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Zwiedzaj powiat 
na rowerze
Siedem rajdów ,,Rowerem przez powiat” i nowy przewodnik ma dla miesz-
kańców bełchatowskie starostwo. To nie koniec propozycji dla aktywnych. 
Ponad 40 pań bierze udział w kursie samoobrony ,,Nie daj się...”  Strony 10–11

Do powiatowej inwestycji dorzucają się  
gminy Kleszczów i Szczerców

Strona 3

Są pieniądze na drogę  
Kamień-Chabielice



flesz

Znajomością przepisów ruchu drogowego i sprawną 
jazdą na rowerze musieli wykazać się uczniowie, rywali-
zujący w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Patronat nad 
turniejem objął starosta Waldemar Wyczachowski

Czterech żołnierzy AK, rozstrzelanych 7 marca 1942, przypomniały uroczystości związane z 74. rocznicą powstania 
Armii Krajowej. W cmentarnej kaplicy odprawiono mszę św., a pod pomnikiem na cmentarzu złożono kwiaty

Autystyczne dzieci pokazały swe możliwości, rodzice, 
nauczyciele i specjaliści rozmawiali, jak z nimi praco-
wać. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Beł-
chatowie zorganizował Dzień Świadomości Autyzmu

Straż na wystawie, do 19 czerwca
„60-lecie zawodowej i 115-lecie ochotniczej 

straży pożarnej w Bełchatowie” to tytuł wysta-
wy  historycznej, zorganizowanej ze zbiorów 
Archiwum Państwowego w  Piotrkowie Tryb., 
PSP, OSP, z  unikatowej kolekcji modeli zabyt-
kowych pojazdów konnych Zygmunta Karga 
oraz zbiorów własnych Muzeum Regionalne-
go w  Bełchatowie. Ochotnicza Straż Pożarna 
w  Bełchatowie jest jedną z  pierwszych orga-
nizacji zrzeszających mieszkańców naszego 
miasta. Wystawę oglądać można w naszym 
muzeum do 12 czerwca.

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, 
9-13 maja

Miejska i  Powiatowa Biblioteka Publiczna 
zaprasza z okazji Tygodnia Bibliotek nie tylko 
po książki. 9 maja zaprezentują się biblioteki 
powiatu bełchatowskiego, 10 maja odbędzie 
się kiermasz książek przeczytanych. 11 maja 
rozstrzygnięte zostaną konkursy: „Książka 
Obiekt Artystyczny”, Konkurs na Pożeracza 
Książek oraz Konkurs o Regionie „Między Ra-
jem a  Węglem”. 12 maja biblioteka szykuje 
atrakcje dla dzieci, a 13 maja niespodziankę 
dla dorosłych.

Noc Muzeów, 14 maja
Muzeum Regionalne zaprasza na wieczor-

ne zwiedzanie połączone z  wieloma atrak-
cjami. W programie m.in. koncerty Orkiestry 
OSP w Grocholicach i bełchatowskich zespo-
łów rockowych. O  fotografii będzie można 
porozmawiać ze znanym bełchatowianinem 
Marianem Wójcikiem. Początek godz. 18. 
O mieszkańcach nie zapomniały też PGE Gi-
ganty Mocy, które z okazji Nocy Muzeów za-
praszają na nocną grę ,,Tajemnica zaginionej 
mocy", pojedynek robotów oraz japońskie 
warsztaty bajek.

Kalendarium wydarzeń
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Na rower tylko z przewodnikiem
„Przewodnik rowerowy po powiecie beł-

chatowskim” ma dla rowerzystów bełcha-
towskie starostwo. Na mapie zaznaczono 
pięć tras rowerowych, na rewersie są ich 
dokładne opisy i  zdjęcia.  Przewodnik po 
powiecie uzupełnia mapa ścieżek rowero-
wych po Bełchatowie, opracowana przez 
bełchatowski urząd miasta, przy współ-
udziale którego powstało wydawnictwo.

Trasy powstały na bazie doświadczeń 
Załogi Rowerowej ,,Zgrzyt”. Liczą od 20 
do 45 km. Z  powiatowym przewodnikiem 
można się wybrać na wycieczkę ,,Podbeł-
chatowskimi lasami”, ,,Nad leśne jeziorko 
w okolicach Bukowej”, ,,Przez jeziora słupec- 
kie, kopalnię i  elektrownię”. Kolejne dwie 
propozycje rajdów to: ,,Do Zelowa inaczej 
niż zwykle” i  ,,Skrajem wysoczyzny bełcha-
towskiej i równiny piotrkowskiej”.

Dokładna mapa powiatu jest cennym 
wydawnictwem dla wszystkich miłośników 
regionu. Zaznaczono na niej pomniejsze 
miejscowości, jeziora, tereny podmokłe 
i  punkty wysokościowe. Sieć głównych 
dróg uzupełniają polne i  leśne dukty. Na 
mapę naniesiono także kościoły i  zabytki, 
pomniki, drzewa chronione, schrony bo-
jowe z 1939 roku oraz cmentarze – współ-
czesne i wojenne.

,,Przewodnik” wydany został w  nakła-
dzie 1500 egzemplarzy. Dostępny będzie 
w  Centrum Informacji Turystycznej w  Beł-
chatowie, trafi do gmin powiatu i  rowe-
rzystów biorących udział w  powiatowych 
rajdach rowerowych.  n



Wydarzenia

I  Forum Gospodarcze Powiatu Bełcha-
towskiego odbyło się 2-3 lutego z  inicjaty-
wy Waldemara Wyczachowskiego, starosty 
bełchatowskiego. Wzięło w nim udział pra-
wie 130 podmiotów gospodarczych i  in-
stytucji, ponad 250 osób, w tym delegacje 
z  regionów partnerskich z  Niemiec, Litwy 
i  Ukrainy. Zasadniczym celem przedsię-
wzięcia było stworzenie przedsiębiorcom 
możliwości zdobycia i  wymiany informa-
cji oraz nawiązania nowych, biznesowych 
kontaktów.

Sławomir Chojnowski, wójt Kleszczowa, starosta Waldemar Wyczachowski i Krzysztof Kamieniak, wójt Szczercowa, 
po raz drugi zawarli porozumienie w sprawie drogi Kamień-Chabielice
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Są pieniądze na drogę Kamień-Chabielice
Kolejny odcinek strategicznej, powiatowej drogi zostanie w tym roku gruntownie przebudo-
wany. Po raz drugi powiatowi udało się uzyskać wsparcie gmin Kleszczów i Szczerców

W  budżecie powiatu na drugą część prze-
budowy drogi powiatowej Kamień-Chabielice 
zaplanowano w  tym roku 3,7 mln złotych. Po-
moc finansową zadeklarowały gminy Kleszczów 
i Szczerców. Do drogi dołożyły się również w roku 
ubiegłym.

Za wsparcie finansowe Sławomirowi Choj-
nowskiemu, wójtowi Kleszczowa i Krzysztofowi 
Kamieniakowi, wójtowi Szczercowa podzięko-
wał Waldemar Wyczachowski, starosta bełcha-
towski, podkreślając, że droga jest strategiczna 
dla powiatu. – Jej przebudowa jest priorytetem 
obecnej kadencji samorządu – mówi starosta. – 
Mam nadzieję, że wspólnie z gminą Kleszczów 
i Szczerców uda się nam oddać do użytku wy-
remontowane sześć kilometrów.

W  2015 roku zmodernizowany został odci-
nek drogi o długości 1.572 metrów. Prace kosz-
towały 2 mln 427 tys. zł.

– Gmina Kleszczów w  ubiegłym roku ofe-
rowała pomoc w  wysokości 2,5 mln złotych, 
starostwo w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
z tej kwoty wykorzystało 700 tys. zł, reszta wró-
ciła do gminy – mówi Sławomir Chojnowski, 
wójt gminy Kleszczów. – W tym roku przeka-
zujemy 1,7 mln zł, w tym 150 tys. zł na moder-
nizację skrzyżowania w  Kamieniu. Dla naszej 
gminy to ważna droga, przede wszystkim z ra-
cji dojazdu do strefy Bogumiłów.

– W ubiegłym roku przekazaliśmy powiatowi 
500 tys. zł, w tym roku dajemy 700 tys. zł – mówi 
Krzysztof Kamieniak, wójt gminy Szczerców. – 
Mam nadzieję, że do końca obecnej kadencji 
samorządu uda się wyremontować cały odci-
nek drogi.

Droga Kamień-Chabielice ma duże znaczenie 
dla rozwoju powiatu, stanowi połączenie ob-
wodnicy Kleszczowa z drogą wojewódzką Łódź 
– Częstochowa, umożliwia dojazd do Kleszczow-
skiej Strefy Przemysłowej i zakładów zlokalizowa-
nych wokół zagłębia przemysłowego oraz łączy 
obie odkrywki bełchatowskiej kopalni.

Jak mówi Waldemar Wyczachowski, przetarg  
ma zostać ogłoszony w maju, a prace mogłyby 
się rozpocząć w  połowie wakacji. Tym razem 
przebudowany zostanie odcinek  o długości ok. 
1,5 km od Osin w stronę Chabielic.

Długość całej drogi wynosi prawie 6 kilome-
trów, a szerokość 7 metrów. Obecnie konstruk-
cja nieprzebudowanej części jezdni wykona-
na jest z  fragmentów betonu, podzielonych 
dylatacjami w  odcinkach kilku lub kilkunastu 
metrów, które niewłaściwie przenoszą obciąże-
nia, co z  kolei powoduje poprzeczne pękanie 
nawierzchni bitumicznej.� n

Przedsiębiorcy zainteresowani kolejnym forum
Przyszłość regionu po zakończeniu wydo-

bycia węgla brunatnego mogłaby stać się 
tematem przewodnim kolejnego Forum Go-
spodarczego Powiatu Bełchatowskiego. Takie 
sugestie m.in. znalazły się w ankiecie, jaką wy-
pełniali przedsiębiorcy. Ankieta dotyczyła oce-
ny, uwag i opinii na temat  forum, które staro-
stwo organizowało po raz pierwszy. Jej wyniki 
mają pomóc przy organizacji kolejnego forum 
i przynieść odpowiedzi, jakie tematy są w krę-
gu zainteresowania regionalnego biznesu.

Ankieta była anonimowa, a pytania dotyczyły 
m.in. organizacji i  poziomu forum, doboru te-

matów czy korzyści, jakie przyniosło. Najwięcej 
przedsiębiorców (41%) doceniło praktyczne in-
formacje i możliwość nawiązania nowych kon-
taktów (21%). Sześć osób przyznało, że udział 
w  forum nie był dla nich wartościowy. Tylko 
dwie osoby raczej nie wezmą udziału w  ko-
lejnym tego rodzaju wydarzeniu, natomiast 
prawie wszyscy pozostali ankietowani zadekla-
rowali swoją stuprocentową bądź prawdopo-
dobną obecność.

