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Biuletyn powiatu bełchatowskiego
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„Pełny plecak” dla dzieci z Żółkwi

W szkołach w mieście i powiecie
trwa charytatywna akcja bełchatowskiego starostwa pod hasłem ,,Pełny plecak”. Uczniowie
zbierają przybory szkolne dla
swoich rówieśników z Żółkwi na
Ukrainie, naszego regionu partnerskiego. To odpowiedź Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego, na apel
o pomoc sióstr dominikanek,
które wspierają w Żółkwi tamtejszą Polonię i prowadzą polską
szkołę.
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Fot. Archiwum sióstr dominikanek

Na drodze Kamień –
Chabielice asfalt zamiast
betonu
Rozpoczęła się długo oczekiwana przebudowa
drogi powiatowej Kamień – Chabielice. Przedsięwzięcie jest bardzo kosztowne (ok. 16 mln
zł), dlatego zostało rozłożone na 3 lata. Ciężar
finansowy dźwigają samorządy Kleszczowa,
Szczercowa i powiatu
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Wymień stare gazety
na młode drzewka
Sosny, dęby, świerki, modrzewie,
buki, jodły i berberysy czekają na
mieszkańców powiatu, którzy
przyniosą makulaturę. Zielona
akcja bełchatowskiego starostwa
,,Drzewko za makulaturę” już 3
października
Str. 4

FLESZ

Organizowane przez stowarzyszenie „Moja wieś – mój dom” święto pieczonego
ziemniaka znów przyciągnęło do Kaszewic tłumy. Festyn, pod patronatem starosty bełchatowskiego, cieszy się sławą w całym powiecie z uwagi na radosną
atmosferę, a przede wszystkim degustacje przeróżnych potraw z ziemniakiem
w roli głównej. Zabawa trwała do późna, najpierw z muzyką country, a następnie
disco polo.

Psy takich ras, jak m.in. welsh corgi, doberman i pinczer krótkowłosy prezentowały swoją urodę podczas krajowej wystawy psów w Wawrzkowiźnie w połowie
września, organizowanej przez łódzki oddział Polskiego Związku Kynologicznego
w Łodzi. Imprezie towarzyszyły konkursy, pokazy psich talentów i umiejętności,
ćwiczenia aportów oraz seminaria z weterynarzami i stoiska z artykułami dla
zwierząt.

Około 200 km pokonali w ciągu kilku dni uczestnicy sierpniowej, XIV pielgrzymki rowerowej na Jasną Górę.
Celem wyprawy były osobiste intencje i modlitwa każdego z pątników, jednakże wszystkich połączyła jednocześnie chęć sprawdzenia swoich możliwości oraz poznawania nowych ludzi i miejsc. W wolnym czasie pielgrzymi
zwiedzali Częstochowę, w tym muzeum zapałek.

Kalendarz imprez

9 października, X Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Uzależnienia – zagrożeniem dla
współczesnego człowieka”
Celem konferencji organizowanej przez Klinikę Psychiatryczną i Terapii Uzależnień Wolmed jest popularyzacja wiedzy o skutecznych metodach leczenia osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionych.
Konferencja adresowana jest do lekarzy psychiatrów,
lekarzy medycyny ogólnej, psychologów i terapeutów.
Wrzesień-grudzień 2015, „Niepełnosprawnyinny, ale taki sam”
Kampania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Organizatorem jest
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Kużnia Życzliwości”. Pierwsza część działań będzie miała
miejsce w szkołach. Efektem spotkań z uczniami będą
m.in. ulotki, plakaty i wystawy adresowane do wszystkich mieszkańców.
16-22 października, Dni Papieskie
Bełchatów jak co roku będzie obchodzić Dni Papieskie.
W programie znalazł się m.in. bezpłatny „Koncert na
kieliszkach Glass Duo”, który odbędzie się w MCK PGE
Gigantach Mocy. Będzie także kiermasz kremówek papieskich oraz serduszka dla Jana Pawła II. Dokładny har-

monogram wydarzeń już niebawem na stronie www.
belchatow.pl.
8 listopada, akcja ,,Bezpieczny dom”
W bełchatowskiej galerii handlowej Olimpia odbędzie
się akcja informacyjna dotycząca zasad bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w gospodarstwach domowych.
Organizuje ją Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w
Bełchatowie w ramach programu ,,Zgaś ryzyko”. Celem
przedsięwzięcia jest zapoznanie mieszkańców z zasadami
postępowania w przypadku wystąpienia pożaru. Akcja
odbywa się pod patronatem bełchatowskiego starosty.
11 listopada, II Powiatowy Rajd Niepodległości
Ostatni w tym roku rajd rowerowy ze starostwem i
Załogą Rowerową ,,Zgrzyt” będzie mieć patriotyczny
charakter. Trasa szosowo-terenowa liczy 40 kilometrów, poprowadzi przez Bełchatów – Rożniatowice – Drużbice – Patok – Bełchatów. W czasie rajdu
uczestnicy dojadą do pamiątkowego obelisku ku
czci polskich lotników zestrzelonych w samolocie
Łoś w 1939 roku. Tradycyjnie odbędzie się ognisko z
kiełbaskami. Rajd rozpocznie się 11 listopada o godz.
14 pod bełchatowskim starostwem przy ul. Pabianickiej. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe plakietki.

Pokierują szkołami przez
kolejne lata

W czterech placówkach oświatowych powiatu bełchatowskiego pracują od września
nowo powołani dyrektorzy. Szefem II Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego
została Anita Szymczyk-Trawińska. Zastąpiła na
tym stanowisku Małgorzatę Nowocień. - Oprócz
podstawowych obowiązków stawiam sobie
nowe wyzwania - mówi nowa dyrektor II LO. Jako germanista z wykształcenia planuję poszerzyć współpracę międzynarodową. Pomoże mi
w tym zapewne doświadczenie w realizacji projektu Socrates-Comenius ze szkołami z Austrii,
Węgier, Niemiec i Danii.
Maria Krystyna Piskorz nadal kierować będzie
Bursą Szkolną w Bełchatowie, a Piotr Mielczarek Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
Grażyna Frontczak została dyrektorem Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. Dotychczas pełnila funkcję wiceszefa tej placówki.
- Osoby, które w czerwcu wygrały konkursy
na stanowisko dyrektora, łączą doświadczenie
z osobistym zaangażowaniem i troską o rozwój
szkół – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta
bełchatowski.
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WYDARZENIA
Na drodze Kamień-Chabielice asfalt zamiast betonu
Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Kamień – Chabielice. Koszt tegorocznych prac to prawie
1 mln 900 tys. zł. Remont drogi finansują gminy Kleszczów i Szczerców oraz powiat bełchatowski

K

osztorysowa wartość przebudowy całej
drogi wynosi 16 mln zł. Gmina Szczerców dołożyła 500 tys. zł, gmina Kleszczów 2,5 mln zł, natomiast powiat zabezpieczył
w budżecie 1 mln 250 tys. zł. Ze względu na
duży koszt inwestycja zostanie rozłożona na trzy
lata. W tym roku planowane jest wyremontowanie pierwszego odcinka trasy. Do przetargu
przystąpiło sześć firm. Najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła Skanska S.A. z Warszawy.

- Przebudowa drogi jest priorytetem obecnej kadencji władz powiatu – mówi Waldemar
Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Droga
łączy obwodnicę Kleszczowa z drogą wojewódzką Łódź – Częstochowa, umożliwia dojazd do Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej
i zakładów zlokalizowanych wokół zagłębia
przemysłowego oraz łączy obie odkrywki bełchatowskiej kopalni. Musimy pamiętać, że korzystają z niej mieszkańcy okolicznych gmin,

Gładka droga Trząs-Zarzecze
Kierowcy będą zadowoleni, bowiem nowa,
gładka jak stół nakładka asfaltowa pojawiła się
na 1600 metrowym odcinku drogi powiatowej
Trząs – Zarzecze (gmina Kluki). Koszt tegorocznych prac to ponad 375 tys. zł. W ubiegłym roku
udało się położyć nową nakładkę asfaltową na
prawie 900-metrowym odcinku tej drogi.

Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, Krzysztof Kamieniak wójt Szczercowa i Maciej Witkowski, pełnomocnik spółki Skanska,
podpisali umowę w sprawie budowy drogi

którzy dojeżdżają do pracy w kopalni i elektrowni. Droga jest w złym stanie technicznym,
dlatego konieczne jest jej naprawienie.
W trakcie prac wystąpią utrudnienia
w przejeździe. Na około półkilometrowym
odcinku będzie ruch wahadłowy i sterowany sygnalizacją świetlną. Drugi odcinek,
remontowanej w pierwszym etapie drogi,
zostanie zamknięty dla użytkowników. Objazd zaplanowano drogą gminną do miejscowości Dębina, a dalej ulicą Milenijną,

stanowiącą część obwodnicy Kleszczowa.
Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi prawie 6 kilometrów.
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 nawierzchni
n
bitumicznej.

