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Nakręć się na pomoc dla Mateusza

15-letni Mateusz wymaga stałej rehabilitacji, można mu pomóc zbierając nakrętki. Akcję koordynuje Centrum
Kształcenia Praktycznego, chętnie włączają się w nią mieszkańcy i instytucje. Starosta Waldemar Wyczachowski, który objął zbiórkę patronatem, podkreśla, że taka pomoc jest szczególnie cenna i ważna.
Strony 8-9

Powalczą o tytuł ,,Firma
na medal”

Pełne plecaki pojadą
do Żółkwi

Konkurs ,,Firma na medal” i I Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego mają
pomóc w integracji lokalnego biznesu. To
nowe możliwości promocji, nawiązania
współpracy i wymiany doświadczeń.

Strona 3

Ponad 5 tys. 600 różnych artykułów szkolnych zebrali uczniowie
z powiatu bełchatowskiego dla polskich
dzieci na Ukrainie. Dary pojadą do Żółkwi,
gdzie działa polska szkoła.

Strona 9

FLESZ

Starosta Waldemar Wyczachowski zapoznał się z technologią
produkcji i spotkał z szefami Sempertrans Bełchatów. Firma,
produkująca taśmy przenośnikowe, otworzyła niedawno w
Rogowcu nową część zakładu produkcyjnego

Znany i niemal legendarny już zespół Mazowsze wystąpił dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Koncert polskich pieśni
odbył się w kościele parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie

Święty Jan Paweł II został patronem Gimnazjum Publicznego
w Kurnosie Drugim, w gminie Bełchatów. Uroczystość nadania
imienia i przekazania szkole sztandaru odbyła się pod patronatem starosty bełchatowskiego

Rajd rowerowy w biało-czerwonych barwach
II Powiatowy Rajd Niepodległości wyruszy 11 listopada szlakiem związanym z historią regionu. Rowerzyści
pojadą m.in. do Patoka, gdzie w 1939 roku zestrzelony został polski bombowiec Łoś. Start godz. 12
II Powiatowy Rajd Niepodległości mieć
będzie patriotyczny charakter. Rowerzyści
miejsca związane z historią regionu, zapalą znicze. Dostaną plakietki z legionowym
orzełkiem i pamiątkowe pocztówki przypominające historię poległych lotników z bombowca Łoś. To ostatnia tegoroczna wycieczka z cyklu „Rowerem przez powiat”, którego
organizatorem jest bełchatowskie starostwo
i Załoga Rowerowa ,,Zgrzyt”.
Trasa rajdu z okazji Święta Niepodległości
liczy 42 km. Prowadzić będzie z Bełchatowa
przez Rożniatowice i Ostoję, do Patoka, gdzie
rowerzyści zatrzymają się przy obelisku ku czci
załogi polskiego bombowca Łoś, zestrzelonego przez hitlerowców w 1939 roku. Następnie
rowerzyści pojadą na cmentarz parafialny w
Drużbicach, na kwaterę Poległych Lotników.

Jak mówi Maciek Kuszneruk z Załogi Rowerowej Zgrzyt, w imieniu organizatorów i uczestników zostaną tam złożone kwiaty i zapalone
znicze. Potem rajd pojedzie do Teofilowa na
tradycyjne ognisko, które odbędzie się nieopodal leśnego jeziorka. Stamtąd trasa rajdu
prowadzić będzie przez Anastazów, Ławy i
Zawady do Bełchatowa.
Dla wszystkich uczestników organizatorzy
mają pamiątkową plakietkę z orzełkiem legionowym, odblaskowe naklejki na rowery z godłem państwowym. Z okazji II Powiatowego
Rajdu Niepodległości zostanie wydana okolicznościowa kartka pocztowa, przedstawiająca polski bombowiec PZL37B Łoś. Załoga
Rowerowa Zgrzyt przewidziała również specjalną niespodziankę dla pań biorących udział
w wycieczce.