Przedsiębiorcy zwrócili uwagę, że na kolej-
nym forum gospodarczym pożądane byłyby 
panele dyskusyjne związane z  daną branżą, 
np. budowlaną. Chętnie widzieliby prezenta-
cje o biznesowych doświadczeniach lokalnych 
firm. Od samorządowców oczekiwaliby infor-
macji o planowanych inwestycjach i zamówie-
niach publicznych.  Przedsiębiorcy chcieliby 
również, by na kolejnym forum  poruszono te-
mat przyszłości naszego regionu po zakończe-
niu wydobycia węgla brunatnego. Oczekują na 
praktyczne i konkretne informacje przekazywa-
ne przez ekspertów.  

Bardzo dobrze (47%) lub dobrze (35%) oce-
niony został poziom forum. Tylko 6 osób wybra-

ło w tym punkcie ankiety ocenę słabą lub złą. 
Dobrze (53%) lub bardzo dobrze (26%) respon-
denci ocenili dobór tematów. Za najciekawsze 
uznano możliwości finansowania przedsię-
biorstw i panel pt. „Samorząd, biznes – współ-
praca, rozwój”.� n

Forum zgromadziło przedsiębiorców z całego regionu
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Strategia pomoże rozwijać powiat
Dobre położenie geograficzne, rezerwy terenów na cele inwestycyjne czy rozbudowana 
struktura sportowo-rekreacyjna to jedne z głównych atutów powiatu

 „Strategia rozwoju powiatu bełchatow-
skiego na lata 2015-2020", przyjęta przez rad-
nych na kwietniowej sesji, jest zbiorem da-
nych dotyczących powiatu bełchatowskiego 
w takich obszarach jak m.in.: gospodarka, fi-
nanse, potencjał turystyczny, rolnictwo, stan 
środowiska przyrodniczego. Dokument ana-
lizuje je pod kątem atutów i  ewentualnych 
zagrożeń. 

Ciekawym rozdziałem jest ten przedstawia-
jący wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 
mieszkańców. Respondenci uznali za zalety 
korzystne położenie powiatu w  centralnej 
Polsce, walory krajobrazowe i  przyrodnicze, 
dużo wolnych terenów pod inwestycje, jak 
też wiele miejsc na sport i  rekreację. Słabo 
oceniono natomiast nawierzchnie dróg, po-
ziom pomocy społecznej i  opieki zdrowot-
nej, brak miejsc pracy i    uzależnienie rynku 
pracy od sektora wydobywczego i  energe-
tycznego. Mieszkańcy boją się wzrostu bez-
robocia oraz pogorszenia jakości życia po 
wykorzystania złoża węgla brunatnego.

Zdaniem Waldemara Wyczachowskiego, sta-
rosty bełchatowskiego, działania zmierzające 
do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez 
m.in. współpracę z  przedsiębiorcami, będą 
priorytetowymi dla samorządu powiatu. „Stra-
tegia” upatruje szansę w tym obszarze w poło-
żeniu geograficznym powiatu, stabilnej sytuacji 

finansowej regionu, różnorodności i  wysokim 
uprzemysłowieniu terenów, ale także w poten-
cjale powiatu dla usług turystycznych. 

Strategia rozwoju proponuje wspierać małą 
przedsiębiorczość, tworzyć inkubatory i spół-
dzielnie oraz strefy ekonomiczne. Jako obszar 
gospodarki, który niesie potencjał m.in. miejsc 
pracy, wskazuje rozwój „zielonych przemy-
słów” i  usług na rzecz wykorzystania odna-

wialnych źródeł energii, a  także sektor rolni-
czy. Pomocnym w  tej kwestii powinno być 
kształcenie młodzieży w  specjalistycznych 
kierunkach ze szczególnym uwzględnieniem 
nowoczesnych technologii.

Dokument będzie mieć znaczenie w po-
dejmowanych działaniach, zwłaszcza inwe-
stycyjnych i tych, na które samorząd będzie 
sięgał po środki z zewnątrz.� n

Zatrzymali pijanych kierowców na drodze
Mariusz Patura, Paweł Pipiak, Anna Parada, 

Kamila i  Kamil Saganowie i  Rafał Sobański, 
mieszkańcy powiatu, którzy zareagowali na 
obecność na drodze pijanych kierowców. 
Starosta nagrodził ich za odwagę i  wrażli-
wość.

Sześć osób, które nie pozwoliły kontynu-
ować jazdy pijanym kierowcom, odebrało 
gratulacje od  Waldemara Wyczachowskie-

go, starosty belchatowskiego i Karola Miel-
czarka, komendanta powiatowego Policji. 
Gospodarz powiatu przyznaje, że to dla nie-
go duma i zaszczyt, że wśród mieszkańców 
powiatu są odważni i  wrażliwi obywatele, 
którym na sercu leży los innych. – Kto wie, 
do jakich tragedii mogłoby dojść, gdyby nie 
właściwa reakcja tych osób. Oby takich  lu-
dzi było jeszcze więcej – dodał starosta.

Historie z  udziałem nietrzeźwych kierow-
ców są dość podobne. Jechali oni tzw. wę-
żykiem, najczęściej wiejskimi drogami. Jazdę 
kończyli w rowie albo na jakiejś przeszkodzie 
na poboczu. 

– Przede mną znajdował się samochód, 
który poruszał się slalomem – wspomina 
Mariusz Patura. – Nie mogłem go wyprze-
dzić, prawie wpadłem do rowu. Udało mi się 
w końcu dogonić to auto, które w pewnym 
momencie zjechało na bok i uderzyło w be-

tonową barierkę. Kierowca był pijany. Nic mu 
się nie stało, a ja wezwałem policję.

– Pijany kierowca, którego my zatrzyma-
liśmy, zajechał nam drogę z  naprzeciwka – 
opowiadają Paweł Pipiak i Anna Parada. – Na 
szczęście nie doszlo do zderzenia. Jego auto 
wpadło do rowu. Kierowca był tak pijany, że 
nie potrafił wysiąść. Nie dość, że badanie wy-
kazało prawie 4 promile, to jeszcze nie posia-
dał prawa jazdy.

– Każdy tutaj jest bohaterem, bo potencjal-
nie uratował czyjeś zdrowie czy życie – mówi 
komendant Karol Mielczarek. – Apeluję do 
mieszkańców, by nie bali się podejmować 
takich działań. Dodam, że w przypadku po-
stępowań dochodzeniowo-śledczych świad-
kowi przysługuje prawo do anonimowości.

Bohaterowie zgodnie przyznali, że w  po-
dobnych sytuacjach, jeśli takie spotkają jesz-
cze w życiu, zachowają się tak samo.� n

 Od lewej: Mariusz Patura, Paweł Pipiak, Anna Parada, 
Kamila Sagan z synem Nikolasem

Zarząd powiatu: Adam Baryła, Barbara Dobkowska, Waldemar Wyczachowski i Grzegorz Gryczka
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Komunikacja już pracuje na Pabianickiej 26
Wydział komunikacji bełchatowskiego starostwa od 13 kwietnia pracuje na parterze budyn-
ku przy ul. Pabianickiej 26. Przeprowadzka trwała kilka dni 

Przedsięwzięcie wymagało koordyna-
cji wielu czynności, w  tym dość skom-
plikowanych, jak demontaż w  starej 
siedzibie,  a  następnie zainstalowanie 
pod nowym adresem systemów cen-
tralnej ewidencji pojazdów (CEPiK) oraz 
ruchu klientów (Qmatic). Przeniesione 
urządzenia zostały podłączone i  prze-
testowane. Równolegle trwało meb-
lowanie pomieszczeń, układanie setek 
segregatorów z dokumentacją i wielkie 
sprzątanie.

Na mieszkańców rejestrujących po-
jazdy czeka punkt informacyjny, w któ-
rym uzgadnia się termin wizyty. W du-
żej sali działa 10 stanowisk do obsługi  
klientów. Dzięki komputerowemu sy-
stemowi kolejkowemu na tablicy świet-
lnej w  poczekalni pojawia się numer 
kolejnego obsługiwanego klienta. In-
formacja ta jest również powtórzona 
przez głos z  głośnika. Na wezwanie 
można zaczekać w poczekalni, w której 
również mogą przebywać najmłodsi. 
Do ich dyspozycji jest kolorowy stolik 
i krzesełka.

Pozostałe komórki wydziału komuni-
kacji (wydawanie: praw jazdy, upraw-
nień do kierowania pojazdami; trans-
portu i  dróg)  również mieszczą się na 
parterze budynku przy ul. Pabianickiej 
26. Poszczególne pokoje oznakowane 
są tymczasowymi wizytówkami. Wska-
zówki można także uzyskać w  punkcie 
informacyjnym.

Komunikacja była ostatnim wydzia-
łem, jaki przeprowadził się do wyre-
montowanego budynku po byłym 

Fazbudzie. Pracują tam także wydzia-
ły architektury, inwestycji i  strategii, 
ochrony środowiska oraz powiatowy 
rzecznik konsumentów.

W budynku przy Pabianickiej 34 mie-
ści się Zespół ds. Promocji.  Natomiast do 
głównej siedziby starostwa, do pomiesz-
czeń po komunikacji, przeprowadzi się 
wkrótce wydział edukacji. Jak mówi Wal-
demar Wyczachowski, bełchatowski sta-
rosta, zakończy się tym samym proces 
scalenia wydziałów starostwa w jednym 
miejscu, co z pewnością będzie dużym 
ułatwieniem dla załatwiających sprawy 
mieszkańców.
� n

W bełchatowskim starostwie można płacić kartą
Bełchatowskie starostwo jest pierw-

szym urzędem w  regionie, w  którym 
można płacić kartą. Pomysł ma związek 
z  przeniesieniem wydziału komunika-
cji  i dróg do nowej siedziby. W budyn-
ku przy ul. Pabianickiej 26 nie ma kasy, 
a  tymczasem od wielu spraw związa-
nych z  komunikacją, jak np. wydanie 

prawa jazdy czy dowodu rejestracyjne-
go, należy wnieść opłatę.

Pod koniec kwietnia w  urzędzie za-
montowano terminale, przeprowadzo-
no też szkolenie pracowników. Zgod-
nie z przepisami ordynacji podatkowej 
koszt skorzystania z  takiej usługi, jaką 
jest płatność kartą, wynoszący 2 zł od 

transakcji, zostanie przeniesiony na pe-
tenta.

Na wprowadzenie w  życie takiego 
udogodnienia zgodziła się Rada Powia-
tu w Bełchatowie na sesji 30 marca. Ko-
lejnym krokiem było zawarcie umowy 
z  Polską Wytwórnią Papierów Wartoś-
ciowych, która świadczy tę usługę.� n

Wydział komunikacji działa przy Pabianickiej 26  od 13 kwietnia

W nowej siedzibie jest znacznie więcej miejsca
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Bezpieczeństwo oparte na węglu
Przyszłości przemysłu wydobywczego i bezpieczeństwu energetycznemu państwa poświę-
cony był IX Międzynarodowy Kongres Węgla Brunatnego. Do Bełchatowa przyjechało 390 
gości z Polski i Europy

Trzydniowa konferencja (11-13 kwiet-
nia) odbyła się pod hasłem ,,Węgiel 
brunatny gwarantem bezpieczeństwa 
energetycznego". Wzięli w  niej udział 
specjaliści, naukowcy, ekonomiści z Pol-
ski i Europy, m.in. Niemiec, Czech, Bułga-
rii, Belgii, Hiszpanii i  Grecji. Na kongres 
przygotowano 64 referaty naukowe, 26 
wystawców zaprezentowało się na to-
warzyszącej wydarzeniu wystawie.

