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Wydanie bezpłatne

Biuletyn powiatu bełchatowskiego
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Jestem tu dla mieszkańców
- Chcę tworzyć dobre warunki
do rozwoju gospodarczego,
wykorzystać mocne strony powiatu
bełchatowskiego, zminimalizować
jego słabości, tak by mieszkańcom
żyło się lepiej – mówi Waldemar
Wyczachowski, starosta
bełchatowski.
W wywiadzie także
o gospodarczych rozmowach
z niemieckim partnerem, polityce
dialogu i kierunkach rozwoju
powiatu.
STRONA 3
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Powiat na rowerze

Panowie do badań

Będzie remont

Ciekawe trasy, świetna atmosfera,
ognisko z kiełbaskami. Zapraszamy
mieszkańców na rajdy rowerowe pod
hasłem ,,Rowerem przez powiat”. Druga wyprawa – przez tereny kopalni
i elektrowni – już 13 czerwca, kolejna
Strona 11
w lipcu. 

Ponad 3 tysiące mężczyzn w wieku
50-75 lat będzie mogło skorzystać
z bezpłatnych badań przesiewowych,
wykrywających raka prostaty. Powiat
na prozdrowotny program ma 100
tysięcy złotych i już dziś apeluje do panów o udział w badaniach.  Strona 6

Zniszczona droga Chabielice – Kamień zostanie przebudowana.
Trwające od lat starania zakończyły
się sukcesem. Powiat bełchatowski
wspomogą gminy Kleszczów i Szczerców. Wartość inwestycji to 16 mln zł.
Prace rozpoczną się już w lipcu. 
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FLESZ

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie ma nowego, czworonożnego funkcjonariusza. Psa wyszkolonego do wykrywania
narkotyków i substancji odurzających kupiło bełchatowskie
starostwo.

Muzeum Regionalne w Bełchatowie obchodziło w maju 20-lecie istnienia połączone z Nocą Muzeów. Z tej okazji od powiatu
bełchatowskiego otrzymało rzutnik multimedialny do nowej sali
dydaktycznej.

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84. Pułku Strzelców Poleskich zorganizowało nietypową lekcję historii. Odtworzono improwizowany punkt zborny dla jeńców polskich, wziętych do niewoli sowieckiej. Inscenizacja odbyła się pod patronatem
starosty bełchatowskiego.

Strona powiatu bez barier

osobom niedowidzącym, głuchym, z obniżoną sprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną,
a także seniorom, obcokrajowcom i osobom z niskim
wykształceniem. Wiele z obowiązkowych narzędzi jest
już dostępnych na stronie powiatu bełchatowskiego. Osoby z wadami wzroku mogą np. powiększać
czcionkę i włączać kontrastowe barwy w szacie graficznej. Do poruszania się na stronie nie jest konieczne

używanie myszki, można to robić także tylko kursorami. Zdjęcia w najnowszych artykułach posiadają opisy.
Wymagania, jakie powinny spełniać publiczne serwisy są ujęte w tzw. standardzie WCAG 2.0. Winny się
nimi charakteryzować strony urzędów, policji, straży,
szpitali i instytucji służących jak najszerszej liczbie
obywateli. Nałożony na nie przez Radę Ministrów
obowiązek wynika również z przepisów europejskich.

KALENDARZ IMPREZ

dofinansowane kwotą 13 tys. zł przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, organizatorem jest bełchatowskie starostwo.

oceny doświadczeń związanych z funkcjonowaniem samorządu w ujęciu globalnym i regionalnym.

Strona internetowa powiatu bełchatowskiego jest
coraz bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych.
Dzięki temu mogą z niej korzystać czytelnicy niedowidzący czy z niepełnosprawnością ruchową, a także
osoby mniej biegłe w posługiwaniu się internetem.
Urzędy i instytucje służące obywatelom mają obowiązek ułatwić korzystanie ze stron internetowych

12 czerwca, Kolorowy korowód na Dzień Ziemi
Jarmark ekologicznych rozmaitości, uliczna parada wolności
dla Ziemi, konkurs na najciekawszy transparent - to tylko niektóre atrakcje Powiatowych Obchodów Dzień Ziemi, które odbędą się w Bełchatowie w piątek, 12 czerwca. Hasło tegorocznej imprezy brzmi: „Energia w życiu współczesnego człowieka”.
Plenerowe Obchody Dzień Ziemi odbędą się na placu Narutowicza, obok Gigantów Mocy i są adresowane do wszystkich
mieszkańców. Rozpocznie je Parada Wolności dla Ziemi, która
przejdzie ulicami Bełchatowa (Kościuszki, 1 Maja, Kwiatową,
powrót na plac Narutowicza). Będzie to barwne i zarazem
edukujące widowisko. Uczniowie przejdą z transparentami
o tematyce ekologicznej. Hasła będą nawiązywać do roli
energii w naszym życiu, a najciekawsze, najtrafniejsze i najbłyskotliwsze zostaną nagrodzone. Imprezie będzie towarzyszyć
jarmark ekologicznych rozmaitości, na którym zaprezentowane
zostaną prace plastyczne, zabawki i rękodzieło artystyczne oraz
zdrowa żywność. Powiatowe Obchody Dzień Ziemi zostały

14 czerwca, Marsz dla Życia i Rodziny
Stowarzyszenie Młodych Bełchatowian Implus zaprasza na
trzeci Marsz dla Życia i Rodziny, który rozpocznie się na placu
Narutowicza 14 czerwca, o godz. 15. Odbywająca się co roku
manifestacja pokazuje przywiązanie do wartości rodzinnych
i szacunek dla życia ludzkiego. Kontekstem tegorocznej
edycji jest troska rodziców o wychowanie i edukację swoich
dzieci.

26 czerwca, VIII Piknik Motocyklowy
Wójt gminy Rusiec zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu
bełchatowskiego na kolejną edycję Pikniku Motocyklowego
w Woli Wiązowej. W ostatni weekend czerwca na boisku sportowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej
wystąpią m.in. zespoły Trębaczewianie, Chłopaki Szczercowiaki, Cree i Małgorzata Ostrowska. Oprócz tego na gości czekać
będzie kabaret, konkursy i parada motocykli. Impreza zakończy
się dyskoteką. Piknik rozpoczyna się w piątek, 26 czerwca, o godzinie 17.

18 czerwca, Ogólnopolska Konferencja Naukowa 25-lecie
Samorządu Terytorialnego w Polsce
Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję Naukową „25-lecie Samorządu
Terytorialnego w Polsce”, która odbędzie się 18 czerwca,
o godz. 9. Konferencja organizowana jest przez Katedrę
Administracji Społecznej Akademii Nauk i będzie dotyczyć

28 czerwca, VII Bieg Rekreacyjny i Marsz Nordic Walking
Klub Biegacza Spartakus po raz trzeci zaprasza na coroczny
Bieg Rekreacyjny i Marsz Nordic Walking. Impreza dedykowana
jest nie tylko biegaczom, ale i miłośnikom ,,spacerów z kijkami”
oraz dzieciom powyżej 2. roku życia, które mogą uczestniczyć
w Biegu Krasnala.
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ROZMOWA

Jestem tu dla mieszkańców
- Chcę tworzyć dobre warunki do rozwoju gospodarczego, wykorzystywać wszystkie atuty powiatu bełchatowskiego, minimalizować jego słabości – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski
Minęło pół roku, odkąd objął Pan
urząd starosty. Jaka jest Pana wizja kierowania powiatem?
W ważnych kwestiach dotyczących
mieszkańców powiatu chcę rozmawiać
z radnymi, środowiskami, których sprawa
dotyczy, organizować debaty. Uważam, że
wszystkie problemy należy rozwiązywać
wspólnie. Jesteśmy dla mieszkańców, ich
opinia jest dla nas ważna. Było już spotkanie z organizacjami pozarządowymi, zaczęliśmy rozmowy o trudnej sytuacji PKS. Niewielu radnych przyszło na to spotkanie, ale
wierzę głęboko, że przy kolejnych takich
inicjatywach radni się zaangażują. Dialog
jest bardzo potrzebny.
Jest przygotowywana nowa strategia,
jaki jest kierunek rozwoju powiatu?
Strategia mówi o trzech głównych celach:
spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej. Wszystkie działania powiatu będą
ukierunkowane na integrowanie tych obszarów i tworzenie dobrych warunków rozwoju
gospodarczego. Przemysł węglowo-energetyczny jest niezwykle ważny dla regionu, ale
jego dominacja ma też swoje konsekwencje.
Zakłady przechodzą restrukturyzację, liczba
miejsc pracy jest niewystarczająca, nie ma
alternatywy dla absolwentów szkół średnich, wyższych czy zawodowych. Będziemy
się starali działając wspólnie z miastem aktywizować rynek pracy. Myślę tu o kursach
kwalifikacyjnych, stażach absolwenckich,
pracach interwencyjnych, refundowaniu
kosztów tworzenia nowych miejsc pracy.
Strategia, która wyznacza kierunki do 2020
roku, zakłada m.in. wdrażanie i rozwijanie
energooszczędnych technologii, rozwijanie
stref ekonomicznych, czy wspieranie sektora
rolniczego. Zakłada również wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez tworzenie
dla nich np. inkubatorów przedsiębiorczości.
Powiat musi też prowadzić odpowiednią
politykę oświatową, wzmacniać szkolnictwo
zawodowe tak, by odpowiadało potrzebom
rynku pracy. W tej chwili stoimy przez rozwiązaniem trudnych problemów w oświacie, zaczyna nas dosięgać niż demograficzny, szukamy takich rozwiązań, żeby utrzymać kadrę
i bazę dydaktyczną, żeby koszty społeczne
niżu były jak najmniejsze. Strategia zwraca
też uwagę, jak ważne są drogi, bo jednym
z jej założeń jest szybka komunikacja z dużymi ośrodkami. W tej kadencji będziemy
szczególnie stawiali na infrastrukturę drogową, to jest dla nas najważniejsze.
Rozpoczyna się remont budynku Fazbudu i wkrótce wydziały starostwa

biorców w regionie Berchtesgadener Land.
Przedstawiłem także potencjał gospodarczy
regionu, możliwości inwestowania na terenie powiatu bełchatowskiego, nasze atuty.
Niemcy okazali się bardzo otwarci na naszą
inicjatywę, a rozmowy – także dla nich – okazały się bardzo ważne. Moim marzeniem jest
przyciągnięcie inwestorów do Bełchatowa,
firm które dają ludziom pracę, a nie będą zagrożeniem dla naszych przedsiębiorców.