Zbiórka odbędzie się 11 listopada pod budynkiem starostwa przy ulicy Pabianickiej.
Zmianie ulega jednak godzina startu, z godz.
14, jak było to dotychczas, na godz. 12. Powrót
do miasta planowany jest na godz. 18. Organizatorzy proszą uczestników o założenie
ubrań z biało-czerwonym akcentem i zabranie zniczy, które zostaną zapalone na grobie
Poległych Lotników.
n
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WYDARZENIA
Biznes spotka się na forum gospodarczym
Przedsiębiorcy z powiatu bełchatowskiego po raz dziewiąty mogą ubiegać się o tytuł ,,Firma na medal”. Tym razem
rozstrzygnięcie prestiżowego konkursu połączone będzie z I Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego.
Powiat chce nagradzać firmy, które
z powodzeniem radzą sobie na dzisiejszym, trudnym rynku, wprowadzają innowacje, tworzą nowe miejsca pracy
i mogą być przykładem dobrze zarządzanego biznesu. To wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości jest jednym z priorytetów starosty Waldemara Wyczachowskiego.
- Zmodyfikowaliśmy założenia konkursu „Firma na medal”, dodajemy nową
formułę, która ma za zadanie przynieść
wymierne efekty współdziałania między przedsiębiorcami – mówi Waldemar
Wyczachowski, starosta bełchatowski. Oprócz corocznej gali przyznania nagród
zamierzamy zorganizować forum gospodarcze przedsiębiorców z powiatu oraz
partnerów z naszych zaprzyjaźnionych
regionów z terenu Polski i zza granicy.
W tej kadencji stawiamy na przedsiębiorczość, chcemy zaktywizować nasze
lokalne środowisko, pomóc w nawiązywaniu nowych kontaktów czy wymianie
doświadczeń.
Jak dodaje starosta, partnerem strategicznym przedsięwzięcia zostanie PGE
GiEK. S.A, które z wieloma lokalnymi firmami dobrze kooperuje.
Zmieniona została też nieco formuła
konkursu ,,Firma na medal", tak by dała
lepsze możliwości zaprezentowania się
i oceny. Pierwsza kategoria obejmować
będzie firmy działające od roku do trzech

Stanisław Gotkowicz, dyrektor biura RIG (od lewej), starosta Waldemar Wyczachowski i Andrzej Ratajski, prezes RIG zapraszają
przedsiębiorców do udziału w konkursie

lat (do tej pory było do dwóch lat). Druga
kategoria dla firm działających powyżej
trzech lat podzielona została na dwie
grupy – małych i średnich firm zatrudniających do 50 osób oraz firm z zatrudnieniem powyżej 50 osób.
- Ponadto zamierzamy przygotować,
już poza konkursem, dodatkowe wyróżnienia dla sprawnie zarządzanych firm,
skutecznych menadżerów czy rozwijających biznes właścicieli – dodaje Andrzej
Ratajski, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie z kapituły ,,Firmy
na medal” . - W imieniu izby zachęcam
firmy do udziału w konkursie, to prze-

cież darmowa doskonała forma promocji
i szerszego pokazania profilu prowadzonej działalności.
Organizatorem ,,Firmy na medal” jest
starostwo, a współorganizatorami: Regionalna Izba Gospodarcza, Fundacja
Rozwoju Gminy Zelów, Powiatowy Urząd
Pracy, Agencja Rozwoju Regionalnego
ARREKS, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kleszczów,
Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny.
n