Na oficjalnym otwarciu wśród zaproszo-
nych gości byli m.in. wiceminister Grze-
gorz Tobiszowski z  Ministerstwa Energii, 
senator Wiesław Dobkowski, poseł Da-
riusz Kubiak. Powiat reprezentował Walde-
mar Wyczachowski, bełchatowski starosta 
oraz Elżbieta Naturalna, sekretarz powiatu 
i  jednocześnie przewodnicząca bełcha-
towskiej rady miejskiej.

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski 
podkreślał, że węgiel jest gwarantem 
bezpieczeństwa energetycznego Polski 
i istotne jest m.in. uruchamianie nowych 
odkrywek, a  największe wyzwania to 
utrzymanie wysokiego poziomu konku-
rencyjności i  zwiększenie efektywności. 
O  planach wydobycia węgla ze złoża 
Złoczew mówił Sławomir Zawada prezes 
PGE GiEK SA. Spółka stara się o koncesję 

na wydobycie węgla i  liczy, że uzyska 
ją na początku 2017 roku. Na konferen-
cji prasowej Stanisław Żuk, wiceprezes 
PGE GiEK SA, podkreślał, że będzie to 
inwestycja opłacalna. Przygotowania są 
na końcowym etapie i  nie ma żadnych 
zagrożeń.

Bełchatowska konferencja to jedyny 
kongres węgla brunatnego organizowa-
ny w Europie, w Bełchatowie odbywa się 
po raz siódmy, w ogóle po raz dziewią-

ty. Jak mówił Kazimierz Kozioł, dyrektor 
KWB Bełchatów, Kongres jest na podob-
nym poziomie jak poprzednie, spotykają 
się tu praktyka, nauka, firmy, które pracu-
ją na rzecz górnictwa węgla brunatnego.

Efektem kongresu jest uchwała końco-
wa, która rozesłana została do wszystkich 
instytucji państwowych zajmujących się 
przemysłem wydobywczo-energetycz-
nym, posłów i uczestników konferencji.
� n

Geodeci mierzą grunty w gminie Szczerców
Stanisławów Pierwszy, Stanisławów 

Drugi i  Tatar w  gminie Szczerców są 
kolejnymi miejscowościami w  po-
wiecie bełchatowskim, których dane 
kartograficzne zostaną uaktualnione. 
Geodeci wyłonieni w przetargu zbiera-
ją dane w terenie, także od właścicieli 
gruntów, budynków i lokali. Uprawnio-
nymi do wykonywania czynności tech-
nicznych, związanych z opracowaniem 
projektu operatu opisowo-kartogra-
ficznego są pracownicy konsorcjum 
firm: Kancelaria Geodezyjna Grzegorz 
Kwapisz z  Piotrkowa Trybunalskie-
go i  Geodect Aleksander Kukieła ze 
Szczercowa.

Zmodernizowany projekt operatu opi-
sowo-kartograficznego zawierał będzie 
rejestr gruntów, rejestr i kartotekę budyn-
ków oraz lokali, mapę ewidencyjną. Gdy 
będzie gotowy, zostanie wyłożony do 
wglądu.

Modernizacji poddano już prawie 65 
procent ewidencji powierzchni powia-
tu. Dane z ewidencji gruntów stanowią 
podstawę planowania gospodarczego, 
planowania przestrzennego, wymiaru 
podatków i świadczeń dla gmin.

– Obowiązująca do tej pory ewidencja 
gruntów oparta jest na pomiarach z  lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a stan 

faktyczny znacznie odbiega od danych 
zawartych w tej ewidencji – wyjaśnia Mał-
gorzata Piotrowska, geodeta powiatowy. 
– Na skutek zabudowy wiele działek daw-
no już zmieniło swój pierwotny charakter 
i klasyfikację. Celem prowadzonych przez 
nas prac jest stworzenie zintegrowanych 
baz danych części opisowej i  graficznej. 
Prace służą informatyzacji Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i  Kartograficzne-
go oraz budowie Zintegrowanego Syste-
mu Informacji o Nieruchomościach.

W  całości wykonano już moderniza-
cję Bełchatowa, gmin Zelów i  Drużbice. 
W gminie Bełchatów wykonano już 83 pro-
cent prac, w gminie Rusiec 50 procent. � n

Elżbieta Naturalna i Waldemar Wyczachowski reprezentowali na kongresie władze samorządowe
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Powiat daje mundurowym
21 tys. zł przekazał powiat bełchatowskiej Komendzie Po-
wiatowej Policji. Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinan-
sowanie dodatkowych służb prewencyjnych

– Dzięki corocznej pomocy finansowej 
starostwa policjanci mogą pełnić dodat-
kową służbę, która w  oczywisty sposób 
przyczynia się do wzmocnienia bezpie-
czeństwa w  naszym powiecie – mówi 
Waldemar Wyczachowski, starosta beł-
chatowski. – Sam widok umundurowa-
nego pieszego, czy zmotoryzowanego 
patrolu działa prewencyjnie, a  w  miesz-
kańcach podwyższa poczucie bezpie-
czeństwa. Bezpieczeństwo związane 
z porządkiem publicznym to dla samorzą-

du powiatowego kwestia priorytetowa.
Samorząd powiatu regularnie wspiera 

bełchatowską komendę policji. W  ostat-
nich latach przekazano ponad pół miliona 
złotych na zakupy sprzętu, wyposażenia 
i remonty jednostki. W ubiegłym roku dzię-
ki dotacji bełchatowskiego starostwa Ko-
menda Powiatowa Policji w  Bełchatowie 
kupiła psa wyszkolonego do wykrywania 
narkotyków i środków odurzających.

– Dziękuję za kolejną dotację od powia-
tu, pozwoli nam ona na zabezpieczenie 

newralgicznych wydarzeń sportowych, 
takich jak mecze piłki nożnej, czy piłki 
siatkowej, które odbywają się na terenie 
naszego powiatu – mówi mł. insp. To-
masz Jędrzejczyk, zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Bełchatowie.
� n

Musimy nadążać za zmianami
– Skupiamy się na problemie przemocy w rodzinie, ale też na ograniczeniu prze-
stępczości gospodarczej czy internetowej, bo one szybko się rozwijają – mówi mł. 
insp. Karol Mielczarek, Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie

Pracował Pan 
w  komendach 
w Radomsku, Łasku, 
Łodzi i  Koluszkach. 
Jak w  porównaniu 

z tymi miastami wypada Bełchatów?
Bełchatów, mimo iż jest ponad pięćdzie-

sięciotysięcznym miastem, wyróżnia się 
przestępczością wielkomiejską. Jest tu duża 
anonimowość i dlatego zjawiska, na przykład 
przemocy w rodzinie, mogą liczniej występo-
wać. Ponadto mieszkańcy regionu są stosun-
kowo majętni, przez co stają się łakomym ką-
skiem dla grup przestępczych, które zajmują 
się kradzieżami, przemierzając cały kraj.

Jak cele założył Pan sobie po awansie na 
fotel komendanta bełchatowskiej policji?

Ustaliliśmy kilka priorytetów. Przede 
wszystkim skupiamy się na eliminowaniu 
zjawiska przemocy w  rodzinie, współ-
pracujemy w  tym zakresie z  prokuraturą, 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
gminnymi ośrodkami pomocy oraz Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie. Drugą 
sprawą jest nacisk na ograniczenie prze-
stępczości kryminalnej, gospodarczej oraz 
internetowej. Te rodzaje negatywnych zja-
wisk szybko się rozwijają, musimy nadążać 
za tymi zmianami.

Jak układa się współpraca z  lokalnymi 
samorządami?

Oceniam ją bardzo dobrze, jest duże zro-
zumienie dla naszych działań. W poprzed-
nich miejscach pracy spotykałem się z od-
miennym podejściem samorządowców, 
którzy uważali, że bezpieczeństwo to prob-
lem wyłącznie policji, czy rządu. A ustawa 
o  samorządzie wyraźnie mówi o  działa-
niach lokalnych samorządów w tym zakre-
sie. W  powiecie bełchatowskim mamy na 
szczęście wspólne spektrum działania, 
ściśle współpracujemy. Każdy zdaje sobie 
sprawę, że bezpieczeństwo nie jest sprawą 
bezkosztową. Staramy się w  Komendzie 
Głównej Policji o  środki na gruntowny re-
mont naszego budynku, jesteśmy w planie 
modernizacji. Do wymiany mamy część 
taboru, sprzęt komputerowy sukcesywnie 
się starzeje, trzeba go często wymieniać. 
Żeby poprawiać poczucie bezpieczeństwa, 
potrzebne są patrole ponadnormatywne. 
A na to z kolei potrzebne są fundusze, dla-
tego zwracamy się do gmin lub powiatu 
o pomoc finansową.

W  połowie maja miną trzy lata Pana 
pracy w bełchatowskiej komendzie. Jak je 
Pan ocenia?

Myślę, że wspólnie ze współpracowni-
kami udało nam się zrobić wiele dobrego 
i poprawić jakość pracy, aby łatwiej odczy-
tywać potrzeby mieszkańców i być tą stro-
ną pozytywnie odbieraną. Z  jednej strony 

fakt pracy w nowej jednostce jest pomoc-
ny. Dzięki temu ma się świeże spojrzenie na 
pewne rzeczy, można próbować nowych 
pomysłów. Uważam, że w życiu trzeba cały 
czas się rozwijać.

Czy miał Pan w  życiu sytuacje, gdy 
reagował Pan będąc już po służbie?

Często zdarza mi się „pracować” po godzi-
nach. Najczęściej zdarza mi się zatrzymywać 
nietrzeźwych kierowców, czy rowerzystów, 
sprawców pobić i  rozbojów. Policjantem 
jest się przez całą dobę, w święta i na urlo-
pie. To również dyspozycyjność, bowiem 
często sytuacja wymaga, żeby wstać od wi-
gilijnego stołu, wyjść z balu sylwestrowego, 
czy wymknąć się z własnych urodzin.

W ZSP nr 3, popularnym „Energetyku”, 
funkcjonują klasy mundurowe, w  tym 
policyjna. Czy warto kształcić się w  tym 
kierunku?