znajdą się w jednym miejscu. Czemu
mają służyć te zmiany?
Pewną uciążliwością dla mieszkańców jest
to, że komórki starostwa mieszczą się w kilku
różnych budynkach, m.in. na ul. Czaplinieckiej.
Dlatego chcemy jak najszybciej przystosować
budynki po firmie Fazbud, znajdujące się po
drugiej stronie ul. Pabianickiej i skupić w jednym miejscu pracowników urzędu. Przebudowa już się rozpoczęła. Zakładamy, że prace potrwają do końca listopada. W budynku A będą
wydziały komunikacji, ochrony środowiska
oraz architektury; w budynku B pomieszczenia
socjalno-gospodarcze, wydział inwestycji oraz
zespół obsługi teleinformatycznej. W budynku
C zostanie umieszczone archiwum urzędu.
Wszystkie nasze działania, dotyczące organizacji pracy starostwa, mają na celu polepszenie jakości usług. Dlatego też, ze względu na duży zakres obowiązków, planujemy
w najbliższym czasie wzmocnienie osobowe
Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, Architektury i Budownictwa oraz
Komunikacji i Dróg.
Wrócił Pan właśnie z zaprzyjaźnionego Berchtesgadener Land w Niemczech,
jednego z siedmiu regionów partnerskich powiatu. Nie była to tylko kurtuazyjna wizyta. Rozmowy dotyczyły m.in.
spraw gospodarczych.
Chcemy, aby kolejnej edycji ,,Firmy na
medal” towarzyszyło forum gospodarcze
z udziałem przedstawicieli naszych partnerskich regionów - Niemiec, Litwy, Ukrainy,
powiatów stalowowolskiego, słupskiego,
kętrzyńskiego i proszowickiego. Chcemy iść
w kierunku wymiany doświadczeń, ale też korelacji naszych podmiotów gospodarczych
z przedsiębiorstwami z regionów partnerskich. I o tym właśnie rozmawialiśmy z władzami Berchtesgadener Land. Nawiązaliśmy
kontakt z WFG, spółką wspierającą przedsię-

Projekt ,,Mój ekologiczny styl życia”
okazał się strzałem w dziesiątkę. Powiat
ma kolejny program. Będzie namawiać
do badań mężczyzn. Jak Pan przekonałby mieszkańców, że warto i trzeba się
przebadać.
Zależy mi bardzo na zdrowiu mieszkańców. I choć możliwości nie są wielkie, chcę
je w pełni wykorzystać. Projekt ,,Mój ekologiczny styl życia” wychodził naprzeciw osób
z nadwagą, mających problemy z krążeniem
czy cukrzycą. W tym roku przebadanych zostanie około 1100 osób. Teraz zaczynamy bardzo ważny program badań przesiewowych,
dotyczących raka gruczołu krokowego. Jak
pokazują statystyki, zapadanie przez mężczyzn na raka prostaty jest dużym problemem. Wychodzimy z programem wykrywania tej choroby do naszych mieszkańców, by
zachęcić ich do dbania o zdrowie. Apeluję do
wszystkich panów, by skorzystali z możliwości bezpłatnego przebadania się. To naprawdę pomoże uchronić przed tragedią, do jakiej
może doprowadzić rak prostaty wykryty zbyt
późno.
n

Kilka słów o staroście

Waldemar Wyczachowski ma 40 lat. Urodził
się w Człuchowie, w dawnym województwie
słupskim. W Bełchatowie mieszka od 1977
roku. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
(gospodarka przestrzenna); Wydziału Zarządzania, Informatyki i Transportu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (zarządzanie – logistyka) oraz Akademii Rozwoju
Gospodarczego w Poznaniu (zarządzanie zasobami ludzkimi). Zawodowo związany był z:
Przedsiębiorstwem Komunikacji, Transportu
i Usług Komunalnych (dyrektor techniczny),
Powiatowym Zarządem Dróg (zastępca dyrektora), PTS Betrans (kierownik działu). Waldemar Wyczachowski zasiadał także w Radach
Nadzorczych Eko-Regionu i PKS w Bełchatowie oraz ZWiK w Zelowie.
Żona Marzena jest pielęgniarką dyplomowaną, państwo Wyczachowscy mają dwie córki – Dominikę i Aleksandrę.
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WYDARZENIA
25 lat samorządu w Polsce. Podziękowania dla radnych
Radni powiatu bełchatowskiego pięciu kadencji odebrali listy gratulacyjne. Samorządność jest już nie
tylko symbolem i ideą wolności. To trudna droga, którą jednak warto podążać

P

onad 90 radnych zasiadało w radzie
powiatu bełchatowskiego od początku
jej istnienia. Za pracę na rzecz powiatu
i jego mieszkańców dziękował im Waldemar
Wyczachowski, starosta bełchatowski.
Radni wszystkich kadencji, pracownicy
samorządowi oraz szefowie jednostek podległych związanych z powiatem, miastem
i gminą spotkali się na gali z okazji XXV-lecia
samorządności w Polsce. Gościem specjalnym
uroczystości była Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki, która wręczyła odznaczenia państwowe. Przybyli również radni Sejmiku Województwa Łódzkiego: Joanna Kopcińska oraz
Piotr Grabowski. Samorządy powiatu, miasta
i gminy Bełchatów, organizatorów gali, reprezentował Waldemar Wyczachowski, starosta
bełchatowski, Mariola Czechowska, prezydent
Bełchatowa oraz Kamil Ładziak, wójt gminy
Bełchatów.
Głównym punktem uroczystości było symboliczne uhonorowanie wszystkich dotychczasowych radnych, którzy pełnili tę funkcję
w radzie powiatu, radzie miasta czy radzie
gminy Bełchatów. Starosta bełchatowski Waldemar Wyczachowski w specjalnym liście,
który otrzymali radni Rady Powiatu w Bełchatowie wszystkich kadencji, podziękował za
zaangażowanie w losy lokalnego środowiska:
„Tegoroczne obchody Dnia Samorządu Terytorialnego przypadają w wyjątkowym okresie.
Mija właśnie 25 lat funkcjonowania odrodzonego samorządu, który stał się podstawą przemian we współczesnej Polsce. Ponad dwie
dekady istnienia samorządów to wyjątkowy
okres dla naszego kraju. To czas rozwoju wielu
dziedzin życia, to czas zmian, które odcisnęły
trwałe piętno w naszym krajobrazie.
Jubileusz polskiej samorządności to dobry czas na podziękowanie za włożony trud
i wykazane zainteresowanie losami swojego
środowiska. Wszystkim tym, którzy swoje życie w jakiejś mierze związali z samorządem,
składam serdeczne podziękowania i wyrazy
szacunku.”
Specjalne podziękowania otrzymał Jacek
Zatorski, pracujący na rzecz powiatu przez
pięć kadencji - jako radny, a także jako starosta.
Statuetkę ,,Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego” odebrał znany bełchatowski
społecznik Marian Wójcik. Radni powiatu
przyznali tytuł za zasługi na rzecz rozwoju
powiatu bełchatowskiego w dziedzinie społecznej i kulturalnej. Statuetkę wręczył Szczepan Chrzęst, przewodniczący Rady Powiatu
w Bełchatowie.
n

Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, wręczył listy gratulacyjne radnym powiatu

Statuetkę "Zasłużony dla powiatu bełchatowskiego" odebrał Marian Wójcik z rąk przewodniczącego rady Szczepana Chrzęsta

Gala była okazją do spotkania się radnych pracujących na rzecz powiatu przez ostatnie lata
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WYDARZENIA
Jest porozumienie, będzie remont drogi
Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi Chabielice – Kamień. Wartość inwestycji to 16 mln zł. Powiat bełchatowski wspomogą gminy Kleszczów i Szczerców