,,Firma na medal” co i jak
l Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców zarejestrowanych lub działających w powiecie
bełchatowskim wszystkich branż. Warunkami są m.in., aby były one w dobrej kondycji finansowej,
terminowo regulowały zobowiązania.
l Firmy mogą ubiegać się o tytuł w następujących kategoriach:
prowadzący działalność od roku do 3 lat,
prowadzący działalność powyżej 3 lat: małe firmy do 50 osób, średnie firmy powyżej 50 osób
l Kapituła konkursowa oceniać będzie firmy na podstawie złożonych formularzy. Pod uwagę
brane będą m.in.: wskaźniki ekonomiczne, działania innowacyjne, tworzenie nowych miejsc pracy,
korzystanie z funduszy unijnych, dbałość o środowisko naturalne czy sposoby promocji.
l Firmy mogą zgłaszać swój udział w konkursie do końca 2015 roku.
l Kapituła konkursu zakończy obrady do 31 stycznia 2016.
l Rozstrzygnięcie konkursu i I Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego planowane są na
początek lutego 2016.
l Regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.powiat-belchatowski.pl.
Szczegółowe informacje Zespół ds. Promocji, tel. 44 635 86 42.
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WYDARZENIA
Remontowy ruch na powiatowych drogach
Zakończyły się prace przy przebudowie drogi w Dobrzelowie, jest gotowa kładka dla pieszych w Bujnach Szlacheckich. Drogowcy pracują na drodze Kamień - Chabielice.
Liczne ekipy w pomarańczowych kamizelkach uwijają się w tym roku na
drogach powiatowych naszego regionu.
Najważniejsze i największe prace odbywają się na ponad 1,5-kilometrowym odcinku drogi Kamień - Chabielice.
- Przebudowę całej tej drogi na odcinku sześciu kilometrów zarząd powiatu
obrał sobie jako priorytet wśród zadań
drogowych obecnej kadencji – mówi
Waldemar Wyczachowski,
starosta
bełchatowski. Droga ma strategiczne
znaczenie dla rozwoju powiatu, stanowi połączenie obwodnicy Kleszczowa
z drogą wojewódzką Łódź – Częstochowa, umożliwia dojazd do Kleszczowskiej
Strefy Przemysłowej, łączy obie odkrywki
bełchatowskiej kopalni.

Na drodze Kamień – Chabielice drogowcy kruszą podbudowę z płyt betonowych

rowy i chodnik, odnowiono rowy przy-

zł). Wyremontowana została też droga

Dróg Lokalnych, ze swojego budżetu
powiat przeznaczył 442 tys. zł, natomiast
gmina Bełchatów dołożyła 344 tys. zł.
Zadowolenie kierowców wywołuje
również nowa, gładka jak stół nakładka
asfaltowa na 1600-metrowym odcinku drogi powiatowej Trząs – Zarzecze
(gmina Kluki). Koszt tegorocznych prac
to ponad 375 tys. zł. W gminie Zelów
położono nową nawierzchnię na drodze w miejscowości Bocianicha (na
odcinku ponad 300 metrów) za 120 tys.
zł. Ponadto zbudowano kładkę dla pieszych w Bujnach Szlacheckich (70 tys.

siec). W gminie powstał także chodnik
w Dąbrowie Rusieckiej (30 tys. zł). Za 17
tys. przebudowany został przepust pod
drogą powiatową w Zdzieszulicach
Górnych (gmina Bełchatów). Z kolei
droga powiatowa Drużbice – Głupice
doczekała się nowej nawierzchni. Koszt
to 200 tys. zł.
W Bełchatowie dokończono przebudowę ulicy Piotrkowskiej (290 tys. zł)
oraz przeznaczono pieniądze (88.400
zł) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę
ulicy Cegielnianej. 
n