Zachęcam młodych ludzi, aby pomyśle-
li o klasach mundurowych. Niekoniecznie 
muszą potem wstępować do służby. To, 
co ja sobie cenię w tych klasach, to fakt, 
że uczą etosu bycia Polakiem, dobrym 
człowiekiem, który nie godzi się na zło 
i  przemoc. Ja po latach służby wiem, 
że była to słuszna decyzja. Udało mi się 
pomóc wielu osobom, ale nawet gdyby 
udało się pomóc tylko jednej, to i tak by-
łoby warto. n

Bełchatowskie starostwo co roku wspiera policję
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W trosce o rodziny i niepełnosprawnych 
Ponad 100 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku na pomoc osobom niepełnosprawnym ma do 
dyspozycji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie 

O  podziale ok. 1,8 mln zł przyznanych 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych zdecydowali radni po-
wiatu. Najwięcej pieniędzy, tj. 720 tys. zł trafi 
do Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Rehabiltacja zawodowa i  rehabiltacja 
społeczna to dwa główne kierunki pomo-
cy osobom niepełnosprawnym. W  ramach 
pierwszego zostaną w  tym roku udzielone: 
dotacje na założenie firmy (30 tys. zł), refun-
dacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy 
(70 tys. zł), pokrycie kosztów staży (50 tys. 
zł). W  ramach rehabilitacji społecznej można 
ubiegać się o  dofinansowanie: turnusów re-
habilitacyjnych (290 tys. zł), likwidacji barier 
architektonicznych (234 tys.zł), zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycz-
nych (320 tys. zł). Tylko do kwietnia wpłynęło 
do PCPR ponad 760 wniosków na sumę blisko 
1,7 mln zł. 

W ubiegłym roku do PCPR zwróciło 
się o pomoc ponad 1100 osób niepeł-
nosprawnych.

Oprócz współpracy z  osobami niepeł-
nosprawnymi PCPR organizuje na terenie 
powiatu tzw. pieczę zastępczą. Jest to po-
zyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej, organizowanie  szkoleń 
czy wspieranie już istniejących rodzin. Co 
roku Centrum przedstawia radnym powiatu 

sprawozdanie z  realizacji wymienionych za-
dań. W roku 2015 funkcjonowały w powiecie 
132 rodziny zastępcze, w których przebywa-
ło 209 dzieci. Zgłosiło się 15 kandydatów na 
rodzica zastępczego, z  których 7 ukończyło 
pomyślnie szkolenie.

Umieszczanie dziecka w rodzinie zastępczej 
nierzadko ma związek z przemocą w jego ro-
dzinnym domu. Pomocą adresowaną nie tyl-
ko do nieletnich, ale również dorosłych ofiar 
przemocy, także  zajmuje się PCPR. Placówka 
prowadzi kampanię profiaktyczno-edukacyj-

ną, koordynuje działania w  innych jednost-
kach, pomaga w sytuacjach kryzysowych. 

W  roku ubiegłym blisko 170 ofiar prze-
mocy objętych było programem tzw. Nie-
bieskiej Karty. Mimo, że liczba ta zmniejszyła 
się w ciągu dwóch lat o 50, zjawisko różnego 
rodzaju agresji nie jest w  pełni rozpoznane. 
Dlatego też PCPR kontynuuje swoje cele. Na 
edukację, poradnictwo, współpracę ze spe-
cjalistami i wiele innych działań przeznaczono 
w tym roku ponad 105 tys. zł. 

 n

Będą badania profilaktyczne raka prostaty
Tysiąc mężczyzn może zostać przebada-

nych w ramach bezpłatnego programu pro-
filaktycznego raka gruczołu krokowego. Na 
badania starostwo zaprasza panów w grupie 
wiekowej od 50. do 75. roku życia. Program 
będzie realizować, tak jak i w ubiegłym roku, 
przychodnia MegaMed.

– Zeszłoroczna, pierwsza edycja naszego 
programu pozwoliła przebadać 800 mężczyzn 
– mówi Waldemar Wyczachowski, starosta beł-
chatowski. – Zaskoczył nas pozytywnie duży 
odzew wśród panów. Dzięki sfinansowanym 
przez powiat badaniom udało się rozpoznać 
u  kilkunastu mężczyzn nowotwór we wczes-
nym etapie. A jak wiadomo, wczesne wykrycie 
nowotworu daje szansę na skuteczne wylecze-
nie – dodaje starosta.

„Program profilaktyki raka gruczołu krokowe-
go w powiecie bełchatowskim w latach 2015-
2017" gwarantuje jego uczestnikom bezpłatną 
wizytę u  urologa, wykonanie badania labora-
toryjnego na poziom antygenu sterczowego 
(PSA) i bezpłatne badanie USG. Program zapew-
nia również konsultację ze specjalistą, mającą na 
celu omówienie dostępnych opcji postępowa-
nia oraz przedstawienie rzetelnych informacji 

dotyczących korzyści oraz ryzyka związanego 
z  ich zastosowaniem, aby uwzględniając włas-
ne preferencje pacjent mógł w  porozumieniu 
z  lekarzem podjąć świadomą decyzję, co do 
dalszego postępowania. Mężczyźni z  potwier-
dzoną chorobą zostaną skierowani do dalszego 
leczenia w  ramach ubezpieczenia finansowa-
nego przez NFZ.  n

Radni powiatu decydują co roku o podziale pieniędzy na działania dla osób niepełnosprawnych

Jednym z elementów programu jest wykonanie bada-
nia laboratoryjnego

Zapisz się na badania
MegaMed, ul. Czapliniecka 93/95 w Beł-

chatowie
Rejestracja w dni powszednie od ponie-

działku do piątku w godzinach 7.00-20.00:
•  telefonicznie 44 635 29 01  

lub 44 635 29 02 
• osobiście w rejestracji 
W  programie nie mogą wziąć udziału 

osoby, które skorzystały z  niego w  po-
przedniej edycji.
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Co po gimnazjum? Nowe zawody 
i atrakcyjne kierunki w szkołach powiatu 
Klasa pielęgniarska z praktykami w szpitalu, monter systemów rurociągowych, technik me-
chanizacji rolnictwa i agrotroniki – to nowe kierunki kształcenia, jakie oferują szkoły ponad-
gimnazjalne

Do 15 maja tegoroczni absolwenci 
gimnazjów mają czas na decyzję o dal-
szej edukacji. W  specjalnym systemie 
elektronicznym mogą wskazać aż trzy 
szkoły ponadgimnazjalne. Jednakże 
o dostaniu się do wymarzonej klasy zde-
cydują osiągnięte wyniki w  nauce oraz 
liczba miejsc, przygotowana przez szko-
łę. Proces rekrutacji zakończy się 1 lipca.

977 tegorocznych absolwentów gim-
nazjów ma w czym wybierać. W szkołach 
ponadgimnazjalnych, prowadzonych 
przez samorząd powiatu, czeka na mło-
dzież ponad 1000 miejsc. Ich ofertę edu-
kacyjną charakteryzuje różnorodność 
profili kształcenia i  profesji, do której 
uczeń nabędzie uprawnienia, po zakoń-
czeniu kilkuletniej nauki. Wśród nowości 
są takie zawody jak: operator obrabia-
rek skrawających, monter systemów 
rurociągowych, technik mechanizacji 
rolnictwa i  agrotroniki, klasa pielęgniar-
ska z  praktykami w  szpitalu. Absolwen-
ci szkół ponadgimnazjalnych zdobędą 
nie tylko zawód, ale wiele dodatkowych 
umiejętności, np. językowych. Angielski 
i niemiecki są praktycznie w każdej szko-
le. Niektóre uczą także rosyjskiego, fran-
cuskiego i hiszpańskiego. 

Na poziomie zasadniczej szkoły można 
zdobyć zawód np. piekarza, cukiernika, 
kucharza, stolarza, fryzjera, wędliniarza, 
blacharza samochodowego, montera sieci 
i  instalacji sanitarnych, lakiernika, elektry-
ka czy sprzedawcy w  Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w  Zelowie. W  ramach 
Technikum Mechanicznego uczą się przy-
szli mechanicy samochodów, informaty-
cy oraz technicy mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki.  Fryzjerów, kucharzy, a także 
techników hotelarstwa, żywieniowców, lo-
gistyków, ekonomistów, geodetów i  spe-
cjalistów od reklamy kształci Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie.  
Ciekawa jest także oferta ZSZ w  ramach 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
3, która zachęca do podjęcia nauki w za-

wodach ślusarza, elektryka, montera za-
budowy i  robót wykończeniowych oraz 
operatora obrabiarek skrawających. Z ko-
lei Technikum Energetyczne kształci m.in. 
informatyków, elektroników, elektryków 
i techników urządzeń i systemów energe-
tyki odnawialnej.

Licea ogólnokształcące, które zasadni-
czo przygotowują absolwentów do egza-
minu dojrzałości i  edukacji na poziomie 
uczelni wyższych, także tworzą oddziały 
o  profilowanych programach nauczania. 
Klasy mundurowe, tj. strażacką, policyjną 
i  wojskową, ma liceum w  ZSP nr 3. I  LO 
im. W. Broniewskiego  proponuje profile 
medyczny, matematyczny, humanistyczny 
i menedżerski, a „Kochanowski” – społecz-
no-prawny, politechniczny, językowo-me-
nedżerski i  również medyczny. Nowością 
w tym liceum jest klasa pielęgniarska z pla-
nowanymi dodatkowymi zajęciami w beł-
chatowskim szpitalu. 

Kierunki i  profile kształcenia gimna-
zjaliści mogli poznać podczas V Prezen-
tacji Szkół Ponadgimnazjalnych, które 
odbyły się na początku marca w ZSP nr 
3. Szkoły przygotowały ciekawe i często 
zaskakujące stoiska oraz prezentacje. 
Natomiast tegoroczni maturzyści i  ab-
solwenci szkół ponadgimnazjalnych 
mogli sprawdzić, co oferują uczelnie 

i  szkoły podyplomowe, na XIV Bełcha-
towskich Targach Edukacyjnych, które 
odbyły się w ZSP nr 4. n

Co po gimnazjum? W dokonaniu wyboru miały pomóc 
uczniom V Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych 
w ZSP nr 3

Na targach edukacyjnych pokazały się uczelnie wyższe. Na zdjęciu: naczelnik Agnieszka Wasilewska, wicestarosta 
Grzegorz Gryczka i Marek Tokarek, dyrektor ZSP nr 4

Nabór krok po kroku
Gimnazjalista poprzez konto na stronie 

www.lodzkie.edu.com.pl może wybrać aż 
trzy szkoły, a w każdej nawet po kilka klas, 
którymi jest zainteresowany. Po zakończe-
niu roku szkolnego, od 24 do 30 czerwca, 
musi dostarczyć do szkoły, którą wybrał 
jako pierwszą, podanie i  świadectwo 
ukończenia gimnazjum. System scentra-
lizowanego naboru we współpracy ze 
szkołami i organem prowadzącym doko-
na 1 lipca symulacji przydziału uczniów 
do poszczególnych oddziałów. 4 lipca 
absolwenci bądą mogli sprawdzić w  sy-
stemie, do której dostali się szkoły. 
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Zajęcia prowadzi Przemysław Krok, 
licencjonowany instruktor samoobro-
ny. – Chcemy dać paniom narzędzia 
do działania, które mogą wykorzystać 
w przypadku zagrożeń – mówi.

Waldemar Wyczachowski, bełchatow-
ski starosta, podkreśla, że cieszy się bar-
dzo, iż pomysł spotkał się z  tak dużym 
odzewem. – Chodzi o to, by panie aktyw-
nie spędziły czas, a jednocześnie zdobyły 
podstawową wiedzę, dotyczącą zacho-
wania się w sytuacjach skrajnych – mówi.