Nowy stadion lekkoatletyczny już prawie gotowy
Na stadionie lekkoatletycznym na terenie Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie trwają ostatnie prace.
To jedna z największych inwestycji w historii powiatu bełchatowskiego. Kosztować będzie około 9 mln zł

B

udowa stadionu trwa od 2014 roku.
Ostatnimi pracami było ułożenie nawierzchni bieżni, zainstalowanie trybun,
oświetlenia i ekranu ledowego. Oficjalne otwarcie już w październiku.
- Nowy stadion wraz z pozostałymi obiektami
Powiatowego Centrum Sportu stanowić będzie
kompleks, dający możliwość organizacji dużych
imprez sportowych, głównie lekkoatletycznych
– mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - To inwestycja dla mieszkańców i dla
młodzieży szkolnej, która będzie z tego obiektu
korzystała w większej części.
Budowa stadionu rozpoczęła się w lipcu ubiegłego roku. Obiekt został wyposażony w przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Wykonano przejścia i chodniki, wbudowano

słupy oświetleniowe. Boisko zieleni się już nową
trawą. Czterystumetrową, liczącą osiem torów,
bieżnię wokół boiska pokrywa nieprzepuszczalny dla wody poliuretan. Żelbetowe, zadaszone,
trzyrzędowe i podzielone na dwa segmenty trybuny pomieszczą pół tysiąca widzów.
Na stadionie będzie można uprawiać takie
dyscypliny sportowe jak: biegi, pchnięcie kulą,
skoki w dal i wzwyż, piłka nożna i rugby. Jeszcze
na etapie projektu przedsięwzięcia pozytywną
ocenę przyznał stadionowi Polski Związek Lekkiej Atletyki. Dzięki temu powiat bełchatowski
będzie mógł organizować na nim zawody lekkoatletyczne o randze ogólnopolskiej.
Wartość inwestycji wynosi 9 mln zł. W tym
roku na budowę stadionu z budżetu powiatu
przeznaczono 6,1 mln zł. Dodać należy, że sta-

Bieżnię wokół boiska pokrywa nieprzepuszczalny dla wody poliuretan

dion wzbogaci ofertę Powiatowego Centrum
Sportu w Bełchatowie, w którego skład obecnie wchodzi hala lodowiska, basen, sala fitness,
sala gimnastyczna oraz boisko ze sztuczną nan
wierzchnią. 
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WYDARZENIA
Wymień stare gazety na młode drzewka
Sosny, dęby, świerki, modrzewie, buki, jodły i berberysy czekają na mieszkańców powiatu. Zielona
akcja bełchatowskiego starostwa ,,Drzewko za makulaturę” już 3 października
W tym roku organizatorzy przygotowali ponad pięć tysięcy
drzewek. Idea jest prosta: mieszkańcy przynoszą stare gazety,
tekturę, niepotrzebne pudła i książki, a w zamian otrzymują
sadzonki drzew i krzewów. Za oddanie do 5 kg makulatury
przysługuje jedna sadzonka, powyżej 5kg – 4 sadzonki.
- To przedsięwzięcie jest już naszą tradycją, która wśród
mieszkańców cieszy się niegasnącą popularnością - mówi
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Jestem
przekonany, że także w tym roku odnotujemy nasz wspólny
sukces. Papierowe odpady zostaną ponownie wykorzystane,
a w naszych ogródkach i podwórkach pojawią się nowe gatunki drzew i krzewów.
Współorganizatorami akcji są Spółka Eko-Region, która zajmuje się gospodarką odpadami oraz Nadleśnictwo Bełchatów.
- Chętnie przyłączamy się do tej proekologicznej inicjatywy
– mówi Wiesław Gołębiowski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów. - Przekażemy ponad pięć tysięcy sadzonek takich gatunków jak: sosna, dąb, świerk, modrzew, buk,
dąb, jarząb, jodła, berberys.
Oprócz sadzonek z nadleśnictwa do rozdania będą także
gatunki kupione przez starostwo: thuja smaragd, wierzba Hacuro Nishiki, hortensia bukietowa, jałowiec pospolity Arnold,
śliwka i czereśnia.
Kolejna edycja ekologicznej akcji pt. „Drzewko za makulaturę” wystartuje w sobotę, 3 października, o godz. 9 na parkingu
obok starostwa przy ul. Pabianickiej w Bełchatowie.
n

Waldemar Wychczachowski, bełchatowski starosta i Wiesław Gołębiowski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów, zapraszają mieszkańców do wymiany makulatury na sadzonki drzew

Zebraliśmy już 129 ton makulatury
Pomysł na „Drzewko za makulaturę” narodził się 5 lat temu. Jedna tona zebranej makulatury może posłużyć do produkcji papieru, na który trzeba
wyciąć aż 17 drzew. W 2014 roku do uczestników V edycji akcji trafiło blisko 11 tys. sadzonek drzew i krzewów. W akcji uczestniczyło około 3.500
osób. Zebrano 22 tony makulatury, dzięki czemu od wycięcia uratowano
374 drzewa. W dotychczasowych edycjach naszej akcji zebrano łącznie
ponad 129 ton makulatury.

Mieszkańcy zyskają komfort załatwiania spraw
Mieszkańcy, załatwiający sprawy w najbardziej obleganych wydziałach starostwa, jak np. komunikacja
i architektura, już wkrótce będą obsługiwani w znacznie lepszych warunkach. Do końca października zakończy się przebudowa siedziby byłego Fazbudu, gdzie zostanie przeniesionych kilka komórek starostwa
Dwa lata temu zrodził się pomysł kupienia przez samorząd
powiatu budynków przy ulicy Pabianickiej w Bełchatowie,
gdzie funkcjonowała siedziba byłej prywatnej firmy. Dzięki
przebudowie budynków starostwo zyska dodatkowe pomieszczenia biurowe i znacznie zwiększy się komfort obsługi
mieszkańców. Zakres robót, wartych blisko 1,9 mln zł, obejmuje m.in. przebudowę najważniejszych instalacji, adaptację
pomieszczeń do potrzeb urzędu, a także wybudowanie wind
ułatwiających dotarcie na piętro osobom niepełnosprawnym
oraz wymianę słupów oświetleniowych na parkingu.
Zakończenie prac planowane jest na koniec października.
Kolejnym etapem będzie fizyczna przeprowadzka pracowników do nowego miejsca. Teoretycznie rzec można, że to
nieduży krok, bo tylko przejście przez ulicę na drugą stronę.
W praktyce będzie to jednak duże, logistyczne wyzwanie.
-4-

Przeprowadzone zostanie tak, by zminimalizować utrudnienia w funkcjonowaniu urzędu.
Dzięki wykorzystaniu nowych pomieszczeń praktycznie
w jednym miejscu w centrum miasta będą zlokalizowane
wszystkie komórki urzędu. Nie bez znaczenia jest łatwy dojazd do ulicy Pabianickiej oraz liczne miejsca parkingowe przy
budynkach starostwa. Do nowych pomieszczeń przeprowadzą się wydziały, które przyjmują najwięcej interesantów:
komunikacji i dróg (parter), ochrony środowiska, rolnictwa
i leśnictwa oraz architektury i budownictwa (I piętro). Z kolei
do budynku głównego, w miejsce po wydziale komunikacji
i zespole obsługi teleinformatycznej, przeprowadzony zostanie wydział edukacji oraz zespół ds. promocji. „Osiedlanie się”
komórek starostwa w nowych pomieszczeniach odbędzie się
jeszcze w tym roku. 
n

WYDARZENIA
„Pełny plecak” dla dzieci z Żółkwi
Artykuły szkolne, takie jak zeszyty, piórniki, przybory do pisania, malowania i rysowania, zbierane są
od początku roku szkolnego w szkołach w Bełchatowie i powiecie. Nasi uczniowie pomogą w ten
sposób swoim rówieśnikom z Żółkwi, rejonu partnerskiego powiatu bełchatowskiego.
Akcja charytatywna pt. „Pełny plecak” jest
odpowiedzią Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego, na prośbę
sióstr dominikanek, które w Żółkwi na Ukrainie wspierają tamtejszą Polonię, zwłaszcza
tę najuboższą. Na pomoc klasztoru w Żółkwi mogą liczyć osoby chore, będące
w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej czy
socjalnej.
- Chcemy wesprzeć naszych rodaków
w ich codziennym trudzie niesienia pomocy osobom potrzebującym – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
- Proszę w ich imieniu o szczodrość mieszkańców powiatu. Początek roku szkolnego
jest czasem organizowania uczniowskich
wyprawek. Zakup dodatkowych kilku zeszytów czy przyborów do pisania nie będzie dla nas wielkim wydatkiem, a z pewnością sprawi wielką radość dziecku za naszą
wschodnią granicą. Osób potrzebujących
nie ubywa, a ciężar, który spoczywa na barkach sióstr, jest coraz trudniejszy do udźwignięcia. Ponieśmy go razem.