Dobra sieć dróg to podstawa, dlatego drożne. Całkowita wartość inwestycji to w miejscowości Jamborek (400 tys. zł)
też inwestycje drogowe należą do prio- 1 mln 346 tys. zł. Ok. 600 tys. zł pochodzi i droga powiatowa na odcinku 980 merytetowych.
z Narodowego Programu Przebudowy trów w Dębach Wolskich (gmina RuNa drodze Kamień - Chabielice firma
sfrezowała starą warstwę asfaltu oraz
skruszyła podbudowę z płyt betonowych. Tegoroczny koszt przebudowy to 1
mln 856 tys. zł. Remont drogi jest możliwy
dzięki udziałowi gmin. Gmina Szczerców
dołożyła 500 tys. zł, gmina Kleszczów 2,5
miliona zł, natomiast powiat zabezpieczył
w budżecie 1 mln 250 tys. zł.
Z kolei gotowa jest już droga w Dobrzelowie. Wymieniono na niej starą
nawierzchnię na ponad kilometrowym
odcinku drogi, powstał ciąg pieszo-rowe-

Spółka PKS kupi busy. Będą bardziej ekonomiczne

B

ędą bardziej ekonomiczne, mobilne
i odpowiadające potrzebom obecnego rynku. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej wzbogaci swój tabor o busy.
Aktualna sytuacja w spółce PKS, której
właścicielem jest samorząd powiatu bełchatowskiego, była jednym z tematów
wrześniowej sesji Rady Powiatu w Bełchatowie. Przedsiębiorstwo wystąpiło
-4-

z wnioskiem o zwiększenie jego kapitału
zakładowego o 500 tys. zł. Te dodatkowe
pieniądze, przekazane za zgodą radnych
z budżetu powiatu, zostaną przeznaczone na odnowienie taboru samochodowego spółki, przede wszystkim kupno busów. Ich rok produkcji ma nie przekraczać
2008, busy będą wstanie przewieźć od 20
do 35 osób. Pieniędzy prawdopodobnie
wystarczy na zakup pięciu samochodów.

W krótkiej dyskusji dotyczącej PKS
wskazywano, że stawianie na bardziej
mobilne i ekonomiczne samochody
jest dobrym kierunkiem. Inwestycja ma
przynieść spółce spore oszczędności, bo
wiąże się m.in. z mniejszym zużyciem paliwa, ma też wyeliminować „wożenie powietrza”. Decyzja o zwiększeniu kapitału
zakładowego z kwoty 2 mln 563 tys. zł na
3 mln 63 tys. zł zapadła jednogłośnie.  n

WYDARZENIA
Zaszczepią szesnastolatki przeciw rakowi szyjki macicy
Ruszyła siódma edycja bezpłatnych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy. W tym roku skorzystać
z niej będą mogły dziewczyny urodzone w 1999 roku.
Akcję, finansowaną przez powiat bełchatowski, poprowadzi Bełchatowskie Centrum Medyczne. Do tej pory zapisało się
kilkadziesiąt dziewcząt. Szczepienia trwają
od 2 listopada.
- Rak szyjki macicy jest najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce, na tle innych
krajów Unii Europejskiej niestety zajmujemy ostatnie, niechlubne miejsce – mówi
Krzysztof Grzegorzewski, członek zarządu
BCM. - Codziennie na raka szyjki macicy
umiera aż pięć Polek.
Jak dodaje, mimo, że zainteresowanie
wszelkimi szczepieniami sukcesywnie spada,
BCM dołoży wszelkich starań, aby jak najwięcej dziewczynek skorzystało z tegorocznej
edycji szczepień. Od października w szkołach
prowadzone są spotkania i pogadanki na temat prewencji chorób dróg rodnych u kobiet.
Zdrowie jest wartością najwyższą, dlatego zachęcam do skorzystania z naszego
programu profilaktycznego – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Jesteśmy jednym z nielicznych
samorządów w kraju, który prowadzi akcję
bezpłatnych szczepień całej populacji z danego rocznika. W ciągu ostatnich sześciu lat

Krzysztof Grzegorzewski z Bełchatowskiego Centrum Medycznego (drugi od lewej) przekonywał na konferencji w starostwie, że
szczepienia są bardzo ważne

zaszczepiliśmy 2.245 dziewczynek z terenu
powiatu, w tym roku ze szczepień mogą
skorzystać 484 dziewczynki. Przypomnę, że
realizujemy również inne inicjatywy prozdrowotne, m.in. akcję badania gruczołu
krokowego dla mężczyzn.
Samorząd na szczepienia przeciwko HPV
wydał do tej pory1.330.000 zł. 
n