 Panie przyznają, że czasami czują się 
zagrożone, na przykład, gdy idą wieczo-
rem przez miasto, a wiedza, jak się bro-
nić, co robić, doda im pewności siebie, 
nauczy asertywności i przyda się, gdzie-
kolwiek będą. – Bardzo fajna inicjatywa, 
jesteśmy zadowolone, że coś takiego 
jest, myślę, że dowiemy się wielu po-
żytecznych rzeczy – jak się bronić, jak 
udzielać pierwszej pomocy – mówi Ania, 
jedna z uczestniczek.

Zajęcia z  samoobrony połączone 
z  kursem udzielania pierwszej pomo-
cy powiat bełchatowski organizuje po 
raz pierwszy. Patronat nad nimi pełni 
Komenda Powiatowa Policji. W  sumie 
w  szkoleniu bierze udział ponad 40 
pań, które ćwiczą w  sali gimnastycznej 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego. Oprócz zajęć z  samoobro-
ny w  programie jest trzygodzinny kurs 
udzielania pomocy przedmedycznej, 
który poprowadzi Sztab Ratownictwa  
w Bełchatowie. Jak mówi Monika Mazur, 
ratownik medyczny, na zajęciach nauczą 
panie, jak udzielić pomocy w różnych 
sytuacjach – w codziennym życiu i pod-
czas wypadku, przybliżą też psychologię 
zachowań agresywnych.

Zajęcia zakończą się 25 maja, a uczest-
niczki otrzymają dyplomy. Waldemar 
Wyczachowski zapowiada, że ze wzglę-
du na duże zainteresowanie pań staro-
stwo planuje kolejną edycję kursu.

Patronat medialny nad akcją pełnią: 
,,Dziennik Łódzki”, telewizje Dolsat, TTL 
Bełchatów i TVBełchatów24.� n

Panie uczą się samoobrony i mówią:        nie damy się
Ponad 40 kobiet bierze udział w kursie samoobrony ,,Nie daj się”, zorganizowanym przez  bełchatowskie starostwo. 
Uczą się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, podejmować właściwe decyzje i jak się bronić przed napastnikiem.

Ponad czterdzieści kobiet uczestniczy w bezpłatnym kursie samoobrony, zorganizowanym przez starostwo

Zajęcia z udziałem profesjonalnego instruktora odbywają się dwa razy w tygodniu, potrwają do 25 maja

Na pierwszych zajęciach panie ćwiczyły m.in. prawidłową postawę i bezpieczne przewracanie się
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Pojechali ,,Tam, gdzie 
Rakówka wpada do 
Widawki”
80 rowerzystów wyruszy-
ło na rajd ,,Rowerem przez 
powiat”. Wiosenna wypra-
wa prowadziła do miejsca 
spotkania dwóch rzek i  była 
pierwszą z  siedmiu propo-
nowanych w  tym roku przez 
bełchatowskie starostwo 
i Załogę Rowerową ,,Zgrzyt”.

Najmłodszą uczestniczką była licząca 
niecałe cztery lata Amelka i jechała z tatą 
na rowerze. Najstarszy cyklista – znany 
bełchatowianin Tomasz Trawiński, hono-
rowy obywatel miasta – ma 93 lata i  na 
liczącej 28 kilometrów trasie radził sobie 
doskonale.

Rajd pod hasłem ,,Tam, gdzie Rakówka 
wpada do Widawki” prowadził przez Księży 
Młyn, Słok, Kuźnicę  Kaszewską, Kaszewi-
ce, Kurnos i  Oleśnik. W  miejscu spotkania 
dwóch rzek było ognisko i wspólne piecze-
nie kiełbasek.

Rowerzyści, z których wielu jeździło w po-
wiatowych rajdach także w ubiegłym roku, 
podkreślają, że pomysł wspólnego spę-
dzania czasu na rowerze jest bardzo fajny. 
– Sama nie wiedziałabym, że można wymy-
ślić taką trasę i zobaczyć tyle ciekawych rze-
czy po drodze – mówi jedna z rowerzystek.

– Myślę, że warto po powiecie podró-
żować, warto go zwiedzać, ale przede 
wszystkim chodzi o  aktywność fizyczną, 
do czego wszystkich bardzo serdecznie za-
chęcam – mówi Waldemar Wyczachowski, 
bełchatowski starosta, zapraszając miesz-
kańców na rajdy.

Kolejny rajd wyruszy 21 maja. Cykliści wy-
biorą się do ruin dworu w Mikorzycach (tra-
sa czerwona), 4 czerwca zwiedzą wschod-
nią cześć powiatu podczas ekologicznego 
rajdu białego, a 9 lipca pojadą trasą niebie-
ską do Zelowa. 13 sierpnia będzie wyprawa 
do starej kopalni w Gadkach (trasa żółta), a 3 
września terenowy, brązowy rajd szlakiem 
polskich umocnień polowych z 1939 roku. 
Cykl tradycyjnie zakończy biało-czerwony 
Powiatowy Rajd Niepodległości 11 listo-
pada, który tym razem poświęcony będzie 
powstańcom styczniowym.

– Bardzo dużo rowerzystów poznaje 
się podczas tych rajdów i  jeżdżą później 
wspólnie – to bardzo cenna rzecz – mówi 
Maciek Kuszneruk z  Załogi Rowerowej 
,,Zgrzyt”. – Cieszę się, że powiat wspiera ro-
werzystów, te rajdy pomagają ludziom się 
zintegrować – dodaje.

Na każdym z  rajdów rowerzyści otrzy-
mują pamiątkowe plakietki i  rowerowe 
gadżety. Jest też wspólne ognisko. n

Panie uczą się samoobrony i mówią:        nie damy się
Ponad 40 kobiet bierze udział w kursie samoobrony ,,Nie daj się”, zorganizowanym przez  bełchatowskie starostwo. 
Uczą się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, podejmować właściwe decyzje i jak się bronić przed napastnikiem.

Maks był jednym z najmłodszych na rajdzie i radził 
sobie świetnie

Rowerzyści mieli do przejechania 28 km

Na rajdzie nie mogło zabraknąć ogniska

Ponad czterdzieści kobiet uczestniczy w bezpłatnym kursie samoobrony, zorganizowanym przez starostwo

Zajęcia z udziałem profesjonalnego instruktora odbywają się dwa razy w tygodniu, potrwają do 25 maja

Na pierwszych zajęciach panie ćwiczyły m.in. prawidłową postawę i bezpieczne przewracanie się
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Punkt przetrzymywania jeńców pol-
skich, wziętych do niewoli przez Armię 
Czerwoną, pokazali rekonstruktorzy, 
przypominając tragiczne losy Polaków 
na Wschodzie. Historyczne widowisko 
towarzyszyło powiatowym obchodom 
76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które 
odbyły się 10 kwietnia w parafii pw. Mi-
łosierdzia Bożego na os. Binków.

W intencji rozstrzelanych wiosną 1940 
roku ponad 20 tysięcy polskich oby-
wateli odprawiono nabożeństwo. Pod 
znajdującą się w  świątyni tablicą upa-
miętniającą zamordowanych w Katyniu, 
Charkowie i  Miednoje złożono kwiaty. 
Montaż słowno-muzyczny „Katyńskie 
łzy” pokazali uczniowie PG nr 4.

Rekonstrukcję historyczną przygoto-
wała Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
84 Pułku Strzelców Poleskich. Zainsce-
nizowano obóz dla jeńców polskich. 
Publiczność obejrzała scenę przekazania 
stronie rosyjskiej uwięzionych Polaków 
przez oddział niemiecki. n

Koncert i wykład w rocznicę chrztu Polski
Koncert „Za Polskę bracia” uczcił 1050 

rocznicę chrztu Polski. Publiczność wysłu-
chała pieśni patriotycznych, poezji i  histo-
rycznych wspomnień.  W  świątyni przy 
ulicy Kościuszki wystąpiło trio: Marzena 
Michalczyk (wokalistka), Krystian Kamiński 
(pianista) i  Przemysław Noga (konferan-
sjer). Artyści stworzyli muzyczno-słowną 
opowieść o  ważnych i  wyjątkowych mo-
mentach naszych dziejów. Rozpoczęli ją 
pierwszym hymnem Polski – „Bogurodzicą”. 
W dalszej części recytowano wiersze m.in. 
K.K. Baczyńskiego i  A.Asnyka i  śpiewano 
znane utwory z okresu wojennego, jak np. 
„Biały krzyż” czy „Rozkwitały pąki białych róż”.

Obchodzony w  tym roku jubileusz 
1050-lecia Chrztu Polski stał się także oka-
zją do zorganizowania dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych wykładu poświęco-
nego kulisom tego wydarzenia. Historyk 
Jacek Bonarek, dyrektor Instytutu Historii 
i Stosunków Międzynarodowych Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach, 
Filia w  Piotrkowie Tryb., skupił się przede 
wszystkim na okolicznościach, które skło-
niły Mieszka I do decyzji o przyjęciu chrztu.

Organizatorem wykładu i  koncertu 
było bełchatowskie starostwo. n

Historyczne widowisko pod hasłem „By pamięć o nich nie zaginęła” przygotowali rekonstruktorzy

Dorota Pędziwiatr, Waldemar Wyczachowski i Grzegorz 
Gryczka złożyli kwiaty

Artyści wykonali m.in. „Bogurodzicę”

W parku zainscenizowano punkt przetrzymywania jeńców polskich

Przypomnieli tragiczne losy polskich oficerów
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Papakiem na koniec świata
Znany z ekstremalnych wypraw 32-letni Piotr Głowacki wyrusza skuterem do Mongolii i Wła-
dywostoku. Chce pobić rekord Guinessa, do przejechania ma około 35 tysięcy kilometrów

– Jeżdżę z  prędkością 50-60 km na 
godzinę i nie dla mnie są autostrady, ale 
wtedy zobaczyć można dużo więcej – 
mówi Piotr Głowacki. Wyrusza 20 maja. 
Jedzie przez Ukrainę, Krym, Rosję, Gruzję, 
Armenię, jak się uda przez Iran, potem 
Azerbejdżan, Uzbiekistan, Kirgistan. W lip-
cu powinien dotrzeć do Kazachstanu, 
potem Rosja, Mongolia i  Władywostok. 
–  Mam tam zaprzyjaźnioną grupę mo-
tocyklistów, będę ich prosić, aby pomogli 
mi dostać się na statek, chcę dopłynąć do 
Magadanu nad Morzem Ochockim. Wra-
cać będę przez całą Rosję, potem Estonię, 
Łotwę i Litwę. Chciałbym być pod koniec 
października pod Moskwą, bo na Wscho-
dzie może być już zima – mówi.