D

roga Kamień - Chabielice przebudowana ma zostać w ciągu najbliższych
3 lat. Pierwszy etap prac rozpocznie się
jeszcze w tym roku, niewykluczone, że już w lipcu. Rozmowy w sprawie drogi trwały od dawna
i nie bez problemów, jej remont jest konieczny
ze względu na fatalny stan nawierzchni. W maju
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, Sławomir Chojnowski, wójt Kleszczowa oraz
Krzysztof Kamieniak, wójt Szczercowa, podpisali
porozumienie w sprawie wspólnego finansowania inwestycji.
- Po długim czasie szukania rozwiązania problemu, pomyślnie zakończyliśmy negocjacje – mówi
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
- Dziękuję wójtom Kleszczowa i Szczercowa za pomoc i zrozumienie, że remont tej drogi leży w interesie mieszkańców. Inwestycja jest kosztowna,
jednak biorąc pod uwagę specyfikę transportu, jak
i jej długość oraz zakres niezbędnych robót, chcemy tę drogę dostosować technologicznie tak, by
służyła przez wiele lat.
Kosztorysowa wartość przebudowy drogi to 16
mln zł. Gmina Szczerców dołoży 500 tys. zł, gmina
Kleszczów 2,5 mln zł, powiat zabezpieczył w budżecie 1 mln 250 tys. zł.
- Dla gminy Kleszczów kwota 2,5 mln jest znaczącym wydatkiem, jednakże nikt nie wątpi w jego
słuszność. Jestem przekonany, że mieszkańców
ucieszy informacja o remoncie – mówi Sławomir
Chojnowski, wójt Kleszczowa.
Krzysztof Kamieniak, wójt Szczercowa, mówi,

Droga Kamień-Chabielice jest obecnie w złym stanie. Pierwszy etap prac rozpocznie się prawdopodobnie w lipcu

że dla mieszkańców Szczercowa to także bardzo
dobra wiadomość. - Droga leży na naszym terenie, więc codziennie odczuwamy niedogodności związane z jej obecnym stanem. Cieszę się,
że starosta bełchatowski podjął się wyzwania,
jakim było szukanie partnerów w tej potężnej
inwestycji – dodaje Krzysztof Kamieniak.
W bełchatowskim starostwie na początku
stycznia z inicjatywy starosty odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy drogi Kamień
- Chabielice. W jego wyniku, a także kolejnych
rozmów, udało się skonkretyzować finansowy
udział partnerów, czyli powiatu, gminy Szczerców i gminy Kleszczów.

Inwestycja ze względu na ogromny koszt zostanie rozłożona na trzy lata. W tym roku planowane
jest wyremontowanie pierwszego odcinka. Jego
długość i zakres prac określi wykonawca dokumentacji projektowej, który obecnie musi podzielić ją na trzy etapy.
Długość drogi wynosi prawie 6 kilometrów,
szerokość 7 metrów. Obecnie konstrukcja podbudowy jezdni wykonana jest z fragmentów betonu
o grubości ok. kilkunastu centymetrów, podzielonych dylatacjami w odcinkach kilku lub kilkunastu
metrów, które niewłaściwie przenoszą obciążenia,
co z kolei powoduje poprzeczne pękanie nan
wierzchni bitumicznej.

Stadion lekkoatletyczny już w nowym roku szkolnym

J

eszcze jesienią powinna zakończyć się
budowa stadionu lekkoatletycznego
przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie.
To największa tegoroczna inwestycja samorządu powiatu, szacowana na ok. 9 mln
zł. Prace wykonywane są w dobrym tempie i niewykluczone, że już w nowym roku
szkolnym młodzież będzie mogła korzystać z obiektu.
- Zakończyliśmy wykonywanie warstwy asfaltowej pod prefabrykowaną
nawierzchnię kauczukową, która będzie
docelowo na bieżni – mówi Piotr Wilczura, kierownik budowy. - W następnej kolejności zaczniemy układać warstwę boiska, humus, trawę, montować będziemy
urządzenia sportowe, skocznie, rozbiegi.
W czerwcu zamontujemy ekran ledowy
i zbudujemy trybunę.
3,2 mln zł dofinansowania powiat ma

obiecane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Nowy obiekt da możliwość uprawiania
takich dyscyplin jak biegi, pchnięcie kulą,
skoki w dal i wzwyż, piłka nożna i rugby.
Stadion wzbogaci ofertę Powiatowego
Centrum Sportu, w którego skład obecnie

wchodzi hala lodowiska, basen, sala fitness,
sala gimnastyczna oraz boisko ze sztuczną
nawierzchnią. Dzięki pomyślnej weryfikacji projektu stadionu przez Polski Związek
Lekkiej Atletyki po zbudowaniu obiektu,
będzie można na nim przeprowadzać zawody o randze ogólnopolskiej.
n

Będą przy Czaplinieckiej:
- boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach pola gry 60x100m
- boisko do rugby o wymiarach pola gry 68 x 109,0 m z nawierzchnią z trawy naturalnej
- pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej (nieprzepuszczalnej)
o długości 400m (100 i 110m na odcinkach prostych oraz ilości torów 8 i 6 na łukach)
- rzutnia do pchnięcia kulą (x2), rozbieg do rzutu oszczepem, rozbieg do skoku wzwyż, rozbieg do
skoku w dal i trójskoku o dwóch torach, rozbieg do skoku o tyczce, rów z wodą do biegów długodystansowych, rzutnia wraz z klatką ochronną do rzutu dyskiem/młotem.
- trybuny żelbetowe, zadaszone, trzyrzędowe, podzielone na dwa segmenty, na 513 miejsc
- w zakresie inwestycji jest także wyposażenie boisk w sprzęt sportowy, wiaty dla zawodników,
wykonanie do nich dojścia z kostki betonowej.
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DLA MIESZKAŃCÓW
Bądź mężczyzną, przebadaj się
Ponad 3 tysiące mężczyzn w wieku 50-75 lat, mieszkańców powiatu, będzie mogło do roku 2017 skorzystać
z bezpłatnych badań przesiewowych, wykrywających raka prostaty

R

ak gruczołu krokowego (RGK) jest nowotworem złośliwym, na którego choruje w Polsce co roku kolejnych 7 tysięcy
osób. Na badania przesiewowe dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego samorząd zamierza przeznaczyć w tym roku 100 tys. zł.
- Przygotowany przez starostwo program,
jako jeden z nielicznych w kraju, uzyskał akceptację Prezesa Agencji Oceny Technologii
Medycznych – mówi Jan Wionczyk, naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich w Starostwie
Powiatowym w Bełchatowie. - Program zawiera
wiele danych statystycznych, z których wynika,
że choroba zbiera w naszym kraju śmiertelne
żniwo, co uzasadnia podjęcie działań, by te niepokojące liczby zmniejszyć.
Na raka prostaty umiera co roku w Polsce
około 3 500 osób. Po nowotworze płuc i oskrzeli jest to druga, najczęstsza przyczyna zgonów
wśród mężczyzn. Uczestnicy programu realizowanego przez samorząd będą mieć zapewnione bezpłatne badania profilaktyczne, a w przypadku podejrzeń o chorobę, także dodatkowe,
bardziej specjalistyczne i diagnostyczne. O tym,
jaka placówka medyczna przeprowadzi badania, zdecyduje konkurs ofert, który starostwo
ogłosi w ciągu najbliższych tygodni.
n

Bezpłatne szczepienia dla szesnastolatek
Powiat bełchatowski,
jako jeden z nielicznych w kraju, konsekwentnie od kilku lat
walczy z wirusem HPV,
wywołującym
raka
szyjki macicy. Z bezpłatnych
szczepień
skorzystało dotąd około 2 tysięcy dziewczynek.
Program bezpłatnych
szczepień przeciwko
wirusom brodawczaka
ludzkiego będzie kontynuowany przez dwa
najbliższe lata. Jest on
tym razem adresowany do szesnastolatek na stale zameldowanych w powiecie bełchatowskim, tj.
w tym roku do dziewczynek urodzonych w 1999 roku, w 2016 – w 2000 roku. Grupa, którą może
objąć kolejna edycja programu, liczy w sumie prawie 1000 osób. Udział w programie przewiduje
badanie lekarskie oraz podanie 3 dawek szczepionki w odstępach kilkumiesięcznych. Podobnie jak
w latach poprzednich realizacji tego przedsięwzięcia będzie towarzyszyć akcja informacyjna poprzez m.in. plakaty, ulotki, konkursy, spotkania z rodzicami, pogadanki z uczennicami. O tym, która
placówka przeprowadzi badania i akcję informacyjną, zdecyduje konkurs ofert. Pierwsze szczepienia rozpoczną się jesienią. Rak szyjki macicy jest drugim co do częstotliwości nowotworem, który
dotyka kobiety i drugą w kolejności przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych.

Na dodatkowe patrole od starostwa
20 tys. złotych z budżetu powiatu trafi do bełchatowskiej Komendy Powiatowej Policji. Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych.