Dziewczęta, które chcą się zaszczepić,
zgłaszać się mogą do siedziby przychodni przy ulicy 19 stycznia 12 w Bełchatowie, do punktu szczepień w pokoju 21.
Uzyskać szczegółowe informacje i umówić się na termin szczepienia można też
pod numerem tel. 44 733 12 21, wew. 29.

GlassDuo zagrał na anielskich organach z okazji Dni Papieskich

D

uet Anna i Arkadiusz
Szafraniec zagrał dla
bełchatowskiej publiczności
znane utwory muzyki poważnej największych kompozytorów. Muzycy wykonali je na szklanej harfie,
niezwykłym instrumencie
zbudowanym z kieliszków.
Jego historia sięga XVIII wieku, niegdyś szklana harfa
nazywana była anielskie organy. GlassDuo zagrał w ramach XI Bełchatowskich Dni
Papieskich.
Organizatorami koncertu
byli Mariola Czechowska,
prezydent Bełchatowa i Waldemar Wyczachowski, staro-

Szklana harfa GlassDuo należy do największych na świecie, zbudowana jest z 57
kieliszków różnej wielkości

sta bełchatowski. Tegoroczne Dni Papieskie, których
częścią był koncert, obfitowały w wiele wydarzeń religijnych oraz artystycznych.
Papieski tydzień zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem Papieża przy ulicy
Kościuszki oraz msza świę-

W imieniu władz powiatu kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II złożyli Grzegorz Gryczka i Adam Baryła

ta w intencji bełchatowian
przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II. Powiat na
uroczystościach reprezento-

wał Grzegorz Gryczka, wicestarosta bełchatowski oraz
Adam Baryła, członek zarządu
powiatu. 
n
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WYDARZENIA
Nagrody i podziękowania dla pracowników oświaty
Dwudziestu nauczycieli zostało wyróżnionych z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Wyróżnieni nauczyciele

Nagrody nauczycielom wręczyli starosta Waldemar Wyczachowski i wicestarosta Grzegorz Gryczka

Kwiaty, dyplomy, nagrody, słowa
o ogromnej roli w kształtowaniu młodych pokoleń – to wszystko towarzyszyło Powiatowemu Dniu Edukacji Narodowej, który odbył się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie. W części artystycznej dla nauczycieli
zagrał kwartet Obsession.
- Dzisiejsze święto to dobry moment
nad zastanowieniem się nad rolą, jaką
pełnią nauczyciele w społeczeństwie –
mówił Waldemar Wyczachowski, starosta

bełchatowski. - A rola ta, zwłaszcza we
współczesnych czasach, jest ogromna, to
właśnie od pedagogów w dużej mierze
zależy kształt następnych pokoleń.
Grzegorz Gryczka, wicestarosta bełchatowski, odpowiedzialny za sprawy
oświaty, mówił, że przed samorządem
lokalnym stoi ogromne zadanie związane z właściwą organizacją oświaty, a powiat bełchatowski nie musi się wstydzić
w tym zakresie. Powiatowe placówki, ich
wygląd, wyposażenie, nie odbiegają już