Bełchatowianin chce pobić rekord Gu-
inessa w  najdalszej podróży skuterem 
o  pojemności do 50cc. Dotychczasowy 
rekord wynosi 14 441 km. Głowacki za-
mierza pokonać minimum 33 tys. km, czyli 
dwa razy więcej. Niezwykłą wyprawę pa-
tronatem objął Waldemar Wyczachowski, 
bełchatowski starosta, fundując podróż-
nikowi ubezpieczenie. Bo koszty wyjazdu 
nie są małe. – Paliwo to około 8 tys. zł, wizy 
5300 – wylicza Głowacki, do tego oczywi-
ście wyposażenie, wyżywienie.

Skuter wraz z całym ekwipunkiem – na-
miotem, śpiworem, jedzeniem, a czasami 
też dodatkowym paliwem – ważyć może 
nawet 260 kilo. – Planuję schudnąć jesz-
cze z pięć kilo, aby Papak miał lżej – mówi 
podróżnik.

Do wyjazdu przygotowuje się od kil-
ku miesięcy, remontując skuter. Włożył 
w  niego przez ostatnie półtora roku 6,5 
tys. zł. Wymienił prawie wszystko, ale jak 
mówi, to wciąż ten sam Papak. Na plasti-
kach są wypisane wszystkie kraje, w któ-
rych był i  podpisy ludzi, których spotkał 
na swojej drodze i którzy pomogli.

Skuter zawiódł podczas wyprawy 
w 2013 roku. Miało być bicie rekordu Gu-
innesa na najdłuższą wyprawę do Włady-
wostoku i z powrotem, ale się nie udało. 
10 elektryków próbowało w Mongolii re-
animować skuter. W końcu Papak wrócił 
samolotem, a  on koleją transyberyjską. 
– Teraz powiedziałem: nie wracam, będę 

go pchać, ale nie zrezygnuję. Nie ma po-
wrotu, za duże koszty – stwierdza.

Piotr Głowacki z wykształcenia jest tech-
nikiem-handlowcem, ale w życiu był kucha-
rzem, malarzem-piaskarzem, monterem 
izolacji. Ale przede wszystkim jest podróż-
nikiem, ekstremalnym, bo pokazał już, że 
nie ma rzeczy niemożliwych, przejeżdżając 
na skuterze Europę i Azję. Wszystko zaczęło 
się 10 lat temu, pożyczył wtedy od kolegi 
rower i pojechał nad morze. Zajęło mu to 
cztery dni, wrócił pociągiem. Rok później 
miał już skuter, dwa miesiące przygotowań 
i  wyjechał do Grecji. 7 tysięcy kilometrów. 
Potem zamarzył o Egipcie. – Chciałem wy-
palić cygaro pod piramidami – mówi.

W  2011 była Rosja, Sankt Petersburg 
i  wszystkie kraje skandynawskie, łącznie 
z  Nordkappem. – Zrobiliśmy 13 tysięcy 
kilometrów – mówi. – Ja i Papak – dodaje 
wyjaśniająco. – Gadam do niego czasami, 
jak jesteśmy sami na pustkowiu, jedziemy 
gdzieś przez Rosję, a on nie daje rady, mó-
wię do niego: rusz się.

Głowacki opowiada, że w takich wypra-
wach to nie tężyzna fizyczna jest ważna, 
a  sila psychiczna. Najtrudniejsza jest sa-
motność. – Człowiek jedzie sam, słucha 
czasami e-booków. Specjalnie szuka kon-
taktu z  ludźmi – opowiada podróżnik. – 
To właśnie ludzie mnie interesują najbar-
dziej: co myślą, jak żyją. Bez sensu byłoby 
podróżować i nie rozmawiać.

Zwiedził już w  sumie 40 państw. Jak 
mówi, w krajach wysokorozwiniętych, eu-
ropejskich ludzie są bardziej obojętni, nie 
interesują się, nie pomagają aż tak. W tych 
biedniejszych życzliwość jest niesamowi-
ta, potrafią oddać ostatnią kromkę chle-
ba. Nowe kraje, nowe doświadczenia, 
nowi ludzie – to jest właśnie to, co ciągnie 
go do takich wypraw.

Czy ma naśladowców? – Pisał do mnie 
kiedyś jeden chłopak, próbował tego, co 
ja, pojechał do Czech i  stwierdził, że jest 
bardzo nudno. Dla mnie nie jest. To niesa-
mowita przygoda – opowiada.

Ale są i koszty. – Dziewczyna tego nie 
wytrzymała – mówi otwarcie. Przyznaje 
też, że rodzice nie są zachwyceni. Dlatego 
po tej wyprawie planuje przerwę – jakieś 
pięć lat. Chciałby w  końcu zastopować, 
założyć rodzinę. Czy wytrzyma? n

Dla bełchatowianina wyprawy Papakiem to możliwość 
poznania innych kultur

Piotr Głowacki ma za sobą podróże do 40 różnych krajów
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Będą dotacje z „zielonych pieniędzy” 
Ponad 300 tys. zł, jako pomoc od samorządu powiatu, trafi w tym roku do gmin. Pieniądze są 
przeznaczone na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska. Są wśród nich 
modernizacje kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych, tworzenie terenów zieleni czy 
odbiór odpadów zawierających azbest

Zarząd Powiatu w Bełchatowie zawarł 
już umowy na „zielone dotacje” z trzema 
gminami.

Przy szkole podstawowej w Wadlewie 
powstanie przydomowa oczyszczalnia 
ścieków. Instalacja zawierać będzie trzy 
zbiorniki anaerobowe, każdy o  pojem-
ności 10 m sześc., trzy studnie z kręgów 
żelbetowych oraz kanalizację sanitarną 
z rur PCV. Pomoc powiatu na to zadanie 
dla gminy Drużbice wyniesie 60 tys. zł.  

Z kolei dotacja w wysokości 20 tys. zł 
trafi do mieszkańców miasta Bełchato-
wa, którzy mają na swoich posesjach 
odpady zawierające azbest. Odbiór, 
transport i  unieszkodliwianie  niebez-
piecznych odpadów zorganizują służby 
urzędu miasta. Azbest odbierany bę-
dzie na wniosek właściciela nierucho-
mości. Zajmie się tym specjalistyczna 
firma, mająca odpowiednie zezwolenia. 
Odpady trafią na składowisko odpadów 
niebezpiecznych. Powiat przekazywał 
fundusze na pozbywanie się materia-
łów zawierających azbest także w  la-
tach poprzednich. O  przyznaniu gmi-
nie pomocy finansowej decyduje efekt 
ekologiczny, jaki przyniesie zrealizowa-
na inwestycja. W  przypadku usuwania 

odpadów z  abestem jest to likwidacja 
negatywnych dla zdrowia człowieka 
skutków pylenia włókien tego mate-
riału. Istotne jest również to, że niebez-
pieczne odpady nie trafiają na nielegal-
ne wysypiska. 

Beneficjentami „zielonej dotacji” są 
w  tym roku także mieszkańcy miejsco-
wości Kleszczów, Łękińsko, Łuszczano-
wice, Żłobnica, Czyżów, Dębina, Ka-
mień, Rogowiec, Wolica i  Antoniówka. 
Powiat dołoży do kosztów utrzymania 

i  pielęgnacji terenów zielonych w  tych 
miejscowościach 50 tys. zł. Efektem eko-
logicznym tego zadania będzie popra-
wa walorów mikroklimatycznych i  kra-
jobrazowo-przyrodniczych w  gminie 
Kleszczów oraz zmniejszenie poziomu 
zanieczyszczeń i hałasu – w szczególno-
ści wokół placów zabaw.

Pieniądze na inwestycje związane 
z ochroną środowiska otrzymają w tym 
roku jeszcze gminy Szczerców, Bełcha-
tów i Kluki. n

Dietetyk podpowie, jak zdrowo się odżywiać
Mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, również w tym roku, będą mogli bezpłatnie zbadać 
krew i skonsultować swoją dietę ze specjalistą żywieniowym. Program pt. „Mój ekologiczny 
styl życia” wystartuje w czerwcu

„Mój ekologiczny styl życia” to propozycja 
dla dorosłych mieszkańców powiatu bełcha-
towskiego, którzy chcą nauczyć się właści-
wego odżywiania i  zmienić swój styl życia. 
Program ma pomóc w   zachowaniu dobre-
go zdrowia. Inicjatywa samorządu powiatu 
będzie mieć w tym roku już trzecią odsłonę. 

Z  poprzednich dwóch edycji skorzystało 
2200 osób.

Program zapewnia bezpłatne badanie 
krwi, przede wszystkim podstawowej mor-
fologii, zmierzenie ciśnienia, poziomu cukru 
i cholesterolu. Wyniki badania zostaną skon-
sultowane z dietetykiem. Specjalista poradzi, 
jak zmienić złe, żywieniowe przyzwyczajenia, 
pomoże ustalić zdrową dietę.

Badania wykona przychodnia MegaMed 
przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie. Chętni 
będą zgłaszać się telefonicznie i indywidual-

nie uzgadniać termin wizyty w poradni. Nale-
ży pamiętać, że w programie „Mój ekologicz-
ny styl życia” można uczestniczyć tylko raz. 
Drugi warunek to zameldowanie na terenie 
powiatu bełchatowskiego.

Akcję organizuje referat ds. edukacji eko-
logicznej w bełchatowskim starostwie. Infor-
macje o  rozpoczęciu programu pojawią się 
m.in. na stronie internetowej www.powiat-
-belchatowski.pl. Program „Mój ekologiczny 
styl życia” ma się rozpocząć w czerwcu.

 n

Gmina Kleszczów dostała fundusze na tereny zielone
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Kolorowy pochód na Dzień Ziemi 2 czerwca
2 czerwca blisko 30 szkół spotka się w centrum Bełchatowa, by przypomnieć wszystkim, jak 
ważne jest dbanie o środowisko. Uczniowie przejdą w barwnym korowodzie, będą warszta-
ty, konkursy i jarmark ekologicznych rozmaitości

Powiatowe Obchody Dnia Ziemi mają co 
roku charakter  plenerowego wydarzenia. Tak 
będzie również w tym roku. „Jarmark Ekolo-
gicznych Rozmaitości", „Parada Wolności dla 
Ziemi", warsztaty ekologiczne i  plastyczne, 
prezentacje piosenek o pięknie przyrody to 
tylko niektóre atrakcje, na które zapraszamy 
mieszkańców 2 czerwca do parku przy Miej-
skim Centrum Kultury w Bełchatowie. Impre-
za przebiegnie pod hasłem „Nasze rady na 
odpady”.

Powiat bełchatowski manifestuje co roku 
ekologiczne idee podczas obchodów Dnia 
Ziemi. Ubiegłoroczna impreza nawoływała 
do oszczędzania energii, w tym roku jej mo-
tywem przewodnim będzie właśnie kwestia 
odpadów, konieczności ich segregacji i moż-
liwości przetwarzania.

W  święcie Ziemi wezmą udział przede 
wszystkim uczniowie i  podopieczni placó-
wek oświatowych i opiekuńczo-wychowaw-
czych. Stoiska z  prezentacją ekologicznych 
gadżetów wystawi 14 szkół, blisko 30 włączy 
się w paradę ulicami miasta, prezentując ha-
sła nawołujące do dbania o  naturę. Zarów-
no stoiska, jak i  transparenty wezmą udział 
w  konkursie. Za najciekawsze hasła, a  także 

za pomysłowe wystawy i prace na stoiskach 
zostaną przyznane nagrody indywidualne 
dla uczestników oraz placówek.