D

zięki corocznej pomocy finansowej
starostwa policjanci mogą pełnić na
terenie powiatu dodatkową służbę,
która w oczywisty sposób przyczynia się do
wzmocnienia bezpieczeństwa. Sam widok
umundurowanego pieszego czy zmotoryzowanego patrolu działa na niektórych
„uspokajająco”, a mieszkańcom podwyższa
poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo
związane z porządkiem publicznym, bezpieczeństwo zdrowotne czy wreszcie bezpieczeństwo związane z ochroną przeciwpożarową, to dla samorządu powiatowego
kwestia priorytetowa.
Samorząd powiatu regularnie wspiera bełchatowską komendę policji. W ostatnich latach przekazano ponad pół miliona złotych
na zakupy sprzętu, wyposażenia i remonty
jednostki. W kwietniu tego roku dzięki dotacji bełchatowskiego starostwa Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie zakupiła psa

wyszkolonego do wykrywania narkotyków
i środków odurzających.
- Patrole ponadnormatywne są nam potrzebne ze względu na specyfikę naszego
powiatu – mówi inspektor Sławomir Barasiński, Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie. - Policja jest instytucją państwową,
utrzymywaną przez budżet państwa, dlatego
też samorządy nie mają żadnego obowiązku
wspomagania finansowego policji, jest to
wyłącznie ich dobra wola i za tę pomoc dziękuję.
Jak dodaje Sławomir Barasiński, bełchatowska komenda powiatowa policji jest
jednostką średniej wielkości, ale jeśli chodzi
o liczbę różnego rodzaju imprez, wydarzeń
sportowych, które musi zabezpieczać, to
śmiało może równać się z miastami wojewódzkimi. Zabezpieczanie tego rodzaju
przedsięwzięć odbywa się kosztem normalnych służb, jednak dzięki dodatkowym

Sławomir Barasiński Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie

pieniądzom od samorządu powiatowego
policjantów patrolujących ulice jest jeszcze
więcej. - Te 20 tysięcy złotych to inwestycja
w bezpieczeństwo – mówi komendant Barasiński.
n
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POWIATY PARTNERSKIE
Z niemieckim partnerem o gospodarce

N

a zaproszenie władz partnerskiego powiatu Berchtesgaden w Niemczech delegacja samorządu powiatu bełchatowskiego odwiedziła zaprzyjaźniony region. Było
to pierwsze spotkanie obu partnerów w tej
kadencji samorządu.
Zasadniczym celem wizyty było zapoznanie się z władzami Berchtesgadener Land oraz
rozmowy o dotychczasowej współpracy i planowanie dla niej kolejnych obszarów, w tym
o charakterze gospodarczym, kulturalnym
i edukacyjnym. Podczas spotkania w starostwie Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, przedstawił ofertę naszego regionu
uwzględniającą przede wszystkim możliwości
dla przedsiębiorców chętnych budować swoje
zakłady i tworzyć miejsca pracy. Georg Grabner, starosta Berchtesgadener Land przybliżył
charakterystykę swojego powiatu, podkreślając
jego różnorodne walory przyrodnicze, infrastrukturalne, historyczne i uzdrowiskowe.

Od lewej: Krzysztof Gajda (członek Zarządu Powiatu), Waldemar Wyczachowski (starosta bełchatowski), Adam Baryła (członek
Zarządu Powiatu), Georg Grabner (starosta powiatu Berchtesgaden), Thomas Birner (WFG BGL), Grzegorz Gryczka (wicestarosta),
Andreas Bratzdrum (kierownik biura starosty BGL)

Współpraca z powiatem Berchtesgadener Land
trwa od 2003 roku. Bawarski land jest liczebnie podobny do naszego, mieszka tu ok. 102 tys. mieszkańców, funkcjonuje 9 gmin, w tym 3 małe mia-

steczka. Życie gospodarcze regionu jest związane
przede wszystkim z turystyką i lecznictwem chorób górnych dróg oddechowych oraz produkcją
soli i słodyczy.

Chcemy, aby język polski nie był dyskryminowany
- Wszyscy jesteśmy obywatelami tego kraju, nie możemy się krzywdzić, trzeba liczyć się z mniejszościami
narodowymi – mówi Zdzisław Palewicz, mer Rejonu Solecznickiego na Litwie o sytuacji Polaków
Kiedy rok temu rozmawialiśmy o sytuacji
mniejszości polskiej na Litwie, nie wyglądała korzystnie. Wystąpił pan nawet z apelem
do zaprzyjaźnionych samorządów w Polsce
o wsparcie w związku z trwającą od lat walką
o swobodę używania języka polskiego. Czy
przez ten czas sytuacja uległa poprawie?
Niestety, problemy w sprawach narodowościowych się pogłębiły. Władze w Wilnie nie chcą przyjąć naszych postulatów odnośnie używania języka
polskiego w sferze publicznej. Co prawda nie płacimy już kar za wieszanie dwujęzycznych tabliczek
z nazwami ulic, ale na skrzyżowaniach muszą być
tabliczki tylko w języku litewskim. My jako obywatele Litwy, jako mniejszość narodowa, uważamy,
że mamy prawo do oficjalnego używania języka
polskiego. Nie chodzi nam tylko o dwujęzyczne tabliczki, ale o ochronę języka ojczystego, tam gdzie
zwarcie zamieszkuje mniejszość narodowa, tak
jak to ma miejsce w naszym przypadku. Żądamy,
żeby obok języka państwowego, bo nikt nie neguje języka litewskiego, można było także używać
w mowie i piśmie język ojczysty, jako pomocniczy.
Proszę przybliżyć, czego dotyczą problemy ze szkolnictwem?
Te problemy zaczęły się już kilka lat temu, po
przyjęciu zmian do ustawy oświatowej. Ustawa
wprowadza już od klasy pierwszej szkoły podstawowej dwujęzyczność. Wszystkie przedmioty są
prowadzone w dwóch językach, po polsku i litewsku. Maturę z języka litewskiego młodzież musi
zdawać na takim samym poziomie, jak w szkołach

litewskich. Ubiegły rok pokazał, że nasza młodzież
gorzej zdała egzaminy, co skutkuje problemem
z dostaniem się na studia. Rząd musi zrozumieć
problemy uczniów i znaleźć konsensus.
Dużo mówimy o trudnościach, z jakimi się
borykacie, ale przecież jest też wiele pozytywnych informacji z Solecznik.
Mamy się czym chwalić. Podczas ostatnich
wyborów Akcja Wyborcza Polaków na Litwie
uzyskała dobry wynik w kraju, zdobywając więcej
mandatów w stosunku do poprzednich wyborów.
Pierwszy raz Litwini wybierali merów w wyborach
bezpośrednich, a ja kandydując na mera Rejonu
Solecznickiego uzyskałem 77 procentowe poparcie, co jest najlepszym wynikiem w kraju. W ostatnich czterech latach zrealizowaliśmy ponad 100
różnorodnych projektów infrastrukturalnych, za
około 40 milionów euro. Zmieniają się same Soleczniki, jak i sąsiednie gminy, gdzie modernizujemy szkoły, przedszkola, tworzymy strefy rekreacji,
sportu i zabawy, remontujemy domu kultury.
Pełnienie funkcji mera w takiej, a nie innej
rzeczywistości wymaga specjalnych predyspozycji. Co pana napędza do działania?
Najważniejsza jest uczciwa, aktywna praca, która pokrywa się z poświęceniem. Ja jestem stąd,
z dziada, pradziada. Bez patosu mogę powiedzieć,
że Rejon Solecznicki to moi ludzie, to moje szczęście, że tu mieszkam. Mam wizję, co chcę dla nas
osiągnąć. Chcę, żeby mieszkańcy nie wstydzili się,
że pochodzą z Solecznik i myślę, że to się udaje. n

,,Tropiciele historii"
z Litwy i Ukrainy
60 uczniów w wieku od 11 do 17 lat z zaprzyjaźnionego Rejonu Solecznickiego na Liwie
i Rejonu Żółkiewskiego na Ukrainie przyjedzie w czerwcu i wrześniu do Bełchatowa.
Goście zapoznają się z historią polskich stolic
od powstania państwa polskiego. Odwiedzą
Gniezno, Poznań, Kraków i Warszawę. W programie są zajęcia, warsztaty, quizy dotyczące
historii Polski, jak również wycieczki i wspólna zabawa.
Na projekt „Tropiciele historii – międzynarodowa wymiana szkolna” powiat bełchatowski
dostał 90 tys. zł. Przyjazd dzieci jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu ,,Współpraca
z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."
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Pasje, które czynią nas
W trakcie zlotu aut tiuningowych na górze
Kamieńsk zbierano pieniądze dla poszkodowanego w wypadku bełchatowianina, uczestnicy
Gminnej ZaDyszki pomogli choremu chłopcu. Imprezy odbyły się pod patronatem Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego

T

rzysta jedynych w swoim rodzaju samochodów z Polski zjechało się 9 maja na górę Kamieńsk, by nie tylko zaprezentować swoją
oryginalność i urodę. Pokaz tuningowych samochodów był także imprezą charytatywną. Zebrane w jej
trakcie pieniądze przekazano Danielowi Szulcowi, bełchatowianinowi, który kilka lat temu uległ wypadkowi i jest w trakcie kosztownej rehabiltacji. Połączono
w ten sposób dwa cele: pasję i wrażliwość na potrzeby
innych.
Tuningowanie samochodów nie jest domeną tylko
ludzi młodych, co udowodnił bełchatowski zlot. Właściciele czterech kółek prześcigają się również w pomysłach na „podrasowanie” aut. Ich pomysłowość
doceniono w licznych rywalizacjach, np. na najpiękniejsze felgi, najgłośniejszy sprzęt grający itd.
Uczestnicy Gminnej ZaDyszki w Kurnosie, pobiegli
9 maja, by na dystansie 3,4 km i 10 km sprawdzić kondycję i swoje możliwości, a jednocześnie pomóc choremu Rafałowi Szymankowi. Impreza zorganizowana
po raz drugi przez samorząd gminy Bełchatów zgromadziła dziesiątki osób w różnym wieku. Najszybszą
kobietą w biegu na 10 km była Izabela Sobańska, na
3,4 km - Zuzanna Koch. W biegu na 10 km mężczyzn
zwyciężył Tomasz Pacholczyk, na 3,4 km - Igor Świątek. Ci panowie pobiegli także najlepiej w kategorii
open odpowiednio na 10 km i 3,4 km.
Zwycięzcy biegu na 10 kilometrów otrzymali nagrody ufundowane przez starostę bełchatowskiego.
Jaką siłę ma łączenie się ludzi wokół jednego celu
pokazała czerwcowa impreza pt. Zryw Wolnych Serc.
W centrum Bełchatowa zgromadzili się nie tylko młodzi ludzie, by afiszować swój sprzeciw dla przemocy,
dla narkotyków, alkoholu i dopalaczy. Towarzyszyli im
dorośli, w tym funkcjonariusze jednostek policyjnych,
strażackich, opiekuńczo-wychowawczych.
n
Gminna ZaDyszka połączyła pokolenia wokół pasji biegania i chęci pomagania innym

Podczas "Zrywu wolnych serc" policjanci pokazywali różne techniki kryminalistyczne np. wykrywające narkotyki

Happening bijących serc jako apel, by w życiu kierować się dobrem innych
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lepszymi

Od strzelania do tarczy
po turniej integracyjny

70

specjalistów m.in. z dziedziny psychologii, oligofrenopedagogiki, terapii zajęciowej uczestniczyło
w VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu
„Jesteśmy” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Bełchatowie. Konferencja dotyczyła efektywnej rehabilitacji
i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Z prezentacjami wystąpiło ośmiu prelegentów. Spotkanie zakończyło uroczyste otwarcie sali do terapii integracji sensorycznej,
wyposażonej przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów.