Nagrody Starosty Bełchatowskiego otrzymali:
Maciej Koźma, Jolanta Stepanów, Barbara
Woszczyk, Beata Kuligowska (I LO)
Zbigniew Próchnicki, Małgorzata Rychlik
(II LO)
Jolanta Męcikiewicz, Anna Grzelczak, Iwona Kulik, Radosław Herudziński (ZSP nr 3)
Wiesława Konieczna, Renata Forusińska,
Ilona Elżbieta Golik (ZSP nr 4)
Andrzej Gudzio (ZSP Zelów)
Bożena Grzywacz (Bursa Szkolna)
Anna Matyszewska, Krzysztof Kostrzewa
(CKP)
Agnieszka Bereś (SOS-W)
Urszula Wasiak (MOS w Łękawie)
Agnieszka Olejnik-Klatd (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)

od zachodnioeuropejskich. Z roku na rok
poprawia się baza dydaktyczna.
W tym roku Nagrodę Starosty Bełchatowskiego (3 tys. zł brutto) otrzymało 20
osób. Ponadto podczas uroczystości wręczone zostały nauczycielom nominacje
na wyższe stopnie awansu zawodowego
oraz podziękowania dla tych, którzy odeszli na emeryturę. Wymieniono również
pedagogów nagrodzonych medalami. n

O przyrodzie w nowej ekopracowni

M

ikroskopy, probówki, interaktywna tablica, minizestaw fotowoltaiczny, próbki gleby i skał – to wszystko
mają do dyspozycji uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie.
Do użytku oddano ekopracownię
„Tulipan”. Jest w niej m.in. miejsce do
zajęć praktycznych, gdzie uczniowie
będą mogli poznawać technologie
upraw roślin ogrodniczych i ich zastosowanie.
- Nasza placówka nie miała do tej pory
sali nauk przyrodniczych, ułatwiającej
wprowadzanie nowoczesnych technik
pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
– mówi Małgorzata Stemplewska, dyrektor SOSW i jak dodaje, pracownia
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powstała dzięki dotacji z budżetu powiatu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi dofinansował przedsięwzięcie
kwotą 36 tys. zł. Uczniowie Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie w ramach zajęć praktycznych wyremontowali pracownię.
Wychowankowie ośrodka korzystają
także z nowej pracowni gastronomicznej, która powstała dzięki zaangażowaniu wolontariuszy – pracowników PGE
GiEK SA Oddział KWB Bełchatów. Był to
jeden z 40 projektów w całej Polsce,
który zwyciężył w II edycji programu
wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”, zorganizowanego przez PGE
Polską Grupę Energetyczną i Fundację

PGE „Energia z Serca”. Pracownia została
wyposażona m.in. w meble kuchenne,
sprzęt AGD, nową kuchnię i zlew. Zakupiono także nowe garnki, deski do krojenia i sztućce.
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

GOSPODARKA
Przedsiębiorcy dowiedzą się, jak ratować
Przedsiębiorcy z powiatu bełchatowskiego będą uczyć się, jak
udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs organizuje Regionalna Izba Gospodarcza i bełchatowskie starostwo
Narada w firmie. Nagle jeden z pracowników traci przytomność i upada na podłogę.
Na ratunek rusza prezes, wyszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Do
przyjazdu zespołu ratowniczego prowadzi akcję reanimacyjną. To nie scenariusz
jednego z seriali o pracy ratowników medycznych, ale możliwy rozwój wypadków
w którejś z bełchatowskich firm, ponieważ
starostwo wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą organizuje szkolenie z pierwszej
pomocy przedmedycznej dla przedsiębiorców. Bezpłatny kurs odbędzie się 18 listopada w sali konferencyjnej RIG w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96. Mogą wziąć w nim
udział przedsiębiorcy z powiatu, także ci
niezrzeszeni w RIG.
- Pomysł na organizację takich szkoleń
dało samo życie – mówi Stanisław Gotkowicz, dyrektor biura RIG w Bełchatowie.
Chcemy, żeby przedsiębiorcy byli przygotowani na różne sytuacje kryzysowe i potrafili odpowiednio na nie zareagować.