Organizator, wydział ochrony środowiska 
w  bełchatowskim starostwie, wystąpił do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o wsparcie 
finansowe przedsięwzięcia kwotą 20 tys. zł.  

Fundusz nieraz już poparł organizację Dni 
Ziemi w powiecie w formie parady, jarmarku 
i występów estradowych. Dzięki pomocy fi-
nansowej funduszu atrakcje dla uczestników 
wydarzenia oraz nagrody dla zwycięzców 
konkursów będą naprawdę ciekawe i  war-
tościowe.

 n

Marcin w finale krajowym turnieju o pożarnictwie
Marcin Muskała, uczeń ZSP w  Kleszczo-

wie, wygrał etap wojewódzki ogólnopol-
skiego turnieju wiedzy pożarniczej i  eko-
logicznej „Młodzież zapobiega pożarom 
i  chroni środowisko”. Teraz wystartuje w  fi-
nale krajowym, który odbędzie się w czerw-
cu, prawdopodobnie w  województwie 
podlaskim.

Na szczeblu wojewódzkim nasz powiat re-
prezentowała trójka uczniów. Wcześniej w  eli-
minacjach powiatowych najlepsi w  swoich 
kategoriach wiekowych okazali się Wiktoria 
Zawadzka (szkoły podstawowe) i  Łukasz Łysz-
kowicz (gimnazja), Marcin Muskała triumfował 
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. W elimi-
nacjach powiatowych startowało 30 uczniów, 

wyłonionych wcześniej w konkursach miejskich 
i gminnych. Uczestnicy turnieju najpierw pisali 
test, a  następnie ustnie odpowiadali na pyta-
nia przed komisją. Najważniejszymi tematami 
turnieju były: ochrona środowiska, zasady bez-
piecznego zachowania w różnych codziennych 
sytuacjach i ochrona przeciwpożarowa.

– Już eliminacje na szczeblu powiatowym 
pokazały, że nasi uczniowie są bardzo dobrze 
przygotowani – mówi Wojciech Maciejew-
ski, rzecznik prasowy bełchatowskiej straży 
pożarnej. – Po raz pierwszy w historii tej ry-
walizacji zdarzyła się osoba, która bezbłędnie 
odpowiedziała na wszystkie pytania.

Tą osobą była Wiktoria Zawadzka. Zarów-
no jej, jak i Łukaszowi Łyszkowiczowi, pod-
czas eliminacji wojewódzkich zabrakło kilka 
punktów, by dostać się do finału krajowego. 
Pozostali uczniowie, którzy znaleźli się na 
podium etapu powiatowego, to: Filip Tome-
cki, Maksymilian Muskała, Kinga Wysocka, 
Bartosz Kucharski, Łukasz Leszczyński i Alek-
sandra Danka. n

Co roku z okazji Dnia Ziemi ulicami Bełchatowa przechodzi kolorowa parada.

Laureaci powiatowych eliminacji turnieju: Wiktoria Zawadzka, Łukasz Łyszkowicz i Marcin Muskała
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Kleszczów: budują przedszkole ze żłobkiem
Na największym, kleszczowskim osiedlu mieszkaniowym „Zacisze” rozpoczęła się budowa 
wspólnej siedziby przedszkola i żłobka. Wykonanie tego zadania gmina powierzyła kiele-
ckiej spółce Dorbud S.A.

– W  nowym przedszkolu zostanie 
utworzonych 6 oddziałów, które łącznie 
przyjmą do 150 dzieci – informuje Sławo-
mir Chojnowski, wójt gminy Kleszczów. 
– Żłobek będzie przygotowany na przyję-
cie 50 dzieci do dwóch oddziałów. Każda 
z sal zajęć dla poszczególnych grup liczyć 
ma ponad 70 m kw. Obiekt pomieści też 
wielofunkcyjną salę widowiskową o  po-
wierzchni ponad 130 m kw. W piętrowej 
części budynku będzie kuchnia oraz po-
koje dla nauczycieli i administracji.

Budynek będzie miał w  sumie 2300 m 
kw. powierzchni. Do jego ogrzewania wy-
korzystane zostaną ekologiczne źródła – 4 
sprężarkowe pompy ciepła zasilane gazem 
(służące zimą do ogrzewania pomieszczeń, 
a w upalne lato – do schładzania pomiesz-
czeń) o mocy cieplnej 63 kW i mocy chłod-
niczej 56 kW. Uzupełnieniem energetycznej 
instalacji będą natomiast panele fotowolta-
iczne o całkowitej mocy 39 kW.

Teren przewidziany na realizację tej in-
westycji ma 1,2 hektara powierzchni. Poza 
rozległą, w większości parterową, siedzibą 
przedszkola i żłobka zostaną zbudowane 
oddzielne place zabaw dla dzieci ze żłob-
ka i  przedszkola. Powstanie plenerowy 
amfiteatr i górka saneczkowa. Znajdzie się 
także miejsce na urządzenie ścieżki przy-
rodniczej i ogródka warzywnego. Parkingi 
mają mieć 70 miejsc postojowych. Inwe-
stycja będzie gotowa na początek roku 
szkolnego 2017/18. n

Złote pary w gminie Szczerców
22 małżeństwa świętowały jubileusz 

50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczy-
stość  poprzedziła msza św. w szczercow-
skim kościele, celebrowana przez probosz-
cza ks. Jarosława Kłysa, z udziałem orkiestry 
dętej OSP z  Magdalenowa. Następnie 
zebrano się w  Domu Kultury Strażaka 
w Szczercowie. Dostojnych jubilatów oraz 
ich rodziny powitał Krzysztof Kamieniak, 
wójt Szczercowa. Złotym parom pogratu-

lował wspólnej, długiej drogi życia oraz ży-
czył doczekania w zdrowiu i wzajemnym 
szacunku kolejnych jubileuszy. W  imieniu 
prezydenta RP wójt wręczył jubilatom 
medale za długoletnie pożycie małżeń-
skie, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty 
i upominki, ufundowane przez samorząd 
gminy.

Uhonorowani jubilaci to państwo: Do-
nisława i Jan Baranowiczowie, Irena i Sta-

nisław Dobrzelakowie, Wiesława i Czesław 
Frydrychowscy, Krystyna i Edmund Galew-
scy, Pelagia i  Stanisław Grabarczykowie, 
Teresa i Roman Hofmanowie, Teresa i Zyg-
munt Kaczmarscy, Wiesława i  Kazimierz 
Komórowie, Janina i  Józef Kowalscy, Sta-
nisława i Stanisław Krasowiakowie, Janina 
i Czesław Krawczykowie, Janina i Kazimierz 
Kucharscy, Czesława i Ryszard Kuźnikowie, 
Franciszka i  Czesław Olejnikowie, Józefa 
i  Zdzisław Puchowscy, Zofia i  Władysław 
Spaleniakowie, Genowefa i Wiesław Stęp-
niowie, Marianna i Stanisław Szczepaniko-
wie, Helena i Józef Szczepańscy, Leokadia 
i Stanisław Śmietańscy, Jadwiga i Piotr To-
porscy, Henryka i Zdzisław Zwierzakowie.

Jubilatów zaproszono na słodki poczę-
stunek i obejrzenie programu artystycz-
nego, w którym wystąpiła gimnazjalistka 
Natalia Stanisławska oraz lokalny zespół 
muzyczny Chłopaki Szczercowiaki. Pol-
skie piosenki o miłości wywołały u wielu 
par wzruszenie i zainspirowały do wspo-
minania wspólnie spędzonych lat. n

Stan prac na placu budowy w dniu 21 kwietnia

Wizualizacja z projektu budowlanego, opracowanego 
w łódzkim Przedsiębiorstwie Projektowo-Budowlanym 
Ekobud s.c.

Złote gody świętowały w Szczercowie aż dwadzieścia dwa małżeństwa
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Gminna ZaDyszka, czyli biegiem dla Szymona
Już 8 maja miłośnicy biegania i relaksu w plenerze spotkają się w Kurnosie Drugim, by wziąć 
udział w Gminnej ZaDyszce. Uczestnicy nie tylko będą mogli sprawdzić swoją kondycję i do-
brze się bawić, ale także wspomóc leczenie 5-letniego Szymonka Grzywińskiego z Kurnosa. 
Możesz do nich dołączyć!

To już trzecia edycja tej ogólnopolskiej 
sportowo-rekreacyjnej imprezy organizowa-
nej przez Gminę Bełchatów oraz Klub Spor-
towy Spartakus. Impreza odbywa się pod 
patronatem Waldemara Wyczachowskiego 
starosty bełchatowskiego. ,,ZaDyszka” daje 
możliwość sprawdzenia swoich możliwości 
w biegu na dystansie 10 kilometrów. Impre-
zie głównej będą towarzyszyć biegi dla mniej 
zaawansowanych na dystansie 3400 m oraz 
marsz nordic walking – 6800 m. Dzieci do lat 
7 będą mieć swój bieg „Krasnali” (100 m).

Trasy wytyczono w  malowniczych okoli-
cach wsi Kurnos Drugi. Warunkiem uczestni-
ctwa w „ZaDyszce” jest zarejestrowanie się na 
stronie e-gepard.eu lub w  biurze zawodów 
w  budynku szkoły podstawowej imienia 
Alfonsa Brandta. Organizatorzy, oprócz pro-
pagowania aktywnego stylu życia i walorów 
turystycznych gminy Bełchatów, za cel sta-
wiają sobie także akcję charytatywną. Kwota 

zebrana z opłaty startowej w całości przezna-
czona będzie na leczenie i rehabilitację cho-
rego Szymona.

Zawodnicy wystartują o  godz. 12.30 
sprzed budynku szkoły w  Kurnosie Drugim 
(bieg ,,Krasnali" rozpoczyna się wcześniej – 
o  godz. 12.). Uczestnicy biegu (pierwszych 
250 osób wpisanych na listy startowe) otrzy-
mają pamiątkowy medal. n

Echo z Drużbic
Książka na telefon
Gminna Biblioteka Publiczna w  Drużbicach wprowadziła nową 

usługę – książka na telefon. Kierowana jest ona do mieszkańców 
gminy, którzy ze względu na wiek, przewlekłą chorobę lub niepełno-
sprawność nie mogą przyjść do książnicy. Wystarczy wyszukać tytuł 
w  katalogu na stronie www.gik.druzbice.pl i  zadzwonić pod nr 44 
632 30 21 w godzinach pracy biblioteki. Zamówiona książka zosta-
nie dostarczona bezpłatnie pod wskazany adres (wtorki, g. 16-18).