Na górę Kamieńsk przyjechały prawdziwe "cacka" wymuskane i wypielęgnowane przez właścicieli

● Swoją wiedzą, jak bezpiecznie poruszać się po drogach,
popisywali się uczniowie podstawówek i gimnazjów w etapie powiatowym XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się w szczercowskim gimnazjum. Turniej popularyzuje przepisy ruchu
drogowego, uczy właściwego zachowania się na drogach
i promuje rower jako środek transportu i rekreacji. Do etapu powiatowego zawodów zgłosiło się 12 trzyosobowych
drużyn, reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja
z terenu powiatu. Uczniowie rozwiązywali test, a następnie
pokonywali na rowerze tor przeszkód. Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Mateusz Szcześniak (PG w Szczercowie)
i Paulina Grzegórska (SP nr 4 w Zelowie).
● 80 uczniów podstawówek rywalizowało w II Turnieju Inte-

gracyjnym „Razem łatwiej pokonać własne słabości”. Organizatorem zawodów był SOS-W w Bełchatowie. Turniej odbył się
w hali letniej Powiatowego Centrum Sportu. Wzięło w nim
udział dziesięć placówek z terenu Bełchatowa, a także Kleszczowa, Łękawy i Drużbic. Główną ideą przedsięwzięcia jest wspólna zabawa dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Starostwo ufundowało dla uczestników turnieju medale i puchary.
● Niezagospodarowany teren niedaleko zbiornika Słok, użyczony przez starostę bełchatowskiego grupie offroadowej
WYR 4x4, doskonale sprawdził się jako miejsce Rajdu o Puchar
Przechodni Złoty Tłok – Integracja 2015. W imprezie uczestniczyło 25 kierowców, którzy pokonywali „dziewiczy” tor samochodami terenowymi. Liczył się najlepszy czas przejechania
dwóch okrążeń po wyznaczonym torze. Pierwszy na metę
przyjechał Jacek Cieśliński, bełchatowianin. W jego ręce powędrowało główne trofeum, tj. Złoty Tłok.
W zlocie tuningowców uczestniczyło około 300 samochodów

● Zmagania uczniów szkół ponadgimnazjalnych w turnieju

Najmłodsi uczestnicy Gminnej ZaDyszki mieli niespełna rok

● W zawodach strzeleckich z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wystartowało prawie 80 osób. Rekord zdobytych podczas turnieju punktów wyniósł 98 i należał do Zuzanny Kałuziak z Ruśca, która startowała w kategorii dzieci do 12
lat. 96 punktów „wystrzelał” Marek Kałuziak z Ruśca (seniorzy),
spośród pań najcelniej trafiała w tarczę Anna Sobolewska
z Bełchatowa (88 pkt.), w kategorii juniorów – Marek Błoch
z Zelowa (91 pkt.), w kategorii juniorek – Ewa Mariankowska
z Radomska (88 pkt.).
n

o bezpiecznej elektryczności miały miejsce już piąty raz w historii. Do pierwszego etapu konkursu, który sprawdzał wiedzę
z dziedziny elektryczności, zgłosiło się 278 uczniów z Bełchatowa, Zelowa, Kleszczowa, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego. Do etapu drugiego zakwalifikowały się
już tylko 32 osoby. Najlepszy okazał się Patryk Pietrzak, drugie
miejsce zajął Dawid Botór z ZSP w Kleszczowie, a trzecie Andrzej Wójciak z ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

-9-
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GOSPODARKA
Budują obwodnicę, sprawdź objazdy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi wraz z wykonawcą, firmą Budimex, ogłosiła oficjalne rozpoczęcie budowy obwodnicy Bełchatowa. Prace już trwają, dla mieszkańców przygotowano objazdy

O

bwodnica Bełchatowa wyprowadzi
ciężki ruch tranzytowy z centrum
miasta i tym samym usprawni przejazd na trasie Wrocław – Warszawa drogą krajową nr 74 (dawna droga krajowa nr 8). Nowa
trasa będzie miała niemal 11 kilometrów
długości. Będzie to droga klasy GP (główna
ruchu przyśpieszonego), o trzech pasach

ruchu po 3,5 metra szerokości każdy. Dwa
w jednym kierunku i jeden w przeciwnym,
naprzemiennie (przekrój 2+1 pasowy). Ma
to ułatwić przede wszystkim wyprzedzanie
samochodów ciężarowych.
W ramach przedsięwzięcia zbudowane zostaną cztery węzły drogowe, umożliwiające
komunikację z innymi drogami (drogą krajową
nr 74 oraz drogami wojewódzkimi; 484 i 485)
i kilka wiaduktów. Przebudowane zostaną także
wszystkie drogi przecinające nową obwodnicę.
Wykonawca planuje wcześniejsze zakończenie inwestycji, co ucieszy mieszkańców
Bełchatowa, którzy od lat czekali na wyprowadzenie ruchu ciężarówek z miasta.
GDDKiA podpisała umowę z firmą Budimex, która przedstawiła najkorzystniejszą
ofertę w przetargu na budowę obwodnicy
Bełchatowa, 31 grudnia ubiegłego roku.
Budimex ma 19 miesięcy na wykonanie robót (bez okresów zimowych), udziela 10 lat
gwarancji. Firma wybuduje obwodnicę za
n
ok. 145,6 mln zł.

Firma wybuduje obwodnicę za ok. 145,6 mln zł

Obwodnica objazdy
W związku z budową obwodnicy Bełchatowa nastąpiła zmiana tymczasowej organizacji ruchu na
trzech drogach w gminie Bełchatów:
Z uwagi na wyłączenie z ruchu drogi gminnej nr
101253E na trasie dojazdu do miejscowości Ławy
wyznaczono objazd. Trasa objazdu poprowadzona
została od strony Pabianic drogą wojewódzką 485
do ulicy Cegielnianej w Bełchatowie, dalej ulicą
Cegielnianą do skrzyżowania z drogą wojewódzką
484, następnie w stronę Zelowa, do skrzyżowania
z drogą powiatową nr 1905E i dalej tą drogą aż do
miejscowości Ławy.
Z uwagi na wyłączenie z ruchu odcinka drogi
gminnej nr 101262E (Dobrzelów- Parasolka, za
miejscowością Parasolka) ustawiono odpowiednie
oznakowanie, jednak nie wyznaczano objazdu,
bowiem dojazd do miejscowości Parasolka jest
zapewniony.
Z uwagi na wyłączenie z ruchu odcinka drogi
gminnej Dobrzelów – Helenów, ustanowiono objazd do miejscowości Helenów drogą krajową numer 74 i dojazd do Helenowa za pośrednictwem
drugiej drogi gminnej.

Rozmawiali o sytuacji PKS
Transport publiczny obarczony jest brakiem rentowności, ponieważ realizuje swego rodzaju misję, obsługując te
linie, które nie przynoszą zysków, a tylko generują straty – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski

O

sytuacji i kondycji spółki oraz planach rozwoju i jej funkcjonowania
mówili prezes PKS, członkowie Rady
Nadzorczej i przedstawiciele związków zawodowych na spotkaniu zorganizowanym
przez starostę. Miało ono zapoznać z bieżącym stanem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej radnych Rady Powiatu
w Bełchatowie.
- Spółka PKS funkcjonuje z pewnymi trudnościami, ale nie wynikają one ze złego zarządzania czy braku wizji rozwoju – mówi
Waldemar Wyczachowski. - Niestety, transport publiczny obarczony jest brakiem rentowności, ponieważ realizuje swego rodzaju
misję, obsługując te linie, które nie przynoszą
zysków, a tylko generują straty.
– Uważałem, że radni nowej kadencji powinni zostać dokładnie zapoznani ze stanem
powiatowej spółki, dlatego zorganizowałem to
spotkanie - mówi Waldemar Wyczachowski.
Starosta dodaje, że tym spotkaniem chce
rozpocząć debatę na temat, jak umiejętnie
pogodzić funkcje misyjne z korzyścią dla

społeczeństwa, ale i bez strat dla PKS.
O sytuacji spółki mówił Piotr Zimnawoda, prezes PKS. Jak wyjaśniał, w 2014 roku spółka wypracowała stratę w wysokości 407 tys. zł. Taki wynik
finansowy wywołany był działalnością podstawową, czyli realizowaniem przez PKS zadań z zakresu
przewozów w komunikacji regularnej rozkładowej. - Pozostała działalność handlowa jest gałęzią
dochodową – mówi Piotr Zimnawoda. - Całkowita strata na działalności przewozowej wyniosła
900 tys. zł. Pół miliona złotych zysku, które wypracowaliśmy na pozostałej działalności handlowej,
przeznaczyliśmy na pokrycie straty wynikającej
z działalności na rzecz użyteczności publicznej.
Prezes dodaje, że problemów PKS przysparza również nie do końca uczciwa konkurencja ze strony innych przewoźników. Zaznacza
także, że sprzedaż terenu dworca przy ulicy
Sienkiewicza w 2013 roku uratowała PKS
Bełchatów od bankructwa. Dzięki temu 150
osób pracujących w spółce nadal ma pracę.
- PKS cały czas się rozwija, sukcesywnie
wymieniamy tabor, aby do 2018 roku pozbyć
się najstarszych pojazdów – mówi Piotr Zim-

Sytuację w PKS omówili przedstawiciele Zarządu Powiatu
w Bełchatowie i władz spółki

nawoda. - Kupujemy nowe busy i autobusy,
spełniające normy emisji spalin, podwyższamy dzięki temu standard obsługi pasażerów
przewozów regularnych oraz klientów turystyki czy przewozów umownych. Optymistyczne jest to, że pierwszy kwartał tego roku
zamknął się tylko niewielką stratą, ale spowodowaną właśnie zakupami autobusów.
PKS sukcesywnie wymienia autobusy. Zamierza do 2018 roku pozbyć się najstarszych
pojazdów
n
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ZAKRĘĆ Z NAMI
Na rowerze przez elektrownię i kopalnię
Już 13 czerwca wyruszy drugi, powiatowy rajd rowerowy „Rowerem przez powiat”. Tym razem rowerzyści przejadą przez tereny przemysłowe powiatu bełchatowskiego

R

ajdy „Rowerem przez powiat” to propozycja dla wszystkich mieszkańców.
Zaprasza na nie bełchatowskie starostwo i Załoga Rowerowa ,,Zgrzyt”, partner
przedsięwzięcia. Wyprawy rowerowe odbywają się raz w miesiącu, rowerzyści odwiedzają najciekawsze okolice regionu. W pierwszej, majowej wycieczce ,,Lasami powiatu
bełchatowskiego” wzięło udział prawie 70
rowerzystów. Trasa drugiego, czerwonego
rajdu poprowadzi z Bełchatowa przez Księży Młyn, Słok, elektrownię, Rogowiec Wieś,
na górę popiołów i do Strefy Przemysłowej
,,Bogumiłów", a następnie przez Trząs, Słupię,
Kurnos do Bełchatowa. Rajdy są propozycją
starostwa na atrakcyjne spędzanie wolnego
czasu i integrację mieszkańców.
Uczestnicy rajdów mogą liczyć na fachową
pomoc i porady doświadczonych rowerzystów
z Załogi Rowerowej „Zgrzyt”. Maciej Kuszneruk,
prezes stowarzyszenia, przekonuje, że trasy są
ciekawe i pokazują różne atrakcje powiatu.
- Nam, pasjonatom wypraw rowerowych,
zależy na popularyzacji takiej formy spędzania
czasu – mówi Maciej Kuszneruk. - Trasy cyklu
„Rowerem przez powiat” zostały ustalone z myślą o rowerzystach – amatorach, a więc każdy,
bez obaw o kondycję, może w nich uczestniczyć. Służymy wieloletnim doświadczeniem,
wiedzą i pomocą techniczną - dodaje.
Starostwo przygotowało dla uczestników
rajdowe plakietki i odblaskowe gadżety, ma
też upominki dla najliczniejszej rodziny, która
weźmie udział w rajdzie. Każdą trasę zwieńczy integracja uczestników przy ognisku
z kiełbaskami. Wszystkie rajdy rozpoczynać
się będą o godz. 14 pod starostwem przy
ul. Pabianickiej. Każdy rajd oznaczony został
kolorem i organizatorzy zapraszają rowerzystów do założenia czapek, chustek czy koszulek w danym kolorze.

Udział w powiatowych rajdach rowerowych to pomysł na relaks i integrację. W pierwszym rajdzie wzięło udział ok. siedemdziesiąt osób

Proponowane trasy:
13 czerwca (czerwona)
„Industrialna - terenami kopalni i elektrowni", długość 35 km: Bełchatów – Księży Młyn
– Słok – Elektrownia – Rogowiec Wieś – Góra
Popiołów – Strefa Przemysłowa ,,Bogumiłów"
– Trząs – Słupia – Kurnos – Bełchatów

Ścieżki rowerowe powiatu
Powiat bełchatowski oferuje miłośnikom dwóch kółek wiele atrakcyjnych ścieżek rowerowych. Rowerzyści po powiatowych trasach mogą przejechać ponad 20 kilometrów.
W 2014 roku powiat wybudował szlak rowerowy na odcinku Słok – góra Kamieńsk. Prowadzi on
od zbiornika Słok do drogi Kalisko – Łękińsko. Liczy niecałe 8 kilometrów. Wybudowany wcześniej powiatowy szlak rowerowy, który wiedzie wzdłuż drogi prowadzącej do kopalni i elektrowni, zahacza o ośrodki wypoczynkowe Wawrzkowizna i Słok i po ośmiu kilometrach łączy się z trasą Słok – góra Kamieńsk. Łącznie rowerzyści mogą powiatową trasą rowerową przejechać około
16 kilometrów.
Powiat w poprzednich latach wybudował odcinek ścieżki rowerowej od Domiechowic do Parzna,
współfinansował budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Czyżewskiego, aż do Dobiecina. W 2014
roku ścieżkę rowerową zyskała ulica Zamoście. W tym roku ciąg pieszo-rowerowy powstanie wzdłuż
przebudowywanej drogi powiatowej Dobrzelów – Zawady.

18 lipca (ekologiczna, niebieska)
„Szlakiem leśnych jeziorek w powiecie
bełchatowskim", długość 25 km: Bełchatów
– Zdzieszulice Górne – Kielchinów – Janów
– Bukowa – Zawadów – Wólka Łękawska –
Grocholice
8 sierpnia (biała)
„Przez Zbyszek do Świętych Ługów", długość 45 km: Bełchatów – Parzno – Roździn
– Cisza – Zbyszek – Święte Ługi – Marcelów
– Magdalenów – Osina Klucka – Kluki – Grobla – Parzno – Bełchatów
5 września (brązowa)
„Szlakiem umocnień polowych Wojska
Polskiego z 1939 r. w powiecie bełchatowskim"; - długość 50 km: Bełchatów – Kurnos
– Kaszewice – Bożydar – Chmielowiec – Sadulaki – Dodaty – Kluki – Bełchatów
11 listopada (biało-czerwona)
„II Powiatowy Rajd Niepodległości"; długość 40 km: Bełchatów – Rożniatowice –
n
Drużbice – Patok – Bełchatów.
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BELCHATOW_2_2015.indd 11

15-06-10 12:30

Z ŻYCIA GMIN
Gmina Bełchatów
w europejskim gronie
Gmina Bełchatów znalazła się w gronie laureatów tegorocznego III Ogólnopolskiego Plebiscytu Gospodarczego ,,Euro-Gmina Euro-Powiat Euro-Partner”.

Katarzyna Marczak- Stępczyńska, dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy Bełchatów oraz wójt gminy
Kamil Ładziak

T

ytuły Euro-Gmina przyznawane są najlepszym i najbardziej
zaangażowanym w rozwój regionu samorządom. Pod uwagę brane są także osiągnięcia m.in. w dziedzinie gospodarki,
przedsiębiorczości, agroturystyki, turystyki. Honorowy patronat nad
plebiscytem objął Minister Gospodarki.
- Zdobyty tytuł potwierdza, że gmina Bełchatów spełnia wymagania najlepszych gmin w Unii Europejskiej. Jest też dowodem, że tereny wiejskie
nie muszą pozostawać w tyle za miejskimi, że mogą oferować korzystne, za
czasem nawet korzystniejsze warunki do mieszkania, na przykład do rozwoju osiedli mieszkaniowych - mówi Kamil Ładziak, wójt gminy Bełchatów.
Uroczysta gala, podsumowująca plebiscyt, odbyła się w piątek, 22 maja,
w Ministerstwie Gospodarki. Oprócz tytułów dla Euro-Gmin podczas warszawskiej gali wręczono także tytuły Euro-Powiat, Euro-Partner (dla firm)
oraz wyróżnienia Samorządowiec 25-lecia.
Certyfikat oraz statuetkę potwierdzającą przyznanie tytułu Euro-Gmina
z rąk wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego w imieniu wójta gminy Bełchatów odebrała Katarzyna Marczak-Stępczyńska, dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy Bełchatów.
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Bełchatów przekazała ją w ręce wójta
Kamila Ładziaka.
- Ten zaszczytny tytuł nadany naszej gminie to także zasługa aktywnej
i wytężonej pracy radnych i sołtysów obecnej oraz poprzedniej kadencji
– stwierdził wójt Ładziak, dziękując gminnym samorządowcom za zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju gminy Bełchatów.
Doceniając pracę sołtysów oraz ich zaangażowanie w rozwój gminy wójt
Kamil Ładziak zwrócił się do rady gminy z wnioskiem o podniesienie diet
sołtysów, z 100 do 200 złotych miesięcznie (z 300 do 600 zł kwartalnie). Dieta jest rekompensatą za koszty ponoszone przez sołtysów w związku z ich
pracą na rzecz sołectw (m. in. koszty rozmów telefonicznych, dojazdów
na zebrania czy narady w siedzibie urzędu gminy). Radni przegłosowali tę
uchwałę jednogłośnie.
n
Wioletta Bąk Kempa, rzecznik prasowy Gminy Bełchatów

Teren rekreacyjny w Drużbicach,
ujęcie wody w Głupicach

W

ciągu dwóch miesięcy w Drużbicach powstanie nowy
teren rekreacyjny z komfortowym dojazdem do hali sportowej i szkoły. W Głupicach kończy się modernizacja stacji
wodociągowej, a w Suchcicach ocieplają budynek dawnej szkoły.
Prace związane z zagospodarowaniem placu oraz rozbiórką budynku
gospodarczego już się rozpoczęły. W pierwszym etapie firma budowlana
uprzątnęła i utwardziła plac. Obecnie brukarze układają kostkę brukową
i wykonują ogrodzenie klinkierowe. Niebawem pojawią się ławki i latarnie
parkowe, a teren obsadzony zostanie zielonymi tujami. Na inwestycję gmina otrzymała 213 tys. zł Unii Europejskiej, to dofinansowanie w wysokości
połowy kosztów inwestycji.
W Suchcicach kończą się prace związane z kompleksową termomodernizacją budynku po byłej szkole. Po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
modernizacji kotłowni i wymianie instalacji elektrycznej i c.o., przyszła kolej
na docieplenie i malowanie obiektu. Na remont budynku gmina Drużbice
pozyskała dofinansowanie w wysokości 641 tys. zł, co stanowi 85 proc.
kosztów inwestycjii.
W Głupicach oddano do użytku odbudowane ujęcie wody i stacji wodociągowej. Całkowity koszt inwestycji to prawie 2 mln zł. W jej ramach wykonano roboty budowlane w budynku pompowni i stacji uzdatniania wody,
drogę dojazdową, remont obudowy studni. Przeprowadzono także prace
technologiczne – wykonano instalację i montaż zbiorników retencyjnych.
Głównym zadaniem „przywróconej do życia” stacji wodociągowej w Głupicach jest podanie wody i utrzymanie jej właściwego ciśnienia w rejonie
środkowej i zachodniej części gminy. Na tę inwestycję samorząd pozyskał
ponad 1 mln 200 tys. zł.
n

Młodzi ekolodzy przypomnieli,
że trzeba dbać o środowisko

U

czniowie Szkoły Podstawowej w Drużbicach przeszli w „Marszu młodych ekologów”. Chcieli w ten sposób przypomnieć
mieszkańcom o konieczności dbania o środowisko. Uczniowie przemaszerowali przez Drużbice z transparentami i hasłami proekologicznymi. Swoje postulaty przekazali Bożenie Zielińskiej, wójt
gminy Drużbice. Dotyczyły one działań, jakie powinni podjąć dorośli,
aby w gminie żyło się zdrowiej i ekologiczniej. Wójt Bożena Zielińska
zapewniła, że w miarę możliwości i dostępnych środków takie działania już od dawna są prowadzone i oczywiście będą kontynuowane.
Poprosiła też młodych ekologów, aby wiedzę i świadomość na temat
ważności ochrony środowiska propagowali wśród swoich najbliższych.
Podkreśliła, jak ważne są nasze wspólne drobne kroki, które poprawią
jakość życia, takie jak: oszczędzanie wody, prądu, używanie kosmetyków bez freonu i nietestowanych na zwierzętach, segregowanie odpadów. Uczniowie jednogłośnie obiecali, że tego dopilnują.
n
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Z ŻYCIA GMIN
Szczerców też biega

Śpiewajmy
o przyrodzie

A

ż 320 zawodników rywalizowało w biegach, które odbyły się 23 maja w Szczercowie
w ramach XI edycji ogólnopolskiej
akcji ,,Polska biega”. Gmina Szczerców, która do akcji przyłączyła się po
raz pierwszy w 2009 roku, imprezę
biegową organizowała po raz siódmy. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody biegacze dopisali.
Biegi odbywały się na różnych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych. Akcję jak co roku rozpoczął
emocjonujący bieg przedszkolaków
na dystansie 50 i 70 metrów, a następnie do rywalizacji stanęły dzieci ze
szkół podstawowych, które miały do
przebiegnięcia od 100 metrów dla kl. 0
do 800 metrów dla klas VI. Uczniowie
w wieku gimnazjalnym pokonali dystans ok. 1500 metrów. Trasa prowadziła przez teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego, wzdłuż rzeki Widawki,
pomiędzy zbiornikiem rekreacyjnym
i popularnym zalewem. Na tej malowniczo położonej trasie odbył się rów-

O
nież marszobieg VIP-ów, który przeznaczony był dla prezesów i członków
stowarzyszeń, pracowników urzędu
gminy i innych instytucji, nauczycieli
i pracowników szkół, właścicieli przedsiębiorstw, radnych, sołtysów i innych
osób, które chciały wziąć udział w akcji. Zawody zakończył bieg główny
w kategorii open na dystansie sześciu
kilometrów, którego trasa prowadziła
w większości ulicami Szczercowa.
Wszyscy uczestnicy otrzymali od
Krzysztofa Kamieniaka, wójta gminy
Szczerców, złote medale i upominki,
m.in. gadżety promujące gminę. JP

Inwestycyjny sezon
na półmetku

P

o przeszło dwóch latach zakończyła się jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w gminie Kleszczów.
Na początku kwietnia nastąpił końcowy odbiór robót
wykonanych w ramach kompleksowego uzbrajania miejscowości Czyżów oraz przebudowy lokalnego układu drogowego.
Trwają natomiast prace przy kilku innych inwestycjach. Największy zakres ma przebudowa dróg i skrzyżowań w Łękińsku. To zadanie obejmuje drogi o łącznej długości prawie 2,8
km. Wraz z tym drogowym przedsięwzięciem jest realizowana
modernizacja i rozbudowa podziemnych sieci: kanalizacyjnej
i wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i energetycznej,
a także rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego.
Front robót drogowych został też otwarty na ulicy Akacjowej, łączącej Łękińsko z Wolicą. Tu prowadzona jest przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz indywidualnych
zjazdów. Na osiedlu „Łuszczanowice” budowane są natomiast
dwa wielorodzinne budynki komunalne, w których znajdzie
się 28 nowych mieszkań. Równolegle z tą inwestycją powstaje
20 segmentów garażowych do dyspozycji najemców komunalnych mieszkań.
Starsze budynki należące do gminy po latach użytkowania
wymagają modernizacji bądź rozbudowy. Największy zakres
mają dobiegające już finiszu prace przy siedzibie domu kultury w Wolicy. Remontom poddane zostaną też dwa komunalne budynki mieszkalne na osiedlu „Łuszczanowice” i dwie
strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych (w Kleszczowie
i Żłobnicy).
JS

zwierzętach, roślinach i otaczającej nas przyrodzie śpiewali uczestnicy Powiatowego Konkursu Ekologicznego i Wokalnego „Zielono mi…”
W świetlicy w Lubcu wystąpiło czterdzieścioro dzieci
reprezentujących szkoły i przedszkola z Osin, Chabielic, Lubca, Szczercowa, Bełchatowa, Kaszewic, Zelowa i
Kleszczowa. W sumie rywalizowało 23 solistów oraz 6
zespołów. Jury miało niezwykle trudne zadanie, wszyscy mali artyści byli świetnie przygotowani i to nie
tylko pod względem wokalnym. Oryginalne stroje i
rekwizyty zachwycały, a występom towarzyszyły także
skomplikowane układy taneczne. Ostatecznie wyłoniono aż 14 laureatów, zdobywców miejsc medalowych
w poszczególnych kategoriach, przyznano także wyróżnienia. W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym
najwyżej oceniono występ Julii Urbaniak z Przedszkola
Samorządowego nr 4 w Zelowie, w grupie uczniów klas
I-III- zwyciężyła Zosia Sztuk z ZSP w Szczercowie, natomiast w kategorii zespołów I miejsce zdobyły „Pszczółki”
ze Szkoły Podstawowej w Chabielicach. Konkurs został
zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Lubcu przy
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczercowie i Starostwem Powiatowym w Bełchatowie. GOK

Uroczysta sesja w Kleszczowie

25

maja w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Kleszczów, zwołana z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. W obradach obok radnych,
wójta i pracowników gminnej administracji
uczestniczyli mieszkańcy, sołtysi, członkowie rad sołeckich, pracownicy jednostek
podległych gminie, a także przedstawiciele
firm i instytucji. Wśród zaproszonych na tę
sesję gości obecni byli m.in. Jarosław Klimas, wicewojewoda łódzki, Marek Mazur,
przewodniczący Sejmiku Województwa
Łódzkiego oraz prof. Eugeniusz Wojciechowski, kierownik Katedry Gospodarki
Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu
Łódzkiego.
Wójt Sławomir Chojnowski przypomniał

pierwsze lata funkcjonowania odrodzonego, kleszczowskiego samorządu, omówił
krótko osiągnięcia i podziękował wszystkim,
którzy przyczynili się do tego, że Kleszczów
po 25 latach zajmuje znaczącą pozycję
wśród polskich samorządów. Kilkuminutowa prezentacja filmowa pokazała, jak gmina
wygląda dziś i jakie inwestycje realizuje.
Podczas sesji 13 pracowników samorządowych zostało odznaczonych „Medalami
za Długoletnią Służbę”. Prof. Eugeniusz Wojciechowski wygłosił wykład poświęcony
m.in. kompetencjom organów stanowiących i wykonawczych w samorządach, a po
zakończeniu obrad uczestnicy uroczystości
wysłuchali koncertu „Szlagiery wszech czasów” w wykonaniu Mileny Lange, Adama
Szerszenia oraz Warszawskiej Orkiestry San
lonowej Impressione.
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SPORT I REKREACJA
Piątka na pikniku i rajdzie
Gimnazjaliści z PG nr 5 spotkali się 9 maja na pikniku
pod hasłem ,,Rower – rodzina – zdrowie – ekologia”.
Pojechali też na rajd na górę Kamieńsk

N

a placu przed szkołą zgromadziło się kilkudziesięciu rowerzystów, którzy mogli m.in. sprawdzić stan swoich jednośladów
w punkcie konserwatorskim, oznakować rower specjalnymi
numerami, sprawdzić swoje umiejętności na torze przeszkód, poczęstować się zdrowymi smakołykami. Dla rodziców przygotowano
punkt medyczny, w którym można było sprawdzić ciśnienie krwi i poziom cukru. Patronat nad imprezą, zorganizowaną przez Publiczne
Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie, objął Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. Przekazane przez starostwo upominki w postaci
akcesoriów przydatnych w rowerowych wycieczkach, jak np. kamizelki i opaski odblaskowe, przewodniki po powiecie i czapki z daszkiem były nagrodami w konkursie wiedzy o powiecie bełchatowskim.
- Entuzjazm i aktywność uczestników pikniku daje nam satysfakcję i motywację do organizowania kolejnych tego typu wydarzeń – mówi Arkadiusz Kwiatkowski, nauczyciel w PG nr 5. - Mam nadzieję, że dzięki piknikowi nasze rowery są już sprawne, stan zdrowia zadowalający i spokojnie
możemy wyruszyć na ścieżki powiatu.
Pierwszy sprawdzian odbył się już 9 maja. Uczestnicy przedsięwzięcia
pokonali ponad 30 km trasę wiodącą z Bełchatowa przez Słok na górę Kamieńsk i z powrotem. 
n

Gimnazjaliści z piątki wzięli udział w ekologicznym pikniku, a potem wyruszyli na rajd

PCS otwarte dla wszystkich

D

zieci, starsi mieszkańcy i całe rodziny mogli wziąć bezpłatnie udział
w zajęciach sportowych w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie. Był to dzień otwarty PCS, podobnie jak w wielu innych miejscach
w kraju, które powstały dzięki funduszom europejskim. Powiat bełchatowski
włączył się do akcji, by zaprezentować powiatowe lodowisko, na budowę
którego samorząd otrzymał ponad 4 miliony złotych. W czasie dni otwartych
uczniowie poznawali m.in. tajniki gry w tenisa ziemnego. Natomiast każdy,
kto odwiedził PCS w godzinach popołudniowych, mógł pograć pod okiem
profesjonalnego animatora w piłkę nożną, koszykówkę i inne gry zespołowe,
np. dwa ognie. Największym zainteresowaniem wśród pań cieszyły się zajęcia
fitness.
Stworzenie ogólnodostępnego, dobrze wyposażonego centrum sportowego, umożliwiło mieszkańcom powiatu bełchatowskiego aktywne spędzanie
czasu wolnego. Dzięki dofinansowaniu budowy lodowiska z Funduszu Europejskiego do końca sierpnia 2016 roku wstęp do obiektu jest bezpłatny.
n

Wakacje z PCS
● Rozpoczęły się zapisy dzieci w wieku 7-12 lat na „Wakacje z PCS”. W dni powszednie w
godz. 10-14 podczas 4 dwutygodniowych turnusów zostaną dla nich zorganizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne. Ilość miejsc jest ograniczona, więc warto już rezerwować termin.
Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz dostępny na miejscu (ul. Czapliniecka
96, hala letnia lodowiska) lub stronie internetowej PCS (www.pcs-belchatow.pl). Opłata za
udział dziecka w „Wakacjach z PCS” wynosi 70 zł.
Terminy poszczególnych turnusów: I. 6-17 lipca; II. 20-31 lipca; III. 3-14 sierpnia; IV. 17-28
sierpnia. Więcej informacji pod numerem tel. 44 733 01 70.
● Pływalnia kryta w dni powszednie czynna jest od godz. 7 do 21, w weekend od
godz. 8 do 21 Wejścia obowiązują według aktualnego harmonogramu rezerwacji,
który znajduje się stronie http://pcsbelchatow.pl/obiekty/basen/godziny-otwarcia.
Z hali letniej PCS, boiska piłkarskiego i sali gimnastycznej mieszkańcy mogą korzystać
w dni powszednie od godz. 7 do 22, w weekendy od 8 do 22.

Gimnazjaliści pobiegli w święto
Konstytucji 3 Maja

P

rzykładem, jak ciekawie uczcić ważne wydarzenie historyczne, jest bieg upamiętniający rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, organizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie. Tegoroczny odbył się po
raz 22. w historii miasta. Brała w nim udział młodzież gimnazjalna.
Mierząca około kilometra trasa biegu wiodła wokół szkoły i boiska. Dziewczęta i chłopcy z poszczególnych roczników rywalizowali osobno, w sześciu biegach. Za zwycięstwo przyznawano
punkty dla szkoły. Wśród dziewcząt klas I zwyciężyła Małgorzata
Daroch (PG nr 5), wśród chłopców Jakub Pietruszka (PG w Szczercowie). W grupie drugoklasistów najlepsi byli Iza Sobieszczyk (PG
nr 2) i Igor Świątek (PG nr 5). Wśród trzecioklasistów zwyciężyli
Angelika Rakoczy (PG nr 5) i Artur Cholerzyński (PG nr 4).
Szkołą, która wystawiła najlepszych zawodników, okazało się
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie.
n

Uczniowie rywalizowali na dystansie jednego kilometra
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INFORMATOR
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
(kier. 44)
ul. Pabianicka 17/19
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 34
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
635 86 04
Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
635 86 24
ul. Czapliniecka 96
Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09
Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych
733 66 08
ul. Czapliniecka 66

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

Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
733 66 24

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

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

Ośrodek Interwencyjno – Socjalizacyjny

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

ul. Czapliniecka 96, 632 28 74
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
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

ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE
*  Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pracuje w dni powszednie od godz.7.30 do 15.30, we wtorki do
godz. 18. Wykaz poszczególnych wydziałów i numerów pokoi znajduje się na tablicy w holu na parterze
urzędu. Informacje są również udzielane w punkcie obsługi (parter).
*  Druki i formularze do poszczególnych spraw są dostępne na oficjalnej stronie internetowej powiatu
bełchatowskiego www.powiat-belchatowski.pl (zakładka: druki do pobrania, BIP), a także bezpośrednio w wydziałach.
*  Termin wizyty w wydziale komunikacji (data, godzina) można uzgodnić poprzez specjalną aplikację na
stronie powiatu. O załatwieniu sprawy rejestracji samochodu czy prawa jazdy urząd powiadamia interesantów SMS-em, jeśli mają takie życzenie.
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RADNI V KADENCJI
RADY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

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

Miłosz Rudnicki

Krzysztof Rybak

Renata Skalska

Waldemar Wyczachowski

Jacek Zatorski

ABC samorządu powiatowego
Nadzór nad działalnością powiatu

K

ontrola działalności powiatu należy do Prezesa Rady Ministrów oraz wojewody, a w zakresie spraw finansowych
– regionalnej izby obrachunkowej. Zasadniczym kryterium
nadzoru jest zgodność z prawem podejmowanych uchwał. Organy nadzoru mogą żądać informacji i danych niezbędnych do
oceny, czy działalność powiatu jest zgodna z prawem. Starosta
zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady
w ciągu 7dni od dnia ich podjęcia. Nie dotyczy to przepisów porządkowych. Uchwały w tych kwestiach przekazywane są w ciągu dwóch dni. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium
dla zarządu oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby.
Uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ
nadzoru, który może wstrzymać wykonanie uchwały. Jeśli kontrola wykaże nieistotne naruszenie prawa organ nadzoru nie
stwierdza nieważności uchwały, ale wskazuje, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę powiatu Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek
Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać radę powiatu. Prezes
Rady Ministrów wyznacza wówczas osobę, która do czasu wy-
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borów nowych organów powiatu pełni funkcję tych organów.
Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw
dopuszcza się zarząd powiatu, wojewoda wzywa radę powiatu
do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie to
nie odnosi skutku – za pośrednictwem ministra właściwego do
spraw administracji publicznej – występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozwiązanie zarządu powiatu.
Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie
z zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym
wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do
sądu administracyjnego. Skargę na taką uchwałę można
sformułować w imieniu własnym lub grupy mieszkańców
powiatu, którzy na to wyrażą pisemną zgodę.

Dołączył do grona radnych

W

składzie Rady Powiatu w Bełchatowie nastąpiła zmiana.
Jerzy Konieczny zajął miejsce Konrada Koca, który objął
stanowisko Wydziału Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami
w starostwie i nie mógłby łączyć tej funkcji z mandatem radnego. Jerzy Konieczny startował w ostatnich wyborach samorządowych z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 5 (Kluki,
Szczerców, Rusiec, Kleszczów). Z wykształcenia malarz, obecnie
na emeryturze. Doświadczenie samorządowca zdobywał w latach 2002-2010 będąc radnym w gminie Kluki, jednakże w życie
gminy i sprawy jej mieszkańców angażował się także wcześniej.
Jerzy Konieczny od ponad 40 lat mieszka w Klukach, ma 72 lata,
jest żonaty. Dwie dorosłe córki mają już swoje rodziny.
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