Siostry dominikanki
można także wspomóc
wpłacając pieniądze na
rachunek bankowy:
49 1240 1431 1111 0000 1047 9988
Bank PeKaO S.A. Oddział w Krakowie
z dopiskiem: misje w Żółkwi
Zgromadzenie Sióstr św. Dominika
Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków

Uczniami szkoły prowadzonej przez siostry są głównie polskie dzieci, ale języka polskiego, historii i geografii chcą się także uczyć
osoby innych narodowości i wyznań

Zbiórka artykułów trwa w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie. Zgodę na
udział w przedsięwzięciu szkół podstawowych i gimnazjalnych w mieście wyraziła
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. Ale siostry dominikanki można wspomóc także w inny sposób - wpłacając
pieniądze na konto zgromadzenia. Harmonogram akcji zakłada przeprowadzenie
zbiórki w szkołach do połowy października, a następnie transport rzeczy na Ukrainę. Pieniądze na konto wpłacać można
do końca października.
Samorząd powiatu zamierza kupić dla
Żółkwi, a konkretnie dla polskiej szkoły prowadzonej w klasztorze, sprzęt edukacyjny.
Szkoła działa już 20 lat. Obecnie uczęszcza
do niej ponad 200 osób.
- Naszymi uczniami są głównie polskie
dzieci, ale języka polskiego, historii i geografii chcą się także uczyć osoby innych

narodowości i wyznań – mówi siostra Sara,
dyrektorka Sobotniej Szkoły Języka Polskiego w Żółkwi. - Najchętniejsi do nauki są
najmłodsi, sześcio-, siedmiolatki. Młodzież
przychodzi do nas aż do ukończenia nauki
w państwowej szkole, czyli do osiągnięcia
pełnoletności.
Dzieci i młodzież podzieleni są na grupy,
w zależności od wieku i posiadanej znajomości języka polskiego. Zajęcia odbywają
się prawie codziennie. Ponadto dominikanki
uczą gry na gitarze i śpiewu, prowadzą grupę
teatralną i organizują biblijne spotkania „Dzieci Maryi”. Przy klasztorze działa punkt pomocy
humanitarnej. Potrzebujący, chorzy, ubodzy
i rodziny wielodzietne otrzymują pomoc materialną – odzież i żywność. W czasie wakacji
organizowane są dla dzieci półkolonie, obozy wędrowne, wyjazdy w ukraińskie Karpaty,
nad morze i do Polski. Pod klasztornym dachem znajdują przystań także pielgrzymi.  n

Powiat pomaga bełchatowskiemu szpitalowi
100 tys. zł dostanie od powiatu bełchatowskiego Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
na zakup aparatu usg wraz z oprzyrządowaniem dla oddziału chorób wewnętrznych I
Właścicielem lecznicy jest Zarząd Województwa Łódzkiego, jednak w przeważającej
części korzystają z jej usług pacjenci z naszego
powiatu.
Praktycznie co roku samorząd powiatu
udziela dotacji bełchatowskiemu szpitalowi.
W 2014 roku dzięki pomocy powiatu szpi-

tal kupił łóżka rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem dla zakładu opiekuńczo-leczniczego,
sprzęt medyczny dla oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej oraz dokonał przebudowy
łazienek w oddziale pediatrycznym.
W ostatnich latach samorząd powiatu przekazał Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bełchato-

wie ponad milion zł na zakupy nowoczesnego
sprzętu i wyposażenia. Za okazaną pomoc
otrzymał medal Amicus Salutis za całokształt
działalności dla dobra bełchatowskiego szpitala. Medal został ustanowiony w marcu 2004
roku dla uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla placówki. 
n
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WYDARZENIA
W ekopracowni o tajnikach przyrody
Profesjonalnie wyposażona ekopracownia powstaje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie. Uczniowie będą m.in. wysiewać nasiona i poznawać technologie upraw roślin ogrodniczych
Projekt „Moja wymarzona ekopracownia – 2015” kosztować będzie 40 tys. zł. Na utworzenie sali powiat otrzymał
36 tys. zł dotacji od łódzkiego Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nie ma klasy
do zajęć przyrodniczych, wyposażonej w pomoce przystosowane do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, teraz o taką
się wzbogaci. Projekt zakłada utworzenie specjalistycznej
pracowni i kupienie m.in. profesjonalnego sprzętu multimedialnego oraz wyposażenie klasy. Sala będzie się nazywać
„Tulipan”. Dzieci będą się uczyć posługiwania narzędziami
ogrodniczymi, będą wysiewać nasiona i sadzić rośliny, poznawać technologie upraw roślin ogrodniczych. Zakończenie prac zaplanowano na początek października.
n
Zadanie pn. „Ekopracownia nauk przyrodniczych Tulipan
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie”, współfinansowane ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi www.zainwestujwekologie.pl

Musztra, strzelanie i taktyka
pod okiem ,,Strzelca”

Jeszcze 200 mężczyzn, mieszkańców powiatu bełchatowskiego, może zgłosić się w tym roku na bezpłatne badania wykrywające raka prostaty. Blisko
400 panów już skorzystało z tej możliwości

Uczniowie klas mundurowych,
działających w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie, będę mieć od października
dodatkowe zajęcia z zakresu wojskowości. Poprowadzi je bełchatowski „Strzelec”.
Dodatkowe lekcje to efekt porozumienia zawartego między szkołą
a Związkiem Strzeleckim „Strzelec”,
Jednostką Strzelecką 1001 im. gen.
dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie.
- Wiążę z tą współpracą wiele nadziei – mówi Piotr Mielczarek, dyrektor ZSP nr 3. - Stwarzamy dzięki
temu atrakcyjne warunki zdobywania nowych umiejętności przez klasy
mundurowe, zwłaszcza wojskowe.
Zajęcia z zakresu taktyki pola walki,
musztry wojskowej czy strzelania
będą dla uczniów bardzo ciekawe.
Michał Członka ze „Strzelca” prze-

Program prozdrowotny, którego zadaniem jest wczesne
wykrycie raka prostaty, powiat bełchatowski prowadzi
od lipca. W tym roku zaplanowano badania dla około
800 mężczyzn. W ciągu trzech najbliższych lat w programie może wziąć udział 3 tysiące panów w wieku od 50
do 75 lat.
Badania wykonuje przychodnia MegaMed przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie. Zapisy odbywają się pod numerami tel. 44 635 29 02 i 44 635 29 01. Każda zgłaszająca
się osoba musi przyjść do placówki medycznej dwukrotnie:
po raz pierwszy na badanie laboratoryjne krwi, po raz drugi
na spotkanie z urologiem. Badanie laboratoryjne krwi dotyczy poziomu antygenu sterczowego (PSA). W przypadku
podwyższonego ryzyka zachorowania pacjent zostanie
skierowany na bezpłatne badanie USG. Mężczyźni z potwierdzoną chorobą zostaną skierowani do dalszego leczenia w ramach ubezpieczenia finansowanego przez NFZ.
Na badania przesiewowe dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego samorząd przeznaczył w tym roku 100 tys.
zł. Rak gruczołu krokowego (RGK) jest nowotworem złośliwym, na którego choruje w Polsce co roku kolejnych
7 tysięcy osób.
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konuje, że dla uczniów, którzy wiążą
przyszłość zawodową ze służbami
mundurowymi, będzie to dobre
przygotowanie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. - Przekażemy
młodzieży wiedzę ogólnowojskową – mówi. - Nasze stowarzyszenie prowadzi działalność związaną z bezpieczeństwem państwa,
mamy porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej, jesteśmy członkiem Federacji Organizacji
Proobronnych. Jednym z naszych
zadań statutowych jest popularyzacja wśród młodego pokolenia idei
wojskowych, obronnych i patriotycznych - dodaje.
Zajęcia prowadzone przez
„Strzelców” wzbogacą ofertę szkoły
i poszerzą tematykę wojskowości
realizowaną od kilku lat przez „energetyk” na poligonie w Tomaszowie
Mazowieckim. 
n

Specjaliści czekają na panów

GOSPODARKA
Wypromuj swój biznes, wystartuj w konkursie
Powiatowy Urząd Pracy chce promować ludzi przedsiębiorczych, ambitnych, tworzących nowe miejsca pracy
i już po raz ósmy ogłasza konkurs ,,Moja firma, moja przyszłość”
Konkurs to szansa, dla tych mieszkańców powiatu, którzy dostali dofinansowanie z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozliczyli się
po 12 miesiącach i nadal prowadzą swoją firmę. Tylko w ubiegłym roku
działalność gospodarczą rozpoczęły 163 osoby bezrobotne, a urząd przeznaczył na ten cel ponad 3,2 mln zł.
Powiatowy Urząd Pracy, organizując konkurs, chce wspierać dobre
praktyki w prowadzeniu działalności gospodarczej, a przede wszystkim
promować osoby ambitne i przedsiębiorcze, które tworzą nowe miejsca
pracy. Konkurs organizowany jest od ośmiu lat i cieszy się dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców. Patronat nad nim objął Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
- W poprzednich latach do konkursu przystąpiło 92 lokalnych przedsiębiorców, spośród nich 32 zostało nagrodzonych – mówi Sylwia Kosędka
z Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Bełchatowie. - W pracach konkursowych zaprezentowali się jako przedsiębiorcy, przedstawili sposoby
promocji, konkurencyjność, dynamikę rozwoju firmy i plany na przyszłości.
Aby wziąć udział w konkursie, należy do 12 października złożyć formularz zgłoszeniowy, a do 26 października przedstawić pracę konkursową.
Właściciel firmy powinien w niej przedstawić swoje dotychczasowe osiągnięcia, sposób wykorzystania dotacji z PUP, wprowadzone rozwiązania,
sposoby promocji oraz dalsze plany rozwoju przedsiębiorstwa. Prezentacja powinna zostać zilustrowana zdjęciami.
Prace oceniać będzie specjalne jury, a wyróżnieni przedsiębiorcy otrzymają nagrody.
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej urzędu: www.pupbelchatow.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 631 40 74, mailowo projektyunijne@
pupbelchatow.pl oraz w siedzibie urzędu, pokój 14.
n

Urząd pracy już po raz ósmy chce nagrodzić ambitnych przedsiębiorców, którzy założyli swoje
firmy dzięki dotacjom

Ponad 20 mln zł na dotacje
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy przyznaje od 2004 roku. Od tego czasu ponad 1200 osób bezrobotnych skorzystało z tej formy wsparcia. PUP przeznaczył na ten cel ponad 20 mln zł. Głównym
źródłem finansowania nowo powstałych firm są pieniądze z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (ponad 70 proc. ogółu przyznawanych środków na dotacje). Najczęściej mieszkańcy próbują swoich sił na
rynku usług budowlanych, w handlu, otwierają zakłady krawieckie, kosmetyczne,
fryzjerskie, świadczą też usługi informatyczne czy finansowo-ubezpieczeniowe.

Powiat będzie odwodniony
Ponad 20 kilometrów rowów melioracyjnych poddanych zostało konserwacji na terenie powiatu bełchatowskiego w ostatnich pięciu latach
dzięki dotacjom starostwa na ten cel.
Pieniądze trafiają do spółek wodnych,
działających na terenie powiatu. Każda
z nich co roku otrzymuje po 10 tysięcy
złotych dotacji.
Tegoroczny zakres prac:
Gminna Spółka Wodna w Drużbicach: Wdowin, Rawicz, długość 1200 m.
Gminna Spółka Wodna w Zelowie:
Bocianicha, długość 1500 m.
Gminna Spółka Wodna w Bełchatowie: Dobiecin, długość 1475 m.
Gminna Spółka Wodna w Szczercowie: Dubie, długość 940 m.
n

Powiat bełchatowski co roku przekazuje pieniądze na
konserwację rowów

Wybudują sieć
w Zawadach
Samorząd powiatu bełchatowskiego wsparł gminę Bełchatów dotacją w wysokości 50 000 zł przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Zawady – etap IV”. Inwestycja objęła
budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok.
208 metrów wraz z 15 odgałęzieniami.
Wybudowana sieć kanalizacji umożliwi likwidację
przydomowych, często nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych i nielegalnych odprowadzeń nieczystości do przydrożnych rowów, a także pozwoli
uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w tym
rejonie gminy. Spowoduje to także zmniejszenie
zanieczyszczenia gleb oraz wód gruntowych, a odprowadzanie ścieków bezpośrednio do oczyszczalni
poprzez nową sieć kanalizacyjną zapewnią poprawę
jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz
poprawę jakości gleby.
n
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DOŻYNKI POWIATOWE
Koniec żniw – czas na podziękowanie i radość
Święto, które symbolizuje hołd rolniczej pracy i wdzięczność matce - Ziemi, kultywuje staropolskie tradycje i obrzędy, integruje mieszkańców wsi i miast, obchodzimy w powiecie bełchatowskim co roku
w innej gminie. Tegoroczne dożynki powiatowe miały miejsce w Łękawie (gmina Bełchatów)

T

ak jak nakazuje zwyczaj, dożynki rozpoczęło nabożeństwo dziękczynne. Rolnicy
przynieśli do łękawskiego kościoła ponad
dwadzieścia wieńców, wyplecionych z kłosów, traw i kwiatów. Celebrujący mszę ks.
Mirosław Simka, proboszcz parafii w Łękawie,
odniósł się w homilii do znaczenia pracy w życiu człowieka, która jest źródłem utrzymania,
ale także wartością, dzięki której człowiek czuje się potrzebny innym, spełnia swoje ambicje
i realizuje talenty.
Rolę gospodarzy dożynek sprawowali
Grzegorz Gryczka, wicestarosta i Kamil Ładziak, wójt gminy Bełchatów. Zaszczytną
funkcję starostów dożynek pełnili Joanna Boruńska i Jerzy Urbaniak, mieszkańcy Łękawy.
Starostowie przekazali gospodarzom chleb,
symbol zakończonych żniw. Poprosili o jego
sprawiedliwy podział.
Wyróżniającym się rolnikom zostały wręczone statuetki. Otrzymali je: Tadeusz Kuśmierek, Tomasz Zięba, Ryszard Woch, Robert
Bara, Stanisław Pietruszka, Edyta Wojtasik,
Mariusz Grzegorek, Kazimierz Buczyński, Janina Kamecka, Grzegorz Kamieniak, Marcin
Śmiałkowski, Krzysztof Bogusławski, Stanisław Skierski, Dariusz Wróblewski. Odznaką
Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” Ministra
Rolnictwa i Rozwoju odznaczono: Andrzeja
Bartosa, Marka Bartosa, Lucjana Brzozowskiego, Zbigniewa Kołasińskiego, Beatę Kowalska,
Marka Krajdę, Małgorzatę Olszewską i Edytę
Wojtasik.
Wieńce dożynkowe, które delegacje gmin
i sołectw przekazali gospodarzom dożynek,
były – jak zawsze – piękne, misternie wykonane i oryginalne. Ozdobiły one estradę, na
której wystąpiły lokalne zespoły ludowe, takie jak Kurnosianki czy Promienie Bełchatowa
oraz gościnna grupa folklorystyczna Promni.
Rytmy taneczne i dyskotekowe zapewnił
Sponsorzy dożynek
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Wieńce dożynkowe przygotowały wszystkie gminy powiatu bełchatowskiego

Na gminnych stoiskach można było spróbować lokalne
przysmaki

Kamil Ładziak, wójt gminy Bełchatów i Grzegorz Gryczka,
wicestarosta odebrali chleb od starostów dożynek

D-Bomb, a Ania Wyszkoni, jako gwiazda wieczoru, zaśpiewała swoje największe przeboje.
Na powiatowych dożynkach nie brakowało
atrakcji. Stoiska gmin uginały się od smakołyków, ciast, wędlin i owoców. Każda gmina
otrzymała od powiatu 2 500 zł na przygotowanie poczęstunku dla mieszkańców, uczestników dożynek. Na stoiskach wystawców
można było kupić po promocyjnych cenach

np. miody lub wyroby rękodzielnicze. Na stoisku promocyjnym powiatu bełchatowskiego
można było dowiedzieć się o najbliższych
akcjach dla mieszkańców, otrzymać mapę ze
ścieżkami rowerowymi lub ciekawy drobiazg
z herbem powiatu. Dzieci malowały ilustracje
Gryfinka, powiatowej maskotki.
n
Przyszłoroczne powiatowe święto plonów
odbędzie się w gminie Drużbice.

REGIONY PARTNERSKIE
Dziewczyny z Bawarii polubiły Polskę
P
o czterodniowej wizycie w Bełchatowie
niemieckie uczennice z partnerskiego
regionu Berchtesgaden wróciły do domów,
pełne wrażeń i wiedzy o bełchatowskim węglu, polskiej historii, czy produkcji „krówek”.
Łzy, które polały się na pożegnanie, jednoznacznie świadczyły, że przyjaźń polsko-niemiecka wśród młodzieży naprawdę istnieje.
W ramach umowy partnerskiej między powiatami bełchatowskim i Berchtesgadener
Land, trwającej już 12 lat, raz w roku przyjeżdżają do Bełchatowa niemieccy uczniowie. Zatrzymują się u rodzin uczniów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu. Tym razem
wizyta trwała od 19 do 23 września. Młodzież zwiedziła kopalnię, podziwiała widoki ze szczytu góry Kamieńsk i 37-metrowej
drabiny strażackiej KP PSP w Bełchatowie,
degustowała ptasie mleczko i krówki, produkowane w firmie Majami. Jedną z atrakcji była
wycieczka do Warszawy.
- Byliśmy w Warszawie po raz pierwszy
w życiu. To dla nas ogromna atrakcja i lekcja
historii, w tym także ze smutnymi wątkami
dla naszych krajów – mówi Stefan Wieneke,
przewodniczący stowarzyszenia Europa
Union w okręgu BGL, koordynujący wymianę
młodzieży po stronie niemieckiej. - Cieszę się,
że mogliśmy tu być i zobaczyć, jak nowoczesnym, prężnym i europejskim miastem jest
polska stolica.
Pobyt zorganizowało i sfinansowało starostwo. O kontynuowaniu wymiany młodzieży
Waldemar Wyczachowski, starosta bełcha-

Niemieckie uczennice odwiedziły m.in. kopalnię

towski i pozostali członkowie Zarządu Powiatu w Bełchatowie rozmawiali podczas spotkania z opiekunami niemieckich uczniów,
w tym Ruth Schliebs i Marią Bauer, dyrektorkami ze szkoły realnej w Bad Reichenhall,
uczestniczącej w wymianie. Wielokrotnie
podkreślano wartości, jakie obaj partnerzy
zyskują: poznawanie innych krajów i kultur,
podnoszenie umiejętności językowych, nawiązywanie międzyludzkich kontaktów.
Wyjazd polskich uczniów do Berchtesgadener Land zaplanowany jest wiosną przyszłego roku.
Wszystkim osobom i instytucjom, które po-

Pożegnanie było pełne emocji

mogły w organizacji pobytu w powiecie bełchatowskim uczniów z Niemiec, serdecznie
dziękujemy.
n

Zaśpiewały dla mazurskiej publiczności
„Promienie Bełchatowa” bawiły repertuarem pieśni ludowych i patriotycznych
mazurską publiczność podczas Festiwalu
Kultury Ludowej Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego. Nasz udział w tym wydarzeniu ma
wieloletnią tradycję i jest jednym z elementów współpracy z partnerskim powiatem
kętrzyńskim.
Na festiwal do Kętrzyna przyjechało kilkanaście zespołów z Polski, Litwy, Ukrainy i Rosji.
Ponad dwudziestoosobowy zespół folklorystyczny „Promienie Bełchatowa" zaśpiewał
piosenki ludowe, biesiadne i patriotyczne.
Festiwalowi towarzyszyło także spotkanie
przedstawicieli władz regionów partnerskich.
Powiat bełchatowski reprezentowali Adam

Dożynki u partnerów

„Promienie Bełchatowa” działają przy MCK od 2014 r.

Baryła, członek zarządu powiatu oraz Jerzy
Konieczny, radny Rady Powiatu w Bełchatowie. Spotkanie było pierwszym w obecnej
kadencji samorządu, rozmowy miały charakter przede wszystkim wymiany informacji
o regionach oraz możliwych kierunkach rozwoju współpracy.
n

Świętowanie zakończenia żniw jest mocno wpisane w zwyczaje i kulturę naszych regionów
partnerskich. Tradycją jest również zapraszanie
na dożynki gości z zaprzyjaźnionych powiatów.
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski,
uczestniczył w rolniczym święcie w Stalowej Woli.
Wicestarosta Grzegorz Gryczka przekazał życzenia
i pozdrowienia rolnikom w powiecie myślenickim, zaś Krzysztof Gajda, członek Zarządu Powiatu
w Bełchatowie – gospodarzom w Słupsku.
Serdeczny i ludowy klimat towarzyszył dożynkom w Solecznikach na Litwie. Na zaproszenie
mera udział w nich wzięli goście z Polski, Białorusi,
Włoch i Niemiec. Powiat bełchatowski reprezentowali wicestarosta Grzegorz Gryczka i Grzegorz
Malicki, sekretarz powiatu.
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POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW

Powiatowe pikniki, rajdy i mar

E

ko-piknik przypominał, że powinniśmy dbać
o przyrodę, ale przede wszystkim był propozycją fajnego spędzenia czasu. Na Pikniku Stowarzyszeń organizacje pozarządowe przekonywały
nas, jak dużo dobrego robią. Rajd rowerowy przypomniał historię września 1939, a marsz nordic walking był doskonałą okazją do złapania formy przed
nadchodzącą jesienią. Tego lata propozycji aktywnego i ciekawego spędzenia czasu, przygotowanych
przez bełchatowskie starostwo, nie brakowało.
Około dwudziestu stowarzyszeń z powiatu bełchatowskiego
spotkało się 29 sierpnia w centrum Bełchatowa, by w klimacie
pikniku i bezpośrednich rozmów z mieszkańcami zaprezentować swoją działalność. Organizacje w różnorodny sposób
zachęcały do odwiedzania swoich stoisk: był chleb ze smalcem, pyszne ciasta domowej roboty, balony, ulotki, multimedialne prezentacje, wyroby rękodzielnicze, a przede wszystkim
otwartość i serdeczność. Wśród odwiedzających stoiska rozlosowano nagrody, m.in. tablet - nagrodę Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego.
Eko-piknik także odbył się w centrum miasta, adresowany był
do wszystkich mieszkańców, zwłaszcza zainteresowanych naturą i ochroną środowiska. Był festiwal piosenki ekologicznej.
Swojski ser czy miód z miejscowych pasiek polecały stoiska
gastronomiczne. Wiejska grochówka i bigos z ekologicznej kapusty cieszyły się wyjątkową popularnością wśród odwiedzających Eko-piknik. Na estradzie wystąpili m.in. Promienie Bełchatowa, Ale Babki, orkiestra dęta Suchcice i Okolice, zespoły
wokalne ze szkół. Ponadto na dzieci czekały konkursy z nagrodami, animacje i warsztaty plastyczne dotyczące techniki collage. Impreza naładowała wszystkich energią oraz pozytywnym
nastawieniem do ludzi i przyrody.
Sporo energii potrzebowali natomiast uczestnicy V Powiatowego Rajdu Rowerowego z Załogą Rowerową „Zgrzyt”. Pojechało w nim ponad 60 osób. Trasa wiodła szlakiem umocnień
polowych Wojska Polskiego z 1939 r. Rowerzyści przejechali
przez Parzno, Ciszę, Lubiec, Magdalenów, Osinę Klucką, Kluki i Kaszewice. Po drodze zatrzymali się przy kilku bunkrach,
na cmentarzu żołnierskim w Klukach i przy pomniku ku czci
poległych żołnierzy w Magdalenowie. W miejscach pamięci
zapalono znicze. Krótką prelekcję historyczną wygłosił Maciej
Kuszneruk, prezes Załogi Rowerowej „Zgrzyt”. Stałym elementem powiatowych rajdów jest odpoczynek i integracja uczestników przy ognisku z kiełbaskami. Tak też było na „brązowej
trasie”. Kolejna wyprawa rowerowa odbędzie się w Dzień Niepodległości, 11 listopada.
Ponad sto osób uczestniczyło w II Powiatowym Marszu Nordic Walking. Nie udało się pobić ubiegłorocznego rekordu liczby
uczestników (ponad 300), ale ci, którzy przyszli mimo trzydziestostopniowego upału, nie żałowali. Uroki leśnych ścieżek, poczęstunek i wesoła atmosfera sprawiły, że wydarzenie będą mile wspo- 10 -

Eko-piknik przypominał, że warto i trzeba dbać o srodowisko, ale też był okazją do wysłuchania

Na Eko-pikniku nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych mieszkańców

minać. Rozgrzewkę poprowadził Grzegorz Gryczka, wicestarosta,
który jako wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego udzielił
wskazówek na temat właściwego chodzenia. Wszyscy uczestnicy
marszu otrzymali w prezencie specjalne rękawice, dzięki którym
kijki łatwiej się trzyma i nie tworzą się odciski. 5 kilometrów leśnych
ścieżek do pokonania nie było zbyt długim dystansem. Zorganizowany prze referat edukacji ekologicznej wydziału ochrony środowiska w starostwie marsz nordic walking jest inicjatywą zachęcająca mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu na
łonie natury, poznawania uroków krajobrazów przyrodniczych,
uwrażliwiania się na piękno i potrzeby otaczającego środowiska.n

POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW

rsze integrowały mieszkańców

Miłośników nordic walking jest w powiecie bełchatowskim coraz
więcej. W marszu kończącym lato pokonali 5 kilometrów

Uczestnicy rajdu rowerowego odwiedzili m.in. miejsca pamięci
narodowej i zapalili znicze

koncertów i dobrej zabawy

Lato dla aktywnych
W sumie ponad osiemset osób skorzystało z propozycji zajęć rekreacyjnych i rajdów rowerowych
w ramach „Powiatowego lata dla aktywnych”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Powiatowe Centrum Sportu. Uczestnicy
mogli skorzystać z kursów nordic walking, niedzielnego biegania z klubem Spartakus oraz nauki
biegania od podstaw. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się zajęcia „Wieczorny fitness w wodzie”
i „Basen dla dzieciaka”. Miłośnicy dwóch kółek mogli wziąć udział w comiesięcznych rajdach „Rowerem przez powiat”.
Niespodzianki czekały na najbardziej aktywnych uczestników ,,Powiatowego lata”. Cykl
wakacyjnych zajęć sportowych zakończył II Powiatowy Marsz Nordic Walking, który odbył się
29 sierpnia.

Na Pikniku Stowarzyszeń można było m.in., dowiedzieć się, jak
udzielać pierwszej pomocy. W sumie zaprezentowało się około
20 organizacji

Na Pikniku Stowarzyszeń najmłodszych zabawiał Gryfinek, maskotka powiatu

Szlakiem umocnień polowych Wojska Polskiego z 1939 roku pojechali uczestnicy kolejnego powiatowego rajdu z Załogą Rowerową ,,Zgrzyt”
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POD PATRONATEM STAROSTY
Połączeni ,,Solidarnością” przypomnieli
swoją historię
P
rzypadający w tym roku jubileusz 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność” był wydarzeniem o skali ogólnokrajowej. Związani z organizacją działacze regionu piotrkowskiego przypomnieli w Bełchatowie
historię legendarnego związku
Obchody jubileuszu „Solidarności” zgromadziły w Bełchatowie posłów, członków związku, kombatantów, samorządowców i historyków.
Władze powiatu reprezentowali Waldemar Wyczachowski, starosta
bełchatowski i Grzegorz Gryczka, wicestarosta.
W kościele Narodzenia NMP przy ul. Kościuszki w Bełchatowie odprawiona została msza święta, której przewodniczył ksiądz kanonik
Zbigniew Zgoda. Po mszy złożono kwiaty pod tablicami „Solidarności” oraz pamięci pułkownika Kuklińskiego, które umieszczone są na
murach kościoła farnego. Odsłonięto także nową tablicę pamiątkową,
poświęconą śp. ks. prałatowi Aleksandrowi Łęgockiemu, proboszczowi
parafii pw. NNMP i, jak głosi napis na tablicy, „niestrudzonemu bojownikowi o wolność i prawdę".
Uroczysta akademia odbyła się w sali koncertowej Gigantów Mocy.
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, nawiązał w swoim
wystąpieniu do osobistych wspomnień i rodzinnej historii, ściśle związanej z wydarzeniami sierpniowymi i stanem wojennym.
W rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych NSZZ „Solidarność” zorganizował w całym kraju uroczystości, największa odbyła się
z udziałem Andrzeja Dudy, prezydenta RP, przed bramami historycznej
stoczni w Szczecinie.

Wystąpienie Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego nawiązywało także
do osobistych wspomnień związanych z historią „Solidarności”

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy„Solidarność” jest obecnie największą w Polsce organizacją pracowników. Jego historia rozpoczęła się w 1980 r., kiedy robotnicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów, o wolność. W tamtych czasach za
upominanie się o swoje prawa groziły represje. Dzięki odwadze i niezłomnej postawie tysięcy ludzi, których połączyła „Solidarność”, Polska
odzyskała niepodległość. 
n

Zdobyli szczyt góry i swoich możliwości Nim wyruszą do pożaru

Ponad 100 osób na wózkach inwalidzkich uczestniczyło w tegorocznej akcji „Zdobywamy Górę Kamieńsk”

O

soby na wózkach inwalidzkich z całej Polski spotkały się 16
sierpnia, aby uczestniczyć w trzeciej edycji akcji „Zdobywamy
Górę Kamieńsk”. Tę wyjątkową imprezę pod patronatem starosty
bełchatowskiego zorganizowały stowarzyszenia Akademia Pana
Grześka i Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.
W tym roku ponad sto niepełnosprawnych osób na wózkach
inwalidzkich, przy wsparciu wolontariuszy, próbowało swoich sił
wjeżdżając trzykilometrową drogą na wierzchołek góry Kamieńsk,
która liczy 386 m n.p.m., a powstała jako zwałowisko zewnętrzne
bełchatowskiej kopalni. Stromy podjazd dodatkowo utrudniał
przelotny deszcz. Nikogo to jednak nie zniechęciło i wszyscy szczęśliwie dotarli do mety. Na każdego uczestnika czekał pamiątkowy
medal. Imprezę uatrakcyjniła dyskoteka oraz losowanie nagród,
w tym tabletów i przelotów samolotem.
n
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IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Drużyn
Ochotniczych
Straży Pożarnych rozegrano w tym roku w Szczercowie. O tytuł najsprawniejszego i najszybszego
walczyły zespoły z terenu
całego powiatu, żeńskie
i męskie. Zawody sporsportowo-pożarnicze sprawdzają wiedzę, wytrzytowe strażaków są orga- Zawody
małość i umiejętność współdziałania w grupie
nizowanie od prawie 10
lat. Drużyny biorące udział w turnieju muszą wykazać się zwinnością,
dobrą kondycją fizyczną, umiejętnością obsługi różnych urządzeń pożarniczych i współpracą zespołową.
Rywalizacja zakończyła się następującą klasyfikacją: pierwsze miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna z Dobrzelowa, drugie - OSP Niedyszyna, trzecie przypadło OSP Zelów. W grupie kobiet pierwsze miejsce
wywalczyły panie z OSP Dobrzelów, drugie z OSP Niedyszyna, a trzecie
z OSP Magdalenów. W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych
– dziewczęta (do 15 lat): pierwsze miejsce - OSP Dobrzelów, drugie OSP Osiny. W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce OSP Borowa, drugie – OSP Dobrzelów. Zawody obserwowali Grzegorz Gryczka, wicestarosta oraz Krzysztof Gajda, członek Zarządu Powiatu. 
n

NASZA HISTORIA
By II wojna światowa nigdy się nie powtórzyła
Wrzesień to szczególny miesiąc dla nas, Polaków, w którym wspominamy tragedię II wojny światowej.
Region bełchatowski pełen jest miejsc związanych z historią tego okresu, gdzie co roku odbywają się
uroczystości upamiętniające bohaterów i ważne wydarzenia

Symbolem naszego hołdu dla ofiarach II wojny światowej były wiązanki biało-czerwonych kwiatów składane w miejscach pamięci

Grocholice, 5 września
Nabożeństwem w kościele, a następnie
uroczystością na grocholskim cmentarzu
bełchatowianie uczcili 76. rocznicę wybuchu
II wojny światowej. Trzema salwami z karabinów oraz apelem poległych w wykonaniu
członków OSW „Strzelec” , a następnie złożeniem kwiatów pod pomnikiem „Wiecznej
chwały bohaterom poległym w obronie ojczyzny przed najazdem hitlerowskim 1939

roku” podkreśliliśmy naszą pamięć o minionych wydarzeniach. Władze samorządowe
powiatu bełchatowskiego reprezentowali
w tym dniu Grzegorz Gryczka, wicestarosta
i Dariusz Rogut, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Bełchatowie.
Góry Borowskie, 6 września
Przy pomniku na Górach Borowskich co
roku upamiętniane są wydarzenia, które ro-

zegrały się w pierwszych dniach wojny. W intencji ofiar modlono się podczas mszy św. polowej. Apel poległych i złożenie kwiatów pod
pomnikiem jest świadectwem szacunku dla
historii mieszkańców powiatu bełchatowskiego oraz gminy Wola Krzysztoporska. Władze
naszego powiatu reprezentował Grzegorz
Gryczka, wicestarosta.
Kluki, 20 września
Kulminacyjnym momentem obchodów
76. rocznicy wybuchu II wojny światowej
w Klukach było odsłonięcie na cmentarzu
wojskowym przy kluckiej świątyni nagrobku
na mogile, w której pochowano cywilów zabitych w pierwszych dniach wojny. Podczas
bombardowania 3 września zginęło kilkadziesiąt osób. Ciała zamordowanych znajdowały
się dotąd w zbiorowym grobie w lesie w m.
Borowiny. Władze Kluk i mieszkańcy postanowili odnaleźć rodziny poległych, ekshumować
szczątki i przenieść je na cmentarz przykościelny. W uroczystości odsłonięcia nagrobka
uczestniczyli m.in. Elżbieta Radziszewska, wicemarszałek Sejmu RP i Wiesław Dobkowski,
senator RP. kwiaty na nagrobku ofiar nalotów
złożyli przedstawiciele samorządów, organizacji, szkół i stowarzyszeń lokalnych. 
n

Historia, której można było dotknąć

T

egoroczny „Piknik u generała” w Dobrzelowie i obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej w Bełchatowie są przykładem na
to, jak w ciekawy, a jednocześnie pełen respektu dla historii
sposób, uczcić ważne wydarzenia i zachęcić wiele osób do współuczestnictwa. Wspomniane uroczystości wyglądały jak lekcje historii
„na żywo”.
Uroczystość dla upamiętnienia Bitwy Warszawskiej, zgromadziła
delegacje m.in. władz samorządowych powiatu i gmin przy ul. Czyżewskiego oraz Kościuszki. Wyjątkowość Cudu nad Wisłą podkreśliła
podczas bełchatowskich obchodów obecność młodej pary dziedziców miasta, odgrywającej role Nelly i Stefana Hellwigów. Tragiczna
historia ich miłości i śmierci jest związana właśnie z Bitwą Warszawską, a co roku przypominana kolejnym pokoleniom bełchatowian.
Swoistym hołdem dla polskich żołnierzy, którzy na przestrzeni
setek lat walczyli o wolność ojczyzny, był w Dniu Wojska Polskiego
„Piknik u generała”. Zorganizowało go już po raz piąty bełchatowskie
muzeum. Wsparcia finansowego udzielił także starosta bełchatowski. W Dobrzelowie setki osób były świadkami ciekawych historycz-

Autentyczne mundury i sprzęt wojskowy, integracja uczestników stworzyły na pikniku wyjątkowy klimat

nych inscenizacji, pokazów zabytkowego sprzętu żołnierskiego,
w tym nawet z epoki średniowiecza. Wybuchy granatów i wystrzały,
tumany kurzu i dymu towarzyszyły inscenizacji bitwy w obronie Widawki w rejonie Rogowca rozegranej w roku 1939. 
n
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Z ŻYCIA GMIN
Najmłodsi mieszkańcy gminy Bełchatów
na bezpłatnych badaniach
W
ciągu dwóch dni lekarze ze słynnej
fundacji Ronalda McDonalda przebadali około 130 najmłodszych mieszkańców gminy Bełchatów. Bezpłatne badania
USG zorganizowano pod hasłem ,,NIE
nowotworom u dzieci”. Przy okazji można
było, także bezpłatnie, skontrolować słuch.
3 i 4 września na gminnym targowisku
w Zawadach (gm. Bełchatów) parkował
specjalny ambulans medyczny, w którym
pracowali lekarze radiolodzy z działającej
w 52 krajach świata fundacji Ronalda McDonalda. - U dzieci w wieku od 9 miesięcy
do 6 lat badamy narządy jamy brzusznej,
tarczycę, węzły chłonne, a u chłopców
także jądra – tłumaczy Marcin Inglot, lekarz radiolog wykonujący badania. - Taka
kontrola jest bardzo istotna, bo pozwala
wykryć zmiany nowotworowe na jak naj-

wcześniejszym etapie, wtedy rozpoznanie
daje szansę na skuteczne wyleczenie.
Mamy, które przyprowadziły swoje dzieci na badania, podkreślały, że bardzo cieszą się, że mogły tak szybko i bez kosztów
skontrolować zdrowie swych pociech.
Tego typu badań w gminie Bełchatów
jeszcze nie było. - Postanowiliśmy je zorganizować wiedząc, że zapotrzebowanie
jest duże. I nie pomyliliśmy się. Zainteresowanie było ogromne, w ciągu dwóch dni
udało się przebadać 130 dzieci, a na liście
rezerwowej wpisanych było jeszcze 40 –
mówi Anna Kamieniak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych, które wspólnie z fundacją Ronalda
McDonalda zorganizowało akcję.
Koszt badań, ponad 8 tys zł, sfinansowała gmina. - Zdrowie dzieci to bardzo ważna

Zainteresowanie akcją było ogromne, w ciągu dwóch dni
przebadanych zostało 130 dzieci

sprawa, bo przecież najmłodsi mieszkańcy
to przyszłość naszej gminy – mówi wójt
Kami Ładziak. 
n

Kleszczów bawił się na dożynkach

Ś

więto plonów w gminie Kleszczów zorganizowane zostało
w Łuszczanowicach w ostatnią niedzielę wakacji. Ceremonię rozpoczęła tradycyjnie dziękczynna msza święta. Sławomir
Chojnowski, wójt gminy w swoim wystąpieniu podkreślił, że
rok 2015 rolnicy zapamiętają jako rok wielkiej suszy i znacznie
zmniejszonych plonów. Zachęcał, byśmy szczególnie w takim
roku byli wdzięczni rolnikom za ich trud i wysiłek gospodarowania na roli.
Starostami tegorocznych dożynek byli mieszkający w Łuszczanowicach Tomasz Zięba i Halina Pikus. Estradową część
gminnego święta plonów w Łuszczanowicach wypełniły zespoły folklorystyczne - Trębaczewianie i Bychlewianka, wystąpił
też zespół Kordian i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów, obchodząca w tym roku 20-lecie działalności. Gwiazdą
wieczoru była grupa Zakopower, a muzykę do zabawy tanecznej, która zakończyła dożynkowe święto, zapewniła grupa Fajters.

Delegacje sołectw przekazały wieńce dożynkowe wójtowi Kleszczowa

Uczestnicy dożynek chętnie korzystali z dodatkowych atrakcji, uczestnicząc np. w warsztatach wypieku chleba oraz prezentacjach kuchni regionalnej, połączonych z degustacją potraw.
JS

Remont budynków Pobiegli na piątkę

J

ednymi z większych inwestycji roku
2015 są w gminie Kleszczów przebudowy i remonty
W budynku OSP w Żłobnicy prowadzone są m.in. prace termomodernizacyjne,
połączone z wymianą stolarki okiennej. We
wnętrzu wykonywana jest nowa instalacja
wentylacyjna, nastąpi też wymiana sufitów
oraz tynków.
JS
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20

września już po raz trzeci Kleszczów
gościł biegaczy, uczestniczących
w ulicznym biegu na dystansie 5 kilometrów.„Kleszczów na Piątkę” to ogólnopolska
impreza, organizowana przez LKS Omega
Kleszczów przy wsparciu sponsorów.
Najszybszym z ponad 319 zawodników,
którzy ukończyli rywalizację, okazał się zawodnik RKS Łódź Tomasz Osmulski (czas

- 15 minut i 15 sekund). Najlepszy biegacz
LKS Omega Kleszczów Radosław Berencz
zajął siódme miejsce. Zanim wystartował
bieg główny, na krótkich dystansach rywalizowali młodsi biegacze (120 uczestników)
Szczegółowe wyniki oraz informacje
o imprezie znaleźć można na stronie www.
kleszczowna5.pl

JS

Z ŻYCIA GMIN
Studenci ze Szczercowa z wizytą
we włoskim Savignone
Grupa studentów z terenu gminy odwiedziła włoską gminę Savignone w regionie Liguria. W projekcie wymiany kulturowej wzięło udział 15 osób w wieku
od 20 do 35 lat. Młodzi ludzie poznawali włoską kulturę i uczyli się języka.

W

yjazd był możliwy dzięki nawiązaniu współpracy partnerskiej między
Krzysztofem Kamieniakiem, wójtem gminy Szczerców, a Antonio Bigotti, wójtem
włoskiej gminy Savignone. Władze obu
samorządów podpisały list intencyjny i zawarły porozumienie w sprawie wymiany.
Dodatkowo na sesji, 11 sierpnia, Rada Gminy Szczerców podjęła uchwałę w sprawie
nawiązania współpracy pomiędzy gminami.
W ramach realizacji projektów Erasmus
OK. i Erasmus Plus wójt Savignone zaprosił grupę polskich studentów ze Szczerco-

wa do odwiedzenia swojego miasteczka,
poznania języka i kultury słonecznej Italii.
W turnusie trwającym od 18 do 31 sierpnia
wzięło udział jedenaście dziewcząt, dwóch
chłopców i dwóch opiekunów. Do Włoch
pojechały wszystkie chętne osoby, które
zgłosiły się w wymaganym terminie i spełniły niezbędne kryteria. Uczestnicy wyjazdu
mieli zapewnione noclegi i wyżywienie, kurs
językowy oraz szereg wycieczek turystycznych.
Szczercowskich studentów odwiedził
wójt Krzysztof Kamieniak, który pojechał do

Wójt Krzysztof Kamieniak i Antonio Bigotti, wójt Savignone,
podpisali list intencyjny w sprawie współpracy

Savignone na zaproszenie włoskiego wójta
Antonio Bigotti.
Zachęcamy mieszkańców gminy Szczerców do udziału w kolejnych turnusach. n

Drużbice podziękowały rolnikom za pracę

G

mina obchodziła tegoroczne, rolnicze święto w sołectwie
Bukowie Górne. I choć dożynkom towarzyszył deszcz i porywisty wiatr, mieszkańcy dobrze się bawili.
Mszę świętą polową, której przewodniczył ksiądz proboszcz
Wojciech Żelewski, sprawowali księża z terenu gminy oraz proboszcz z Krzepczowa. Nie zabrakło tradycyjnych obrzędów.
Wieńce dożynkowe na ręce wójt Bożeny Zielińskiej złożyło 13
delegacji. Chleb, symbol tegorocznych zbiorów, przekazali starostowie dożynek: Zofia Kołatek i Zbigniew Grygielski.
- Chylę czoła i dziękuję wszystkim seniorom rolnikom za to,
że miłość do ziemi przekazują kolejnym pokoleniom. To święto jest moim podziękowaniem Szanowni Rolnicy za wasz trud
i ciężką pracę – mówiła Bożena Zielińska, wójt Drużbic.
Tradycją w gminie stało się wyróżnianie rolników, którzy swoje życie zawodowe związali z rolnictwem, rozwijają i modernizują swoje gospodarstwa oraz łączą ciężką pracę z działalnością na rzecz lokalnej społeczności. W tym roku uhonorowani
zostali: Robert Grzejdziak, Danuta i Edward Soboniowie, Anna
Sudra, Małgorzata Wolska, Mariusz Piekarski, Henryka i Zbigniew Grygielscy, Anna i Andrzej Ślusarczykowie, Kazimierz
Granecki, Łukasz Dobiech, Zofia i Dariusz Kołatkowie.
Gośćmi dożynek byli: Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku
Województwa Łódzkiego, Dariusz Klimczak, członek zarządu
województwa łódzkiego, Szczepan Chrzęst, przewodniczący
Rady Powiatu Bełchatowskiego, Grzegorz Gryczka, wicestarosta bełchatowski oraz dyrektorzy powiatowych i gminnych
jednostek organizacyjnych, radni, sołtysi.
Po części oficjalnej na scenie wystąpili: dziecięcy zespół folklorystyczny z Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach, zespół AleBabki, Gminna Orkiestra Dęta Suchcice i Okolice z so-

Wszyscy uczestnicy dożynek przemaszerowali przez Bukowie Górne w barwnym korowodzie

Jak co roku sołectwa przygotowały wieńce dożynkowe

listką Olgą Lisiecką, Bartosz Jagielski. Zaprezentowały się także
dzieci z gminy, uczące się tańca w UP Studio Bełchatów. Gwiazdą wieczoru był zespół Diadem.
n
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FIRMA NA MEDAL
Nagroda specjalna za działalność na
rzecz rozwoju bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego LABORA sp. z o.o.
ul. Czapliniecka 5; Bełchatów;
tel. /fax: 44 632 22 48
e-mail: labora@labora.com.pl

z góry narzuconego harmonogramu zajęć.
Zainicjowaliśmy wiele pomysłów na rzecz
rozwoju i poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym (m.in. konkurs na instruktora
roku, piknik „Trzeźwa majówka”, akcja „Trzeźwy kierowca”). Swoje działania edukacyjne
kierujemy do młodych ludzi, uwrażliwiając
ich na od-

Firma istnieje od 1989 r. i świadczy kompleksowe usługi z dziedziny szkoleń,
w tym dla kierowców. Kursanci korzystają u nas ze specjalnych programów komputerowych, ułatwiających naukę przepisów
prawa o ruchu drogowym, jak
również profesjonalnego placu
manewrowego. Salę komputerową i plac manewrowy udostępniamy w porach odpowiadających potrzebom kursantów.
Posiadamy TYTUŁ SUPER AUTO
SZKOŁY i umożliwiamy kursy teoretyczne na prawo jazdy kategorii B metodą E-learningu. Prowadzimy ciągły nabór
na kursy dla osób zainteresowanych tą formą szkolenia. Metoda E-learningu eliminuje
konieczność dostosowania się kursantów do

powiedzialne
zachowanie na drodze i przede wszystkim na trzeź-

Nagroda specjalna w konkursie ,,Firma na
medal”
Firma „Interlogos” powstała we wrześniu 1989 r., czyli 26 lat temu. W ubiegłym
roku świętowała okrągły jubileusz 25-lecia.
Szkoła Języków Obcych „Interlogos” była
pierwszą w Bełchatowie i okolicach i ósmą
tego typu w Polsce. W tamtym czasie zapaliło się „zielone światło” dla prywatnego szkolnictwa, ale należało spełnić wiele
warunków MEN, aby szkołę otworzyć, np.
trzeba było posiadać własny budynek dydaktyczny, osoba kierująca musiała mieć
wykształcenie wyższe językowe i pedagogiczne. Z biegiem lat oferta ,,Interlogos”
bogaciła się o inne języki obce i ich stopień
zaawansowania, certyfikaty, zwiększała się
liczba uczniów w różnych grupach wiekowych, przybywało sal, materiałów dydaktycznych.
Uzupełnieniem oferty ,,Interlogos” stała się oferta dla uczniów dorosłych. Systematycznie organizujemy kursy zawodowe:
księgowości, kadrowe, komputerowe, Excel,
Autocad i wiele innych w zależności od zapotrzebowania.

W nauce języków obcych kładziemy nacisk na mówienie, ale tak naprawdę ważne są
wszystkie aspekty poznawania języka obcego, umiejętność pisania i czytania, zagadnienia gramatyczne. Stawiamy na dobrych, zaangażowanych nauczycieli i solidne pomoce
dydaktyczne. To, co powinien wnieść do tego
procesu uczeń, to chęć do nauki. Doskonalimy ciągle nasze metody, korzystamy z nowinek technologicznych i wsłuchujemy się
w potrzeby uczniów.
Od kilku lat realizujemy również projekty
unijne związane z nauką języków obcych,
obsługą komputerów, naukę różnych zawodów dla osób bezrobotnych, uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, mieszkańców
wsi, osób niepełnosprawnych, nie tylko
w Bełchatowie, ale w 10 miastach w Polsce.
Uczestnicy uzyskują certyfikat honorowany
w krajach Unii Europejskiej. Bardzo dobrze
układa nam się współpraca ze Starostwem
Powiatowym i Powiatowym Urzędem Pracy. Z projektu unijnego korzystali także najmłodsi klienci do 3 lat uczęszczając do bezpłatnego klubiku. Obecnie funkcjonuje przy
,,Interlogos” żłobek „Kraina malucha”, który
cieszy się dużą popularnością wśród dzieci
i rodziców.
Zawsze powtarzamy z mężem, że ,,Interlogos” to nasze czwarte, dorosłe, 26-letnie
dziecko, gdyż mamy troje własnych dzieci:
Olę, Julię i Dawida oraz dwoje wnuków: 5-let-
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wość. „Labora” jako pierwsza w Polsce
kupiła do celów edukacyjno-informacyjnych tzw. okulary fatalnego widzenia, które symulują
stan po spożyciu alkoholu.
Są one wykorzystywane
w trakcie szkolenia kierowców, ale także w wielu
społecznych akcjach i kampaniach. Wszelkie udogodnienia, a także profesjonalna
kadra instruktorska, stanowią
klucz do sukcesu naszych kursantów i klientów.
Zapraszam serdecznie
Andrzej Guszkowski
Prezes Zarządu

nia Laurę i 8-miesięcznego Leonka. Pragniemy, by nasza szkoła rozwijała się, była silna
i pewnie stała na nogach i życzymy sobie
zdrowia, optymizmu i niesłabnącego entuzjazmu.
Praca jest naszą przyjemnością. Robimy to,
co naprawdę lubimy.
Anna i Jarosław Olejniczak
właściciele firmy ,,Interlogos”

NASZE PASJE

Lato złapane w obiektyw

Mariusz Rybiałek. Plac Narutowicza w Bełchatowie

Lidia Wionczyk. Słok, elektrownia

Dorota Raczek. Dwie tęcze w drodze na górę Kamieńsk

Powiat bełchatowski
w wakacyjnej odsłonie
prezentuje się niezwykle urokliwie. Pokazały
to zdjęcia nadesłane
przez mieszkańców na
konkurs ,,Łap lato”, zorganizowany przez bełchatowskie starostwo.
Zaprosiliśmy
Państwa
do zabawy na początku
wakacji, fotografie były
prezentowane na naszej stronie internetowej
i portalu Facebook. Prosiliśmy o zdjęcia przyrody, wakacyjnych zabaw,
romantycznych zachodów słońca, czy rowerowych wycieczek.
Na konkurs nadeKasia Kołatek. Centrum Bełchatowa
szło w sumie ponad
20 fotografii i wszystkie pokazywały region
w niezwykły sposób.
Komisja
konkursowa
wyróżniła pięć z nich.
Każdy z uczestników
miał prawo nadesłać
trzy fotografie, z których
komisja wybierała jedno
biorące udział w drugim
etapie konkursu.
W naszych fotograficznych zmaganiach swoich sił spróbowali: Arkadiusz Modliński, Dorota
Raczek, Katarzyna Kołatek, Katarzyna Kopcik,
Lidia Wionczyk, Mariusz
Rybiałek, Piotr Lakowski, Sebastian Orłowski
i Wiktor Zawadzki.
Piotr Lakowski. Solpark w Kleszczowie
Najlepszym „łapaczem
lata” okazała się pani Dorota, której serdecznie gratulujemy. Drugie i trzecie miejsce zajęli Lidia Wionczyk i Piotr Lakowski. Wyróżnienia jury
przyznało Mariuszowi Rybiałkowi i Kasi Kołatek. Wszyscy
laureaci otrzymali nagrody.
Wyróżnione zdjęcia prezentujemy na naszych łamach,
a galerię wszystkich zdjęć można zobaczyć na naszej stronie www.powiat-belchatowski.pl oraz www.facebook.
com/powiatbelchatowski.
n
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SPORT I REKREACJA

Strażacy rywalizowali na bieżni
P

o raz szesnasty reprezentacje strażaków z powiatów województwa
łódzkiego spróbowały swoich sił na Mistrzostwach w Lekkoatletyce. Sportowe zmagania strażaków odbyły się we
wtorek, 8 września, w Kleszczowie.
Wśród konkurencji były m.in.: pchnięcie kulą – indywidualne i drużynowe,
skok w dal – indywidualnie i drużynowo, bieg na 100 metrów, bieg na 1000
metrów oraz typowo strażacka konkurencja sztafeta - 4 x 100 metrów.
W klasyfikacji ogólnej tegorocznych
Mistrzostw zwyciężyła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Kutnie. Wicestarosta bełchatowski,

Jedną z konkurencji mistrzostw były biegi.

W pchnięciu kulą rozegrano zawody indywidualnie i drużynowo

Grzegorz Gryczka, wręczył zwycięzcom medale i puchary, a także zaprosił
wszystkich strażaków do uczestnictwa
w przyszłorocznych mistrzostwach na

nowym stadionie lekkoatletycznym
Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie.

n

Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie zaprasza do aktywnego spędzenia czasu wszystkich mieszkańców powiatu. W ofercie są m.in. zajęcia z nordic
walking oraz biegowe dla wszystkich. Pod okiem instruktora uczestnicy mogą doskonalić technikę chodzenia, natomiast zajęcia biegowe to idealna okazja
przygotowania się do „Bełchatowskiej piętnastki”. Spotkania mają miejsce trzy razy w tygodniu po 2 godziny.
Szczegółowe informacje o jesiennej ofercie PCS można znaleźć na stronie www.pcs-belchatow.pl/.
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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
Komisje stałe i doraźne rady
powiatu
Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym rada
powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich
działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej
swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.
Rada Powiatu w Bełchatowie powołała sześć takich komisji, w tym rewizyjną, która kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Przewodniczącym tej komisji jest Damian
Nowak, wiceprzewodniczącym Krzysztof Rybak.
Kolejna to Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Zajmuje się sprawami z zakresu problematyki ekonomiczno
- finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem uchwalania
i wykonywania budżetu powiatu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju
gospodarczego. Przewodniczącym jest Miłosz Rudnicki,
wiceprzewodniczącym - Marek Jasiński.
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Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego zajmuje
się sprawami z zakresu zagospodarowania przestrzennego, nadzoru budowlanego, gospodarki nieruchomościami,
utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń, inwentaryzacji geodezji, kartografii, katastru, przestrzegania prawa,
porządku, bezpieczeństwa publicznego, ochrony praw
konsumenta, transportu, budowy i utrzymania dróg powiatowych. Przewodniczący komisji - Jerzy Konieczny, wiceprzewodniczący - Jacek Zatorski.
Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami związanymi z problematyką rolną,
leśnictwem, ochroną środowiska i przyrody, gospodarką

wodną. Przewodniczącym komisji jest Krzysztof Jewgiejuk,
wiceprzewodniczącą - Iwona Kowalska .
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zajmuje się sprawami
z zakresu edukacji publicznej, wychowania, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki. Przewodniczącym komisji
jest Karol Orymus, wiceprzewodniczącą - Elżbieta Kudaj.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej zajmuje
się sprawami związanymi z promocją i ochroną zdrowia,
pomocą społeczną, polityką prorodzinną, wspieraniem
osób niepełnosprawnych. Przewodniczącym komisji
jest Tadeusz Dobrzański, wiceprzewodniczącą - Renata
Skalska.