Tulipan Życia dla gminy Drużbice
Gmina Drużbice znalazła się wśród nominowanych przez Fundację 

Narodowego Dnia Życia z Warszawy do nagrody „Tulipan Narodowe-
go Dnia Życia”. Podczas gali w Łodzi wójt Bożena Zielińska odebrała 
nagrodę w  kategorii „Samorząd”. „Tulipanem Życia” honorowane są 
osoby i instytucje wyróżniające się w działaniach na rzecz promowa-
nia wartości prorodzinnych i wzmacniające rolę społeczną rodziny.

Bożena Zielińska, wójt Drużbic, Czło-
wiekiem Roku 2015

Blisko 6.000 głosów i  trzecie miejsce 
w  plebiscycie ,,Dziennika Łódzkiego” to 
dla Bożeny Zielińskiej ogromne wyróżnie-
nie, a także świadectwo dobrze wykony-
wanej pracy dla dobra innych i  regionu. 
Pani wójt znalazła się wśród 45 nomino-
wanych osób z  powiatu bełchatowskie-
go, m.in. włodarzy innych gmin, powiatu, 
sportowców, działaczy społecznych.

Szansa dla Głupic w konkursie Modernizacja Roku 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 

w  Łodzi zarekomendował  zadanie pn. „Modernizacja i  rozbudowa 
stacji wodociągowej wraz z remontem studni głębinowych w m. Głu-
pice” w konkursie Modernizacja Roku 2015, jako najciekawszą ubie-
głoroczną modernizację. Obiekt uzyskał prawo do udziału w finale.

Złote Gody
50 lat pożycia małżeńskiego świętowali w Wadlewie państwo Cze-

sława i Zdzisław Gajda, Danuta i Eugeniusz Jasiniakowie, Janina i Jan 
Markowiakowie, Janina i Stanisław Markowiakowie, Anna i Jan Pisar-
kowie, Mirosława i Józef Rózga, Jadwiga i Józef Selerowiczowie, Ewa 
i Stanisław Wdowiak. Pary otrzymały medale nadane przez prezyden-
ta RP. Uroczystości towarzyszyła wystawa zdjęć konkursu fotograficz-
nego „Piękno leży pod nogami”, poświęconego śp. ks. Jarosławowi 
Burskiemu oraz koncert muzyki latynoskiej.

Zdjęcia: Sylwia Jacoń z Wadlewa (laureatka III miejsca pierwszej edycji konkursu – 
uczennica fotografii ks. J.Burskiego)

Nowe logo gminy Bełchatów
Z  nadejściem wiosny także i  gmina Bełchatów zmieniła szatę graficzną 

swego znaku identyfikacyjnego.
Nowe logo nawiązuje do natury, a cztery wykorzystane w nim kolory to właś-

nie barwy natury dominującej w naszej małej ojczyźnie. Zieleń charakteryzuje 
ziemię, czerwień – energię i życie, żółty – słońce, niebieski – barwę nieba.

Kształt znaku, czyli kwadrat symbolizuje stabilność, a  hasło promocyjne gminy ,,MOCna 
Gmina Bełchatów" nawiązuje do siły i mocy drzemiących w jej mieszkańcach, których wciąż  
przybywa. Wskazuje na potencjał energii oraz drzemiącą w nich pasję, z którą niezmiennie 
podchodzą do życia. n
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Pobiegaj na nowym stadionie
Nowy stadion lekkoatletyczny Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie czeka na ama-
torów sportu. Mieszkańcy mogą korzystać z obiektu od 1 kwietnia, bezpłatnie. Jego budowa 
trwała dwa lata i kosztowała około 9 milionów złotych. Inwestycja została dofinansowana 
przez Ministra Sportu i Turystyki kwotą 3,2 mln zł 

– Budowa stadionu zakończyła się 
w zeszłym roku, następnie trwały czyn-
ności związane z  odbiorem technicz-
nym. Kolejnym krokiem było przeka-
zanie stadionu w  zarząd Powiatowego 
Centrum Sportu – mówi Grzegorz 
Gryczka, wicestarosta bełchatowski. –  
Zachęcamy do korzystania ze stadionu 
i jego bogatego wyposażenia. Oficjalne 
otwarcie, połączone z  zawodami spor-
towymi, planujemy na przełomie maja 
i czerwca.

Planuje się, że inauguracyjna impreza 
zgromadzi kilkuset zawodników, ucz-
niów szkół podstawowych, którzy będą 
rywalizować w licznych konkurencjach.

– Dzięki takiej imprezie sprawimy naj-
młodszym nie tylko frajdę, ale jestem 
przekonany, że zbudujemy dobry kli-
mat wokół lekkiej atletyki, którym pozy-
tywnie „zarazimy” całe rodziny – mówi 
Dariusz Rybarczyk z  Bełchatowskiego 
Klubu Lekkoatletycznego – Od roku Beł-
chatów uczestniczy w projekcie „Lekko-
atletyka dla każdego”. Upowszechnia 
go jeszcze 40 innych polskich miast. 
Nowy stadion w Bełchatowie daje szan-

sę na rozwój talentów, których mamy 
naprawdę dużo.

Harmonogram z  wykazem wolnych 
terminów jest dostępny na stronie in-
ternetowej PCS oraz u  pracowników 
dyżurujących w hali lodowiska. Ze sta-

dionu może nieodpłatnie korzystać 
każdy mieszkaniec. Jednakże dla pod-
miotów organizujących np. komercyjne 
zawody, udostępnienie stadionu jest 
płatne. Stadion jest czynny codziennie: 
od 8 do 21. n

Od tańca po pływanie, czyli Fit Mix w PCS
Blisko sto osób bawiło się na rekreacyjnej 

imprezie Fit Mix w Powiatowym Centrum 
Sportu. Ośrodek zaproponował pakiet 
zajęć najmłodszym, jak i  starszym miesz-
kańcom powiatu. Dorośli wraz z  dziećmi 
zatańczyli wspólnie układ choreograficzny, 
stworzony specjalnie na potrzeby akcji.

Najmłodsi mogli sprawdzić swoje umie-
jętności na polu sportów walki. Szkoła 
taekwondo z  Bełchatowa pokazała kilka 
prostych i  skutecznych sposobów samo-
obrony. Szczególnie zainteresowani byli 
chłopcy. Zwolennicy zabaw w  wodzie 
mogli przez trzy godziny korzystać z oferty 
pływalni PCS. Były też zajęcia fitness. Do-
datkowych emocji dostarczyło losowanie 
upominków od partnerów imprezy. nPanie mogły się wyszaleć na stepie i aerobicu Fot. A.S Orpel s.c.

Stadion lekkoatletyczny dysponuje nowoczesna bieżnią i bełchatowscy biegacze chętnie z niej korzystają.
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Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  
ul. Pabianicka 17/19 

(kier. 44)

Centrala 635 86 00, fax 635 86 17

Sekretariat 635 86 01

Zespół ds. gospodarczy 635 86 81

Zespół ds. administracyjnych 635 86 81-96

Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 56

Zespół ds. promocji 635 86 42

Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 33

Wydział Komunikacji i Dróg 635 86 77, 635 86 09

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu 
Państwa 635  86 50

Zespół ds. Kadr 635 86 10

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi 635 86 14

Biuro Rady Powiatu 635 86 53

Rzecznik prasowy 635 86 14

ul. Pabianicka 26

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
635 86 04

Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
635 86 24

Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych 
733 66 08

ul. Czapliniecka 96

Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09

ul. Czapliniecka 66

Powiatowy zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności 733 66 24

Powiatowe Centrum Sportu 
ul. Czapliniecka 96, 733 01 70, 733 01 72

Szkoły ponadgimnazjalne

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

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

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

ZSP nr 4 im. R. Traugutta 
ul. Czapliniecka 98, tel. 733 12 17, fax 632 16 42

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

Urzędy gmin

Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 
te. 733 51 16, fax 632 69 23

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

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

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

Urząd Gminy w Klukach 
97-415 Kluki 88, tel./fax 631 50 03

Urząd Gminy w Ruścu 
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec 
tel./fax 043 676 60 11

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

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

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 733 04 98,  
fax 633 06 42

Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych 633 18 81

Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81

Bursa Szkolna 632 12 52

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

Powiatowa Administracja Zespolona

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

KP Policji 
ul. 1 Maja 7, 635 52 00

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

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

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

Pozostałe Instytucje

Szpital Wojewódzki 
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00 
Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80

Powiatowy Zarząd Dróg 
ul. Lipowa 67, tel./fax 632 79 14

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Bawełniana 3, tel./fax 632 94 04

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

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

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

Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51 
97-438 Rusiec, 043 676 60 04

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

Ośrodek Interwencyjno – Socjalizacyjny 
ul. Czapliniecka 66, 633 16 81

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

Centrum Kształcenia Praktycznego 
ul. Czapliniecka 96, tel. 633 23 78, fax 632 65 69

Załatw sprawę w urzędzie
•  Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pracuje 

w dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30, we 
wtorki do godz. 18. Wykaz poszczególnych wy-
działów i numerów pokoi znajduje się na tab-
licy w holu na parterze urzędu. Informacje są 
również udzielane w punkcie obsługi (parter). 

•   Druki i formularze do poszczególnych spraw 
są dostępne na oficjalnej stronie interneto-
wej powiatu bełchatowskiego www.powiat-
-belchatowski.pl (zakładka: druki do pobra-
nia, BIP), a także bezpośrednio w wydziałach. 

•  Termin wizyty w wydziale komunikacji (data, 
godzina) można uzgodnić poprzez specjalną 
aplikację na stronie powiatu. O załatwieniu 
sprawy rejestracji samochodu czy prawa jaz-
dy urząd powiadamia interesantów SMS-em, 
jeśli mają takie życzenie. 
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Adama Baryła Ryszard Ciągło Marek Chrzanowski Szczepan Chrzęst Barbara Dobkowska

Tadeusz Dobrzański Krzysztof Gajda Grzegorz Gryczka Marek Jasiński Krzysztof Jewgiejuk

Jerzy Konieczny Elżbieta Kołatek Iwona Kowalska Elżbieta Kudaj Damian Nowak

Karol Orymus Dorota Pędziwiatr Dariusz Rogut

Renata Skalska

Miłosz Rudnicki

Waldemar Wyczachowski

Krzysztof Rybak

Jacek Zatorski

Komisje Rady Powiatu w Bełchatowie

Komisja Rewizyjna:
Damian Nowak – przewodniczący
Krzysztof Rybak – wiceprzewodniczący
Marek Chrzanowski
Iwona Kowalska
Miłosz Rudnicki
Karol Orymus

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

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:
Jerzy Konieczny – przewodniczący

Jacek Zatorski – wiceprzewodniczący
Adam Baryła
Ryszard Ciągło
Barbara Dobkowska
Krzysztof Gajda
Dariusz Rogut

Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony 
Środowiska:
Iwona Kowalska – przewodnicząca
Krzysztof Jewgiejuk 

Krzysztof Gajda
Dariusz Rogut
Jacek Zatorski

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
Karol Orymus – przewodniczący
Elżbieta Kudaj – wiceprzewodnicząca
Barbara Dobkowska
Grzegorz Gryczka
Marek Jasiński
Elżbieta Kołatek

Dorota Pędziwiatr
Renata Skalska

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

RADNI V KADENCJI
RADY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO


