanej, aktywnej i  rodzinnej re-
kreacji, poprzez zdobywanie wiedzy o historii i przy-
rodzie naszego regionu, a na integracji i umacnianiu 
lokalnego patriotyzmu kończąc. Idea, która przyświe-
cała Państwu od samego początku, przetrwała dzię-
ki osobistemu zaangażowaniu, poświęcaniu czasu, 
sił i środków wielu z Was. Dziękuję za to serdecznie.” 
Starosta ufundowała dla jubilata puchar i nagrody 
o łącznej wartości 400 zł. n

Pod pat ronatem starosty

Pasja i walka ze słabością 
prowadzą na szczyt
30-letni Dawid Gwoździk stanął 16 sierpnia na wierzchołku włosko-
-szwajcarskiego szczytu Breithorn (4164m n.p.m.). Tę trudną wyprawę, 
której podjął się niewidomy mieszkaniec Bełchatowa, wsparła Starosta 
Bełchatowski Dorota Pędziwiatr.

Udało się osiągnąć cel, na którego realizację 
złożyło się wiele czynników. Najważniej-
szym z  nich była determinacja Dawida 

w spełnieniu swojego marzenia. Za pomoc w zor-
ganizowaniu wyprawy Dawid Gwoździk podzię-
kował osobiście staroście Dorocie Pędziwiatr, która 
objęła przedsięwzięcie patronatem honorowym, 
przekazując 1500 zł na usługę przewodnika dla 

niewidomego bełchatowianina. Podczas spotka-
nia w starostwie alpinista opowiedział o  trudach 
wyprawy. Relacjonował ją również w  mediach 
społecznościowych: „Szkoda tylko, że pogoda nie 
była do końca naszym sprzymierzeńcem. Dzień był 
słoneczny, ale doskwierał nam zimny wiatr. Na szczy-
cie wiało w porywach do 60km/h, przez co tempera-
tura odczuwalna wynosiła około -15 stopni. Krysz-

tałki lodu raniły mi twarz, którą zasłaniałem obiema 
rękami. Wymagająca droga i  trudne warunki nie 
pozwoliły nam zostać na szczycie dłużej niż 15 min. 
Udało się jedynie zrobić kilka wspólnych zdjęć (…).” - 
Wejście na Breithorn jest już dla mnie historią. Teraz 
myślę o nowych celach – dodaje alpinista. n

Jubileusz „Energetyka” świętowali członkowie klubu, jego sympatycy i osoby wspierające działania tej organizacji.

Puchar ufundowany przez Starostę Bełchatowskiego odebrali państwo Litwiccy z Bełchatowa.
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Piknikowy  
maraton

Kilkaset rodzin spędziło jedną z  letnich 
niedziel na pikniku zorganizowanym 
dla mieszkańców przez stowarzyszenie 

„Nasz Dom Bełchatów". Na terenie ośrodka 
gastronomiczno-rekreacyjnego przy ul. Ko-
lejowej z  ciekawych atrakcji korzystały całe 
rodziny. Animacje angażowały jednocześnie 
i  milusińskich, i  dorosłych. Konkurencje ta-
neczne prowadzone przez profesjonalnego 
dj-a, siatkówka plażowa, nauka chodzenia na 
szczudłach, sesje zdjęciowe z gigantycznymi 
pluszakami, puszczanie baniek mydlanych 
czy gratisowa wata cukrowa, to tylko niektó-
re propozycje. Dzieciom najbardziej podo-
bały się wodna ślizgawka i  kąpiel w  pianie, 
zrobionej przez strażaków oraz stoisko beł-
chatowskiej policji. 

Policja miała także swój festyn profilak-
tyczny, którym uczczono setną rocznicę jej 
powołania oraz popularyzowano wśród naj-
młodszych zasady bezpieczeństwa i chwalo-
no się policyjnym sprzętem. 

Blisko 100 osób wzięło udział w  pikniku, 
który zorganizował w Słoku Klub Emerytów, 
Rencistów i  Inwalidów „Energetyk”. Celem 
pikniku była integracja wszystkich członków 
klubu i  uczczenie Dnia Energetyka.  Pod-
czas imprezy ogłoszono wyniki konkursu na 
upiększenie balkonów i  ogródków przydo-
mowych. W  dekoracji laureatów uczestni-

czyli starosta D. Pędziwiatr i  wicestarosta J. 
Bakalarczyk. 

Piknik rodzinny u bełchatowskich sercanów 
na os. Dolnośląskim umacniał więzi między 
kilkoma pokoleniami parafian i promował siłę 
rodziny. W programie festynu znalazły się za-
bawy i  konkursy, dmuchańce, występ scholi 
dziecięcej „Vox Miriam", poczęstunek smakoły-

kami i wydawnictwami na stoisku parafialnej 
biblioteki. Podobną inicjatywę przygotowała 
Ochotnicza Straż Pożarna w  Postękalicach. 
Strażacy postawili także na edukację ekolo-
giczną uczestników. Były gry, zabawy, kon-
kursy, występy lokalnych artystów, pokazy 
rzeźbiarstwa artystycznego w drewnie i umie-
jętności ratowniczych strażaków. n

Najpierw warsztaty, a potem pokaz talentów

Stowarzyszenie „Grocholice i  Okolice” 
zorganizowało II Warsztaty Wokalno-
-Muzyczne, dla tych którzy chcą roz-

wijać te artystyczne umiejętności. W ciągu 
kilku dni pod okiem nauczycieli swe talen-
ty doskonaliło dwadzieścia pięć osób. Zaję-
cia prowadzili m.in. Robert Osam-Gyaabin 
- pianista i  wokalista znany z  programu 
„Jaka to melodia”, Marcin Wortmann - aktor 
musicalowy, wokalista jazzowy, od 18 lat 
związany z  Teatrem Warszawskim „Roma”, 
aktorka Joanna Hort - laureatka „Złotego Li-
ścia Retro” oraz Łukasz Skrobek, popularny 
w kraju i na świecie śpiewak, baryton.  Pro-
gram zajęć został tak ułożony, by miłośnicy 
śpiewu mogli kształtować swe umiejętno-
ści na wielu płaszczyznach. Była  indywidu-
alna praca nad emisją głosu oraz dykcją, 
zajęcia z  pianistą oraz zespołem muzycz-
nym. Kursanci ćwiczyli improwizację, ruch 
sceniczny, poruszanie się wokalisty, pozna-
wali różne gatunki muzyczne i poszukiwa-
li własnego stylu artysty. Zwieńczeniem 
warsztatów był koncert młodych wyko-
nawców.  n

Pod pat ronatem starosty

Koncert w Grocholicach to jedna z kilku imprez kulturalnych w tym roku, na które Stowarzyszenie „Grocholice – Łączymy Pokole-
nia” otrzymało dotację z samorządu powiatu.

Spotkanie Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Energetyk”.

Piknik rodzinny stowarzyszenia „Nasz Dom”. Piknik z okazji stulecia Policji.
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„Hortensjowy raj” w Emilinie najpiękniejszy

Ogłoszony przez Starostę Bełchatowskiego Dorotę Pędziwiatr konkurs na najpiękniejszą posesję trwał kil-
ka wakacyjnych tygodni. Mieszkańcy, właściciele nieruchomości, sami nominowali swoje podwórka do ry-
walizacji. Zgłosiło się dziesięć osób. Tytuł „miss” i główną nagrodę 2 tys. zł wygrała posesja w Emilinie, którą 
właściciel nazwał „Hortensjowym rajem”.

Przypomnijmy, konkurs ogłoszony pod 
koniec czerwca przez starostę i market 
Leroy Merlin polegał na wyborze naj-

piękniejszej posesji spośród nieruchomości 
zgłoszonych przez ich właścicieli. O  tytuł 
wyjątkowej „miss” walczyło dziesięć miejsc, 
m.in. w  Porębach, Ruścu, Maurycowie, 
Szczercowie, Emilinie, Bukowiu Górnym, Ze-

lowie i Bełchatowie. Wszystkie miejscowości 
odwiedziła w  sierpniu komisja konkursowa. 
Oceniano estetykę, pomysłowość, wartość 
przyrodniczą i krajobrazową danego miejsca. 

12 września obradowało jury w  składzie: 
Dorota Pędziwiatr - Starosta Bełchatowski, - 
Jacek Skwara - dyrektor Leroy Merlin w Beł-
chatowie, Katarzyna Kleska - Sekretarz Po-

wiatu, - Beata Surgut - p.o. 
Kierownik działu serwisu 
i usług i kas w Leroy Merlin, 
Monika Michel - Koordy-
nator zespołu ds. promocji 
w  bełchatowskim staro-
stwie. Werdykt poprzedziła 
burzliwa dyskusja. 

- To nie była łatwa de-
cyzja, bowiem wszystkie 
konkursowe posesje są 
piękne, każda ma swój 
charakter i  własną histo-
rię – powiedziała podczas 
finału starosta Dorota Pę-
dziwiatr. - Zachwyciły nas 
barwy, kompozycje roślinne 
uzupełnione małą archi-
tekturą ogrodową, pomy-
słowość i  zaradność miesz-
kańców. Dla wielu z  nich 
praca w  przydomowych 
ogródkach jest pasją, któ-
rej poświęcają każdą wolną 
chwilę i  każdą złotówkę. 
Efekty tego zaangażowania 
szczerze podziwiam. Moim 
zdaniem wszystkie posesje 
zasługują na uznanie.

Komisja wskazała ostatecznie trzy naj-
piękniejsze miejsca. Na najwyższym po-
dium znalazła się posesja w Emilinie, nale-
żąca do pana Adama Plicha, wyróżniająca 
się nienaganną estetyką, oryginalną zabu-
dową ogrodową, a przede wszystkim pięk-
nymi hortensjami. Właściciel mówi o  niej 
„Hortensjowy raj”. - Nieskromnie przyznam, 
że wiedziałem, że działka jest ładna. Miałem 
cichą nadzieję, że zostanie zauważona – ko-
mentował po finale pan Adam. - Porząd-
kowanie, utrzymanie dużej i  różnorodnej 
florystycznie powierzchni jest związane z wy-
siłkiem, ale satysfakcja z życia w takim miej-
scu jest większa. Aż nie chce się stąd gdziekol-
wiek wyjeżdżać.  

Drugie miejsce i  bon o  wartości tysiąca 
złotych przyznano pani Janinie Kluk z Maury-
cowa. Tę posesję wyróżniają dziesiątki gatun-
ków róż i  również hortensje. Podwórko są-
siaduje bezpośrednio z lasem, który – w tym 
wypadku – jest pięknym, naturalnym tłem 
dla dzieła człowieka. Miejsce trzecie i nagro-
da o wartości 500 zł ucieszyła panią Elżbie-
tę Brzezowską z Annolesia w gminie Rusiec. 
Charakterystyczne dla tej posesji są liczne 
i  różnorodne ceramiczne figurki ogrodowe, 
które dodają jej bajkowego i  pogodnego 
klimatu. 

Fundatorem nagrody głównej i  współ-
organizatorem przedsięwzięcia był bełcha-
towski Leroy Merlin, bony za 2. i  3. miejsce 
ufundowało starostwo. W  markecie odbyło 
się podsumowanie konkursu i  wręczenie 
nagród laureatom przez Dorotę Pędziwiatr, 
Starostę Bełchatowskiego i Jacka Skwarę, dy-
rektora marketu.  n

Ekopowiat

Posesja w Maurycowie (II miejsce).

Posesja w Annolesiu (III miejsce).



- 19 -

Kolejne inwestycje dla ochrony powietrza
Zasadniczym efektem ekologicznym termomodernizacji budynków 
jest poprawa efektywności energetycznej obiektów, w wyniku czego 
zmniejsza się zapotrzebowanie na energię, następuje obniżenie zu-
życia surowców energetycznych, co przyczynia się do ograniczenia 
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i zmniejszenia degrada-
cji środowiska. Na takie zalety podjętych inwestycji ekologicznych ze 
wsparciem środków z budżetu powiatu bełchatowskiego liczą już pod-
czas najbliższej zimy druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mag-
dalenowie oraz parafianie w Suchcicach.

S trażacy cieszą się ze swojej strażni-
cy, która wygląda jak nowa, dzięki 
zakończonej latem  termomoderni-

zacji. Samorząd powiatu przekazał im na 
tę inwestycję 60 tysięcy złotych dofinan-
sowania. Termomodernizacja budynku 
OSP w Magdalenowie polegała na docie-
pleniu styropianem ścian zewnętrznych 
(północnej i  południowej), dociepleniu 
ściany zewnętrznej zachodniej wełną mi-
neralną o  grubości 15 cm i  wykonaniu 
izolacji cieplnej dachu wełną mineral-
ną. Docieplone ściany pokryto elewacją 
w  szarym kolorze z  czerwonymi, kontra-
stującymi elementami. Całość prezentuje 
się bardzo gustownie i  estetycznie. Waż-
niejszy jest jednak tzw. efekt ekologiczny, 

czyli to, co dane przedsięwzięcie przynie-
sie środowisku.

Zakup i montaż kotłowni na bazie grun-
towej pompy ciepła wraz z  systemem 
ogrzewania do końca listopada zostanie 
wykonane w kościele w Suchcicach. Samo-
rząd powiatu wesprze finansowo Rzymsko-
katolicką Parafię pw. św. Ignacego Loyoli 
w Suchcicach. Kwota w wysokości 50 tys. zł 
zostanie przeznaczona na kupno i  montaż 
kompleksowej instalacji centralnego ogrze-
wania z wykorzystaniem najnowszych tech-
nologii pozyskiwania ciepła z  odnawial-
nych źródeł energii, tj. pomp ciepła wraz 
z montażem. Tego typu zadanie ma przede 
wszystkim ograniczyć emisję zanieczysz-
czeń do atmosfery.  n

Sto lat wyzwań Sanepidu
Początek Inspekcji Sanitarnej w Polsce datowany jest na 1919 rok.  Powołanie nowych struktur państwa, 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne i życie ludzi, miało dla powojennej Polski ogromne zna-
czenie. Zły stan sanitarny, zagrożenie epidemią, brak wiedzy na temat higieny i ochrony zdrowia stawiały 
przed Inspekcją Sanitarną duże wyzwania. Instytucja obchodzi w tym roku setne urodziny. 

19 lipca 1919 r. Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej uchwalił ustawę pod nazwą 

Zasadnicza Ustawa Sanitarna, która stano-
wiła podwalinę dla organizacji służby zdro-
wia: profilaktycznej, sanitarnej, i  naprawczej. 
W  Bełchatowie Powiatowa Stacja Sanitarno- 
Epidemiologiczna powstała 15 lutego 1957 r. 
Stacja mieściła się w budynku Miejskiej Rady 
Narodowej, a załogę stanowiło tylko 5 osób. 
Pierwszym Inspektorem Sanitarnym (do 1978 
r.) był dr Wacław Olszewski. Funkcję tę pełni-
li w  kolejnych latach Zbigniew Trzciński (do 
1996 r.), Dariusz Goch (do 2007 r.) oraz Elżbieta 
Świerczyńska Musiał (obecnie). W lutym 1984 
r. instytucja przeniosła się do budynku po Od-
dziale Pomocy Doraźnej znajdującym się przy 
ulicy Okrzei 49. Powiatowa Stacja Sanitarno- 
Epidemiologiczna w  Bełchatowie zatrudnia 
32 pracowników. Ponad dwa tysiące obiek-
tów w powiecie jest objętych jej nadzorem. 
W skład PSSE wchodzą sekcje m.in. nadzoru 
epidemiologii,  nadzoru higieny komunalnej, 
nadzoru higieny pracy i higieny dzieci i mło-

dzieży, bezpieczeństwa żywności, żywienia 
i  produktów kosmetycznych, stanowisko ds. 
oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Zasadnicza działalność Inspekcji Sanitarnej 
służy utrzymaniu i wzmacnianiu stanu zdro-

wia oraz zapobieganiu powstawania chorób, 
w  tym zakaźnych i  zawodowych poprzez 
nadzór sanitarny, zapobieganie i zwalczanie 
chorób zakaźnych oraz oświatę zdrowotną 
i promocję zdrowia. n

Ekopowiat

OSP w Magdalenowie.

Parafia w Suchcicach.

Siedziba bełchatowskiego Sanepidu do roku 1984.
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Ekopiknik miodem płynący
Warsztaty ekologiczne, pokaz produkcji świec woskowych, malowanie 
uli, degustacja zdrowych potraw, konkursy i występy estradowe złoży-
ły się na Ekopiknik 2019 oraz IV Powiatowy Dzień Miodu, zorganizowa-
ne 27 września przez bełchatowskie starostwo.  Wydarzenie odbywa 
się raz w roku i jest elementem edukacji ekologicznej mieszkańców.  

Kilkaset osób, tj. dzieci, dorosłych i  se-
niorów odwiedziło tegoroczny Eko-
piknik. Na placu w  sąsiedztwie beł-

chatowskiego Miejskiego Centrum Kultury 
czekały stoiska z wyrobami rękodzieła, infor-
matorami o leśnych ścieżkach edukacyjnych, 
warsztatami produkcji świec i malowania uli,  
zdrowymi i smacznymi potrawami Koła Go-
spodyń Wiejskich w Niedyszynie,  ale przede 
wszystkim miodami i  jego pochodnymi. 
Pszczelarze świętowali w ten sposób Powia-
towy Dzień Miodu. Na estradzie prezentowa-
li się uczestnicy Festiwalu Piosenki Ekologicz-
nej. Scenografie tworzyły prace plastyczne, 
zgłoszone do konkursu ph. „Magiczny świat 
pszczół”.

Do konkursu plastycznego zgłosiło się 
osiemnaście placówek szkolno-wychowa-
czych z  terenu powiatu bełchatowskiego.  
Autorzy prac mogli w nich wykorzystać tylko 
surowce wtórne. Zadanie polegało na przy-
gotowaniu formy przestrzennej nawiązują-
cej do życia pszczół. W  trakcie wydarzenia 
laureaci odebrali wartościowe nagrody, takie 
jak: laptop, aparat fotograficzny i  mobilny 
głośnik.

I miejsce : Szkoła Podstawowa Nr 8 w Beł-
chatowie. Pracę wykonała Pola Oremus.

II miejsce : Przedszkole Samorządowe Nr 
1 w  Bełchatowie. Autorki: Aleksandra Anioł, 
Gabriela Kuligowska, Zofia Papuga.

III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ze-
lowie. Pracę wykonali Maksymilian Wrona, 
Kamil Kocik.

Wyróżnienia: Akademia Przedszkolaka 
Jabłuszko: Julia Perkowska, Zuzanna Per-

kowska, Nataniel Skupiński; Przedszkole Sa-
morządowe Nr 8: Oliwia Pietrucha; Szkoła 
Podstawowa w Szczercowie: Anastazja Dyła, 
Kinga Kociuga. 

W  Festiwalu Piosenki Ekologicznej wystą-
piło ponad 20 placówek oświatowych z tere-
nu powiatu. Konkursowy repertuar opiewał 
piękno przyrody, miłość jako najlepsze lekar-
stwo dla serca i zdrowia,  nawoływał do tro-
ski o naturę i aktywność fizyczną. Najwyższe 
miejsce na podium „wyśpiewał” zespół Ży-
wiołowi Chabieliczanie ze Szkoły Podstawo-
wej w  Chabielicach. Drugie miejsce za „Eko 
piosenkę” zdobyła Akademia Przedszkolaka 
Jabłuszko, a  trzecie Amelia Przyłucka z  Ze-
społu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Beł-
chatowie za piosenkę ,,Powrócisz tu". Na es-
tradzie wystąpili także dorośli wykonawcy, 
m.in. Promienie Bełchatowa, Ale Babki, Mo-
derato i Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Ku-
rówek-Kurów.

W  trakcie Ekopikniku odbył się również 
konkurs na najsmaczniejszy miód. O  tym, 
który jest najlepszy, decydowali mieszkańcy. 
Najwięcej głosów zdobył miód pana Pio-
tra Otolińskiego. Drugie miejsce przypadło 
panu Józefowi Stanisławskiemu, a  trzecie 
panu Marianowi 

Błaszczykowi.  Zasłużeni pszczelarze, zrze-
szeni w Rejonowym Kole Pszczelarzy w Beł-
chatowie, odebrali odznaczenia za aktywną 
działalność na rzecz organizacji i  dla środo-
wiska. Wydarzenie zorganizował Wydział 
Ochrony Środowiska w  bełchatowskim sta-
rostwie przy współpracy z MCK w Bełchato-
wie i pszczelarzami.  n

Ekopowiat

W jury Festiwalu Piosenki Ekologicznej pracowali m.in. starosta, wicestarosta i sekretarz powiatu. 
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Drzewko za makulaturę po raz dziesiąty

Ponad 11 tysięcy sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów trafiło do mieszkańców powiatu bełcha-
towskiego dzięki inicjatywie  „Drzewko za makulaturę”. Akcja polega na oddaniu makulatury w zamian za 
młode drzewka. Odbyła się dziesiąty raz w historii naszego powiatu.  

Dziesiąta edycja akcji i po raz dziesiąty 
ogromny sukces. Mieszkańcy powia-
tu znów dopisali i popisali się ekolo-

giczną świadomością. Zgromadzenie 250 
kilogramów starych gazet, tektur i papierów 
z  pewnością wymagało kilkumiesięcznego 
wysiłku. Tyle makulatury dostarczył tego-
roczny rekordzista. Rekordy pobijano także 
w  liczbie zaangażowanych członków rodzi-
ny, którzy 5 października na parkingu przed 
starostwem ustawiali się w kolejce ze swoimi 
paczkami, najpierw do rejestracji, następnie 
zważenia makulatury, a potem po odbiór sa-
dzonki. Najliczniejsza rodzina liczyła 12 osób. 
Praktycznie każda gmina miała swoich re-
prezentantów, nawet najodleglejsza od Beł-

chatowa gmina Rusiec. W akcji uczestniczyło 
około 3 tysięcy osób, które oddały łącznie 30 
ton makulatury. W obsłudze przedsięwzięcia 
zmobilizowały się aż trzy wydziały starostwa, 
w  sumie dwudziestu pracowników, którym 
pomagali wolontariusze z  Liceum Ogól-
nokształcącego im. Z. Herberta oraz osoby 
z  Nadleśnictwa Bełchatów i  Spółki Eko-Re-
gion w Bełchatowie. 

Mieszkańcy zabrali z  sobą do domów 11 
500 sadzonek, w tym thuje, hortensje, sosny, 
dęby, lipy, jarzębiny, dzikie grusze i  jabło-
nie oraz drzewka owocowe. Zasady akcji są 
proste, ale niewykluczone, że w  kolejnych 
latach zostaną zmodyfikowane. Osoba, która 
oddała do 5 kg makulatury otrzymała dwie 

sadzonki, za powyżej 5 kg - cztery sadzonki, 
a za powyżej 50 kg - 10 sadzonek. 

Zasadniczą ideą tego pomysłu jest uświa-
domienie mieszkańcom potrzeby segre-
gowania odpadów, zwłaszcza takich, które 
można poddać recyklingowi i  ponownemu 
wykorzystaniu.  Dzięki akcji udaje się odzyskać 
tony makulatury, która nie zapełni wysypisk, 
a znów posłuży do produkcji  papieru. Młode 
drzewka to nagroda dla aktywnych, a jedno-
cześnie ekologiczna wartość dla powiatu, któ-
rą są tysiące nowych nasadzeń na działkach 
i w ogródkach naszych mieszkańców.  n

Ekopowiat

Mieszkańcy przynieśli 30 ton makulatury. Wydawanie sadzonek trwało kilka godzin. Przy starostwe posadzono kilka nowych drzewek.
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Osikowe 
warsztaty  
relaksują

Grupa pań z  Bełchatowskiego Sto-
warzyszenia „Amazonek” uczest-
niczyła we wrześniu w  osikowych 

warsztatach, prowadzonych przez pra-
cowników Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i  Leśnictwa Starostwa Powiato-
wego w  Bełchatowie. Wykonywanie ręko-
dzieła z  użyciem naturalnych materiałów 
to jednocześnie niebanalna forma edukacji 
o  możliwościach wykorzystania osikowych 
skrawków, rozwijanie artystycznej kreatyw-
ności i  zdolności manualnych. Amazonki 
wykonywały dekoracje, którymi upiększą 
swoje domy. Dużą wartością tego spotka-
nia była pozytywna energia, którą dał czas  
spędzony w świecie kolorowych osikowych 
płatków.  n

Wycieczki pachnące kwiatami i warzywami
Za sumę ok. 108 tys. zł Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zrealizowało w tym roku 64 wyjazdy edukacyj-
ne dla różnych grup mieszkańców do miejsc o wyjątkowych walorach krajobrazowych czy oferujących wie-
dzę i praktyczne jej zastosowanie w codziennym, zdrowym życiu.  Wyprawy były jednodniowe, ale korzyści 
i wrażenia, których dostarczyły jej uczestnikom, zostaną z nimi o wiele dłużej.

Grupa przedszkolaków i  uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Chabielicach 
wyjechała do Lipki. Celem wyprawy 

była zagroda edukacyjna, w której główną 
rolę grają pszczoły. Pasieka znajduje się 
w małej miejscowości położonej na skraju 
Krajobrazowego Parku Wzniesień Łódz-

kich. Jest to miejsce, w  którym zarówno 
dzieci, jak i dorośli, mogą nacieszyć się na-
turą. Ścieżka edukacyjna w Lipce powstała 
z myślą o tym, aby upowszechniać wiedzę 
o pszczołach, poprzez uświadamianie zna-
czenia tych owadów w  ekosystemie. Nie 
od dziś wiadomo, że życie pszczół jest za-

grożone wyginięciem. Zwiedzanie pasieki 
daje szansę zobaczenia pszczół w ich natu-
ralnym środowisku. Podczas ekologicznej 
wycieczki dzieci z  Chabielic uczestniczyły 
w  „łąkowych warsztatach pszczelarskich” 
oraz warsztatach produkcji mydła, w  któ-
rych używały naturalnych i  pięknie pach-
nących składników (miód, wosk pszczeli, 
olejki eteryczne, pyłek kwiatowy). Dzień 
zakończono przy wspólnym ognisku na te-
renie zagrody. 

Na 42. Święto Kwiatów, Owoców i  Wa-
rzyw w  Skierniewicach pojechała liczna, 
175-osobowa reprezentacja dorosłych 
mieszkańców naszego powiatu. Starostwo 
zapłaciło za przejazd autokarowy (4300 zł). 
W Skierniewicach czekało na przyjezdnych 
wiele atrakcji, przede wszystkim występy, 
pokazy, degustacje, wystawy, targi ogrod-
niczo-rolne i zdrowej żywności. Można było 
także zapoznać się z dorobkiem naukowym 
Instytutu Ogrodnictwa oraz zaczerpnąć fa-
chowej wiedzy z  dziedziny ogrodnictwa, 
sadownictwa i  rolnictwa. Efektem ekolo-
gicznym wyjazdu będą nowe nasadzenia 
krzewów, kwiatów oraz drzew owocowych 
zakupione podczas wyjazdu.  n

Ekopowiat

Amazonki kleiły z osikowych wiórków kolorowe ozdoby.

Dla dzieci wyjazdy ekologiczne są bardzo atrakcyjną formą zdobywania wiedzy z bezpośrednich obserwacji przyrody.
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Na karuzeli turniejów piłki nożnej
Głównym trofeum dwudniowego, wrześniowego turnieju podstawó-
wek był puchar Starosty Bełchatowskiego. W tym roku bezkonkuren-
cyjna okazała się Szkoła Podstawowa nr 3 w Bełchatowie.

To była dziewiąta edycja tego przedsię-
wzięcia. Drużyny zmagały się w  sys-
temie każdy z  każdym na dwóch 

boiskach Powiatowego Centrum Sportu. 
W pierwszym dniu grali uczniowie klas IV-VI. 
Zwyciężyła „Trójka”, która w  meczu finało-
wym  pokonała 5:1 Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 9. „Dziewiątka” zajęła drugie miej-
sce. Podium uzupełniła Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa. Najlepszym strzelcem turnieju 
został Krzysztof Pazera (SP nr 3), najlepszym 
bramkarzem - Mikołaj Gaspar (SP nr 3), naj-
lepszym zawodnikiem Marcel Sadziński (ZSP 
nr 9). Uczniowie „Trójki” wygrali także  turniej 
dla klas IV-VI. Drugie miejsce zajęła SP nr 5, 
trzecie SP nr 4, zaś czwarte drużyna z Woli 
Wiązowej. Najlepsi zawodnicy turnieju to: 
Brajan Ruda (strzelec, SP nr 4), Kacper Foltyn 

(bramkarz, SP nr 3), Kamil Jasiński (zawodnik, 
SP nr 5). 

PZD w  Bełchatowie zorganizował VII Turniej 
Piłkarski Powiatowych Zarządów Dróg.  Celem 
wydarzenia była popularyzacja piłki nożnej, inte-
gracja drogowców, a także promocja aktywnego 
trybu życia. Zwycięzcą turnieju została druży-
na z  Sieradza. Na podium stanęły także zespoły 
z Piotrkowa Trybunalskiego i Bełchatowa. Najlep-
szym zawodnikiem został Przemysław Świętczak 
z  Sieradza, najlepszym bramkarzem Zbigniew 
Miler z Piotrkowa Tryb. Tytuł najlepszego strzelca 
otrzymał Rafał Kieruzel z Bełchatowa.  n

W PCS aktywnie przez cały rok 
Siódmy, ostatni w tym roku, Powiatowy Rajd Rowerowy odbędzie się 11 listopada. Start i metę Rajdu Nie-
podległości zaplanowano przy pomniku Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności w Bełchatowie (początek 
o godz. 11). 40-kilometrowa trasa poprowadzi poza granice powiatu. Rowerzyści odwiedzą mogiły żołnie-
rzy na cmentarzu w Parzniewicach. 

Podczas sześciu tegorocznych wy-
praw, organizowanych przez PCS 
we współpracy z  Załogą Rowerową 

„Zgrzyt”, rowerzyści przejechali w  sumie 
blisko 200 km. Na starcie stawiło się łącz-
nie blisko pół tysiąca osób. Największą 
frekwencją cieszył się czerwcowy z  okazji 
Dnia Dziecka. Każdy rajd miał charakter te-
matyczny. Po majowej wyprawie „na rozru-
szanie” i czerwcowej z okazji Dnia Dziecka, 

był też lipcowy rajd „dla pań”, „rajd nocny”, 
„rajd po bunkrach”, czyli trudny, terenowy 
przejazd wzdłuż linii umocnień polowych 
Wojska Polskiego z  1939 roku. Ostatni, 11 
listopada, będzie miał charakter świątecz-
no-patriotyczny. Biało-czerwone barwy 
mile widziane. 

Przez wakacyjne miesiące obiekty PCS tęt-
niły życiem. Około pięciuset dzieci w wieku 
od 7 do 13 lat w  ramach pięciu turnusów 

skorzystało pod okiem instruktorów z  za-
jęć w  hali namiotowej, sali gimnastycznej, 
na stadionie lekkoatletycznym, boisku ze 
sztuczną nawierzchnią i  pływalni. Były też 
atrakcje dodatkowe, jak trening aikido, kic-
k-boxingu, zajęcia fitness, treningi lekkoatle-
tyczne i piłkarskie. n

Sport ,  rekreac ja

W „Wakacjach z PCS” wzięło udział pół tysiąca milusińskich.

Uczniowie szkół podstawowych powiatu od 9 lat grają w piłkę nożną, by zdobyć Puchar Starosty Bełchatowskiego.

Na ostatni w tym roku powiatowy rajd zaprasza-
my 11 listopada. Mile widziane biało-czerwone 
barwy w strojach uczestników.
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Z życ ia gmin

Nowe drogi, OZE i sieć wodno-kanalizacyjna  
w gminie Bełchatów

Trwa przebudowa dwóch dróg w Dobrze-
lowie. Mieszkańcy czekali na to od lat.  - 
Budżet gminy jest w trudnej sytuacji, ale 

dzięki temu, że odłożyliśmy na później przebu-
dowy trzech sal OSP,  wygospodarowane pie-
niądze przeznaczyliśmy na remonty dróg oraz 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
– mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.

W Dobrzelowie w pierwszej kolejności prze-
budowywany jest odcinek 430 m przy szkole. 
Oprócz nowej nawierzchni z  asfaltobetonu 
powstaną nowe chodniki, pobocze i zjazdy do 
posesji, przydrożne rowy zostaną umocnione 
ażurowymi płytami, wymienione będą też prze-
pusty pod zjazdami. Na drodze łączącej Dobrze-
lów z Parasolką prace ruszą wiosną. Na odcinku 
ponad 630 m pojawią się nowa nawierzchnia, 
chodniki, pobocza, zjazdy do posesji i oświetle-
nie. Inwestycja będzie kosztować 2,272 mln zł 
i zakończy się w maju 2020 roku. Połowę kosz-
tów pokryje dotacja, którą Gmina Bełchatów 
zdobyła z  Funduszu Dróg Samorządowych. 
Trwa przebudowa drogi łączącej Wolę Mikorską 
z Józefowem. Na odcinku ok. 700 m pojawią się 
nowa nawierzchnia i pobocza z oczyszczonymi 
rowami. Wartość inwestycji wynosi 434.553 zł.  

Gmina Bełchatów zdobyła także dofinansowa-
nie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

Trwa też rozbudowa sieci kanalizacyjnej na 
terenie gminy. W  listopadzie zakończy się I  etap 
budowy oczyszczalni ścieków w  Zawadach. Ca-
łość będzie kosztować 888 tys. zł (w tym dotacja 
z powiatu 270 tys. zł). Jesienią zakończy się montaż 

instalacji fotowoltaicznych na siedmiu gminnych 
budynkach. Ekologiczną energię będzie mieć pięć 
szkół, urząd gminy i Centrum Kultury i Sportu Gmi-
ny Bełchatów będą miały zaopatrzenie w energię 
elektryczną. Na realizację tej wartej 746 tys. zł in-
westycji gmina również zdobyła unijną dotację. 
Dofinansowanie wynosi 504 tys. zł.    n

Tężnia w Szczercowie już działa!
Spacer deptakiem i  odpoczynek przy 

szczercowskiej tężni to ciekawa propozycja dla 
mieszkańców. Instalacja została uruchomio-
na w  połowie sierpnia, tuż przed gminnymi 
dożynkami. Szczercowska tężnia solankowa 
jest konstrukcji drewnianej, posadowiono ją 
na płycie żelbetowej. Projekt przewidywał też 
wykonanie opaski wokół płyty, utwardzenie 
nawierzchni z kostki betonowej, zakup i insta-
lację 15 ławek oraz dwóch koszy na odpadki.

- Tężnia solankowa wypełniona jest So-
lanką z  Zabłocia – mówi wójt Krzysztof Ka-
mieniak. -  Oryginalna  Solanka z Zabłocia to 
woda   o  największej na  świecie zawartości 
jodu.

Rzeczywiście, zawartość tego ważnego 
dla zdrowia pierwiastka dochodzi w  Solan-
ce  do   140 mg/litr. Woda wydobywana jest 
od   ponad 120 lat z   odwiertów „KORONA” 
i „TADEUSZ” w   miejscowości uzdrowiskowej   

Zabłocie. Solankę dobywa się  z  głęboko po-
łożonych złóż wód leczniczych jodowo-bro-
mowych. Jest to   naturalny surowiec o  po-
twierdzonych właściwościach leczniczych 
przeznaczony do  pielęgnacji zdrowia i urody.

Budowa obiektu, który doskonale wpisuje 
się w rekreacyjny charakter tej części Szczer-
cowa, stanowiąc znakomite zwieńczenie 
deptaka nad Widawką, kosztowała około 329 
tysięcy złotych. n

Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów, i Tomasz Kaczmarek, prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych PEUK S.A., podpisują 
umowy na przebudowę gminnych dróg.

Szczercowska tężnia zachęca do odpoczynku mieszkańców gminy, ale gości z powiatu są także tutaj mile widziani.
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Drogowe inwestycje Gminy Drużbice
Jeszcze w tym roku jedna z najważniejszych dróg w Drużbicach doczeka się remontu. 10 października Wójt 
Gminy Tomasz Głowacki podpisał umowę z wykonawcą tego zadania, która opiewa na kwotę ponad 1 mln 
100 tys. zł. Inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania w tak szybkim tempie bez wsparcia z Funduszu 
Dróg Samorządowych (ponad 660 tys. zł) oraz Gminy Kleszczów (200 tys. zł). 

Przebudowa drogi gminnej, prowadzą-
cej do Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w  Drużbicach, ośrodka zdrowia, 

apteki, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz bu-
dynku Urzędu Gminy (budynek B), polegać 
będzie m.in. na ułożeniu warstw asfaltowych, 
wzmocnieniu nawierzchni drogi, przebudo-

wie istniejących zjazdów oraz jednostronnym 
ułożeniu chodnika. Wyprofilowane i wzmoc-
nione warstwą tłucznia zostaną również po-
bocza tej drogi. Wzdłuż jezdni zaprojektowa-
na została kanalizacja deszczowa. 

We wrześniu zakończyła się przebudowa 
drogi gminnej pomiędzy miejscowościami 
Bukowie Górne – Rasy. Inwestycja pochłonę-
ła niespełna 800 tys. zł i w połowie była do-
towana z  Funduszu Dróg Samorządowych. 
300 tys. zł przekazała na to zadanie Gmina 
Kleszczów. 

Do końca listopada zakończą się także 
prace związane z  doposażeniem infrastruk-
tury sportowej i rekreacyjnej. 60 tys. zł, które 
Gmina Drużbice pozyskała z budżetu Woje-
wództwa Łódzkiego, przeznaczone zostanie 
na budowę placu zabaw, siłowni zewnętrz-
nej wraz z  ogrodzeniem i  nawierzchnią 
bezpieczną w Wadlewie (teren zielony przy 
rondzie) oraz na doposażenie placu zabaw 
w  Hucisku ( plac rekreacyjny przy świetlicy 
wiejskiej). 

- Inwestycje drogowe są niezwykle waż-
ne, bo bezpośrednio wpływają  na  poprawę 
bezpieczeństwa i standardu życia mieszkań-
ców gminy. Mimo to, nie zapominamy także 
o  przedsięwzięciach, które służą integracji 
społeczeństwa. Stąd też szereg zadań zwią-
zanych z  poprawą bazy sportowej i  rekre-
acyjnej, doposażanie istniejących placów za-
baw i budowa nowych tego typu obiektów 
- podkreśla Wójt Tomasz Głowacki. n

Panie z Podstoły aktywne od pół wieku
Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła paniom z Podstoły (gm. Drużbice) podczas niecodziennego wy-
darzenia, jakim były złote gody Koła Gospodyń Wiejskich. Na placu przy OSP w Podstole jubileuszowa uro-
czystość rozpoczęła się mszą polową, którą celebrował ks. Bogusław Karbownik, proboszcz parafii pw. św. 
Floriana. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski.

Z okazji 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich 
w  Podstole nagrodzone zostały najstar-
sze panie działające w Kole: Lucyna Kar-

das, Zofia Wdowiak, Mirosława Wdowiak. Nie 
zabrakło też życzeń i ciepłych słów od zapro-
szonych gości. W gronie tym znalazły się repre-
zentacje innych, zaprzyjaźnionych  kół, działa-
jących na terenie gminy Drużbice: z Chynowa, 
Drużbic, Ras, Rożniatowic, Wadlewa i Zwierzyń-
ca. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali historii 
Koła, obejrzeli prezentację multimedialną, a na 
zakończenie części oficjalnej podziwiali występ 
Kapeli Ludowej z Orzku. Jak na koło gospodyń 
przystało, panie z  Podstoły przygotowały na 
jubileusz wiele smakołyków. Na zakończenie 
spotkania podziwiano pokaz sztucznych ogni.

Koło Gospodyń Wiejskich w Podstole rozpoczę-
ło działalność w 1969 r. Pierwszą przewodniczącą 
i zarówno założycielką była Józefa Śliwińska, a od 
1983 r. przewodniczy Grażyna Grącka. Panie or-
ganizowały wiele imprez dla mieszkańców wsi, 
takich jak: zabawy taneczne, dzień kobiet, ostatki, 
dożynki gminne oraz kościelne, wycieczki. Poza 

tym zajmowano się rozprowadzaniem piskląt 
pomiędzy członkiniami KGW. W  latach 2008 - 
2012 Koło brało udział w  projektach unijnych 
i  edukacyjnych, w  ramach których realizowane 
były warsztaty, szkolenia, festyny, jarmarki. KGW 
w Podstole uzyskało wiele dyplomów i wyróżnień 
za aktywizację i integrację na rzecz promocji lokal-

nego dziedzictwa kulturowego. Na co dzień panie 
spotykają się we własnym gronie, nawet bez kon-
kretnej okazji, ale także dla realizacji planowanych 
przedsięwzięć i  inicjatyw, jak np. przygotowanie 
wielkanocnych palm, dożynkowych wieńców, 
zorganizowanie ostatków, dnia kobiet czy zabawy 
andrzejkowej. n

Z gmin

Tomasz Głowacki, Wójt Drużbic, podpisał umowę na dofi-
nansowanie inwestycji w gminie z wicewojewodą Karolem 
Młynarczykiem.

Odnowiona droga w Rasach.

W działania KGW angażuje się kilka pokoleń pań.
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Fi rmy na medal

Chrupex najlepszą firmą rodzinną w powiecie
Historia firmy zaczyna się w 1993 r., kiedy w branży spożywczej Chrupex zaczynał jako jednoosobowa dzia-
łalność gospodarcza. Od 1999 r. przedsiębiorstwo funkcjonuje jako spółka cywilna, prowadzona przez Al-
donę i Grzegorza Łygów.

Przedsiębiorstwo zajmuje się produk-
cją chrupek kukurydzianych, słodyczy 
i  słodkich przekąsek. 25-letnie do-

świadczenie pozwoliło poznać potrzeby 
i  preferencje polskich rodzin, dzięki czemu 
firma Chrupex od lat dziewięćdziesiątych 
oferuje produkty o  niepowtarzalnym sma-
ku i  jakości. Przedsiębiorstwo wyróżnia 
nie tylko staż na rynku, rodzinne tradycje 
i  sprawne zarządzanie, lecz również chęć 
rozwijania nowych produktów, smaczniej-
szych i  bardziej ekologicznych. Blisko 70% 
surowców używanych do produkcji pocho-
dzi z  Łódzkiego. Dokładnie zbilansowana 
wartość odżywcza pojedynczej chrupki jest 
najważniejsza, dzięki czemu polskie rodziny 
ufają produktom bełchatowskiego  przedsię-
biorstwa niezmiennie od ćwierć wieku. 

Obszar działania przedsiębiorstwa obej-
muje głównie województwo łódzkie, ale 
także śląskie, wielkopolskie i  mazowieckie. 
Firma zarządzana przez kolejne pokolenie 
stawia na rozwój ogólnopolski i  międzyna-
rodowy. W 2018 r. zainwestowano w nowo-
czesny park maszynowy i  po raz pierwszy 
wyeksportowano produkty na Litwę, Łotwę 
i Estonię. 

Chrupex angażuje się charytatywnie 
wspierając społeczne inicjatywy, m.in. do-
żynki powiatowe, „Tydzień Niemiecki” w  Sa-
morządowym Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 w  2008, 2010 oraz 2013 roku, 
charytatywny bieg w  Warszawie, podczas 
którego blisko 1000 biegaczy zbierało fun-
dusze na leczenie podopiecznych fundacji 
„Fundacja Spełnionych Marzeń”. Chrupex jest 
tegorocznym laureatem konkursu Starosty 

Bełchatowskiego „Firma na medal” w  kate-
gorii najlepszej firmy rodzinnej. W rywalizacji 
brano pod uwagę wyniki finansowe, tworze-
nie nowych miejsc prac, sięganie po środki 
zewnętrzne, inwestowanie w nowe techno-
logie, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, 
działania na rzecz ochrony środowiska i  dla 
budowania własnej marki. 

Więcej informacji pod adresem www.
chrupex.com. n

PERFECT SMILE - perfekcyjna i profesjonalna
PERFECT SMILE to nowoczesna przychodnia stomatologiczna z szerokim wachlarzem bezbolesnych zabie-
gów z zakresu całej stomatologii, dwukrotny laureat (2015 r., 2019 r.) konkursu „Firma na medal”. Jest jedną 
ze 150 przychodni biorących udział w ogólnopolskiej akcji „Klinika bez bólu”. Właścicielka Anna Ostrowska-
Goździewicz została zwycięzcą plebiscytu Dentysta Roku 2019,  organizowanego przez portaldentystyczny.
pl w województwie łódzkim.

Dużą popularnością cieszą się zabiegi 
profesjonalnego wybielania zębów, 
profilaktyki próchnicy, piaskowania, 

a  także bezpłatne przeglądy i  instrukta-
że higieny jamy ustnej. Dumą przychodni 
są zabiegi ozonoterapii, przyspieszające 
gojenie zranionych tkanek, aft, zajadów, 
opryszczki itp. Gabinet posiada pracow-
nię RTG do zdjęć pantomograficznych, 
cefalometrycznych, trójwymiarowych wy-
branego obszaru, tj. tomografii stożkowej 
CBCT i  inteligentnego RTG punktowego, 
redukującego dawkę promieniowania na-
wet o 90% w porównaniu do tradycyjnego 
prześwietlenia. Siłą i głównym atutem przy-
chodni jest ambitna i doświadczona kadra 
lekarzy podnoszących ciągle kwalifikacje 
i   personel pomocniczy, dbający o  dobre 

samopoczucie pacjentów przed, w  trakcie 
i  po zabiegach. Bardzo dobra atmosfera 
wśród członków zespołu PERFECT SMILE 
udziela się pacjentom, którzy chętnie wra-
cają na kolejne zabiegi oraz dostrzegają 
profesjonalizm i szacunek.

W  tym roku otworzona została kolejna 
przychodnia przy ul. Budryka 2 w Bełchato-
wie oraz zostały zakupione certyfikowane 
urządzenia do zabiegów z zakresu medycy-
ny estetycznej z wykorzystaniem czynników 
wzrostu i  komórek macierzystych. Klimaty-
zowane lokale przystosowane są dla osób 
niepełnosprawnych. Serdecznie zapraszamy 
do skorzystania z  naszej bogatej oferty za-
biegów!

Bełchatów, ul. Nehrebeckiego 8,  tel. 727 
535 444; ul. Budryka 2/1B tel. 575 535 444 n

Produkty i statuetka „Firmy na medal” duma Chrupexu.

Anna Ostrowska-Goździewicz zaprasza do gabinetów  
stomatologicznych Perfect Smile.
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In formatorIn 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 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 Zawodowego 
tel. 633 23 44, fax 633 23 78

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

ul. Czapliniecka 66

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

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 ponadpodstawowe

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

ZSP nr 2 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



RADNI VI KADENCJI
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE

Radoslaw Herudziński
Członek Zarządu

Marek Jasiński
Członek Zarządu 

Leszek Maciaszczyk 
Członek Zarządu

Jacek Bakalarczyk
Wicestarosta

Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Sławomir Malinowski
Przewodniczący

Krzysztof Rybak
Wiceprzewodniczący

Renata Skalska
Wiceprzewodnicząca

Tadeusz Dobrzański

Włodzimierz Kula

Zofia Szumigaj-Grochocka

Małgorzata Filipek 

Joanna Guc

Waldemar Wyczachowski

Krzysztof Gajda

Lidia Szymańska

Jacek Zatorski

Adam Baryła

Jarosław Janaszewski

Jolanta Pawlikowska

Marek Chrzanowski 

Krzysztof Jewgiejuk

Bogdan Stolarczyk

Komisje Rady Powiatu 
w Bełchatowie
Komisja Rewizyjna: 

Joanna Guc (przewodnicząca) 
Zofia Szumigaj-Grochocka 
Marek Chrzanowski 
Jarosław Janaszewski 
Bogdan Stolarczyk

Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego 

Marek Chrzanowski 
(przewodniczący)
Jacek Bakalarczyk 
Radosław Herudziński 
Waldemar Wyczachowski 
Krzysztof Gajda 
Włodzimierz Kula 
Krzysztof Rybak

Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony 
Środowiska 

Zofia Szumigaj-Grochocka 
(przewodnicząca) 
Jolanta Pawlikowska 
Adam Baryła 
Sławomir Malinowski 
Marek Jasiński 
Jacek Zatorski 
Jarosław Janaszewski

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 
Małgorzata Filipek 
(przewodnicząca) 
Dorota Pędziwiatr 
Radosław Herudziński 
Renata Skalska 
Lidia Szymańska

Komisja Infrastruktury i Porządku 
Publicznego 

Bogdan Stolarczyk 
(przewodniczący) 
Małgorzata Filipek 
Leszek Maciaszczyk 
Jacek Zatorski 
Joanna Guc 
Marek Jasiński 
Krzysztof Jewgiejuk

Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej 

Jolanta Pawlikowska 
(przewodnicząca) 
Tadeusz Dobrzański 
Leszek Maciaszczyk 
Renata Skalska 
Włodzimierz Kula 
Lidia Szymańska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
Krzysztof Jewgiejuk 
(przewodniczący) 
Marek Chrzanowski 
Zofia Szumigaj-Grochocka

PREZYDIUM RADY

ZARZĄD POWIATU