Zapisz się
W szkoleniu 18 listopada weźmie
udział 30 osób. Jeśli będą chętni, RIG
i starostwo zorganizują w tym roku
kolejne, dwie edycje szkoleń. Zapisy
przyjmowane są na adres mailowy:
biuro@rigbelchatow.bai.pl lub pod
nr tel.: 44 733 66 00 (wew. 105).
Organizację szkoleń wspiera finansowo
bełchatowskie starostwo.
W trakcie sześciogodzinnego kursu
uczestnicy zostaną zapoznani z tzw. łańcuchem pierwszej pomocy. Dowiedzą
się, jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia, co
zrobić w przypadku utraty przytomności,
zawału, oparzeń, krwawień, złamań, jak
przeprowadzić resuscytację. Po czterech
godzinach teorii przez dwie godziny będą
ćwiczyć resuscytację i postępowanie z pacjentem nieprzytomnym oraz unierucha-

Będą szkolenia i sekcje branżowe
Chcę zrzeszać, wspierać i chronić lokalnych przedsiębiorców – mówi Andrzej Ratajski, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie.
Minęło kilka miesięcy odkąd został
pan prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej. Co jest dla Pana najważniejsze
w kierowaniu Izbą?
- Przede wszystkim chciałbym chronić interesy przedsiębiorców. Myślę, że
jedyną drogą, by tego dokonać, jest codzienna praca i rozmowy z przedsiębiorcami. Dopiero kiedy poznam ich potrzeby, będę w stanie udzielić im pomocy
w odpowiedniej formie, czy też podjąć
konkretne działania. Czasem wystarczy
tylko dobrze nakierować przedsiębiorcę,
przekazać mu informacje o dostępnych
dotacjach lub pozyskiwaniu funduszy ze
środków unijnych.
Regionalna Izba Gospodarcza zrzesza dzisiaj 54 przedsiębiorców. W jaki
sposób zamierza Pan przyciągnąć nowych?

- Od pewnego czasu realizujemy cykl
wyjazdów, dokładnie poznajemy lokalne firmy. Staramy się też promować ich
produkty, tym samym chcemy ,,nakręcić”
lokalną gospodarkę. Pobudzić ją. Pracuję
już także nad poszerzeniem oferty szkoleń dla przedsiębiorców, nawiązałem
współpracę dotyczącą kształcenia zawodowego.
Czy planuje Pan zmiany wewnątrz Izby?
- Tak. Przymierzam się powoli do utworzenia sekcji branżowych. Uważam, że
ułatwi to manifestowanie potrzeb przedsiębiorców z poszczególnych branż, a co
za tym idzie, doprowadzi do szybszego
ich rozpoznawania i zaspokajania na
miarę naszych możliwości. Możemy pomóc udzielając porad w sprawach ekonomicznych, organizacyjnych lub nawet
prawnych. 
n

Teorii będą towarzyszyć zajęcia praktyczne

mianie. Tematyka będzie modyfikowana
w zależności od specyfiki przedsiębiorstw,
których przedstawiciele będą brali udział
w szkoleniu 
n

Pieniądze na biznes
Przedsiębiorcy z powiatu bełchatowskiego
mogą starać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy, wprowadzanie nowych technologii, zakup gruntów czy nieruchomości. Do
korzystania ze wsparcia w ramach Inicjatywy Jeremie zaprasza Fundacja Rozwoju Gminy Zelów.
Pożyczka to propozycja dla właścicieli mikro,
małych i średnich firm, którzy mają siedzibę
lub oddział na terenie województwa łódzkiego.
Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na
wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych
czy technologicznych, budowę i rozbudowę
obiektów inwestycyjnych oraz wyposażenie firm
w maszyny czy urządzenia. Przedsiębiorcy mogą
też kupić za nie nieruchomości, grunty pod inwestycje czy środki transportu, a co ważne finansowane jest sto procent inwestycji i nie jest
wymagany wkład własny.
Właściciele firm mogą ubiegać się maksymalnie o 250 tys. zł. Ze składaniem wniosków trzeba
się spieszyć, termin mija wraz z końcem roku.
Szczegółowych informacji udziela Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, ul. Mickiewicza 4,
tel. 44 634 10 06. Można je także uzyskać w
bełchatowskim Urzędzie Miasta, pok. 315 (wtorek 10.00-14.00), tel. 606 314 854, 665 945 800,
606 917 070. Wykaz dokumentów można znaleźć na stronie www.frgz.pl .
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POD PATRONATEM STAROSTY

Pomóż zbierać nakrętki dla Ma

Mateusz ma 15 lat i potrzebuje stałej rehabilitacji, można mu
pomóc zbierając nakrętki

Drugoklasiści zmierzyli się w sportowej rywalizacji w policyjnym turnieju

J

edne mają uczyć, inne pomóc,
wszystkie są warte zauważenia. CKP
koordynuje akcję zbierania nakrętek
dla chorego Mateusza, ,,Kuźnia życzliwości” chce przyjaznego traktowania
osób niepełnosprawnych. GKS Bełchatów wychodzi poza stadionowy stereotyp ucząc młodzież m.in. kulturalnego
dopingu, policja wpaja najmłodszym
zasady bezpieczeństwa. Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, pod
którego patronatem, którego odbywają
się te wydarzenia, podkreśla, że takie
działania są szczególnie cenne.
Możesz pomóc zbierając nakrętki
Niepełnosprawny Mateusz ma 15
lat i to właśnie dla niego Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie prowadzi akcję zbierania nakrętek. Chłopiec cierpi na wiele schorzeń,
m.in. na dziecięce porażenie mózgowe.
Wymaga ciągłej rehabilitacji, do której
potrzebna jest mata ozonowa. Koszt jej
zakupu może sięgać nawet 5 tys. zł.
Niestety mamy Mateusza nie stać
na tak drogi sprzęt. Stąd prośba do
-8-

,,Kuźnia życzliwości” prowadzi kampanię społeczną, bo chce, by osoby niepełnosprawne spotykały się z większą akceptacją

wszystkich instytucji, przedsiębiorców,
szkół i osób indywidualnych o pomoc.
Pierwsze worki z nakrętkami już są,
zbiera je starostwo i GKS Bełchatów.
Do akcji przyłączyła się też Bełchatowska Grupa Offroadowa.

„Niepełnosprawny – inny, ale taki sam!”
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Kuźnia życzliwości” w Szczercowie chce zmienić
sposób postrzegania osób niepełnosprawnych w dzisiejszym świecie. Po-

POD PATRONATEM STAROSTY

teusza

Pełne plecaki dla dzieci na Ukrainie
W sumie ponad 5 tys. 600 różnych artykułów szkolnych zebrali uczniowie z powiatu bełchatowskiego dla polskich uczniów na Ukrainie.

Uczniowie szkół podstawowych uczą się kulturalnego kibicowania. Organizatorem akcji jest GKS Bełchatów

móc ma w tym kampania społeczna
pod hasłem „Niepełnosprawny – inny,
ale taki sam!”.
- Zaplanowaliśmy wiele działań mówi Andrzej Klimas, prezes ,,Kuźni
życzliwości”. - Są to m.in. konkursy plastyczne, czy filmowe dla uczniów od
pierwszych klas podstawówki po ostatnie klasy szkół ponadgimnazjalnych.
Rywalizacja pod okiem policji
Uczniowie klas drugich szkół podstawowych walczyli w Turnieju Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie. Turniej odbył się 13 października
w hali sportowej.
- Co roku wspólnie ze starostwem organizujemy taki konkurs, aby dzieciom
od najmłodszych lat wpajać zasady
bezpieczeństwa – mówi aspirant sztabowy Piotr Rokita z bełchatowskiej komendy policji. W turnieju zwyciężyła SP
nr 4 z Zelowa.
GKS kształtuje młode charaktery
Bełchatowskie starostwo włączyło się
w kampanię społeczno-edukacyjną pn.
„Bezpieczne Dziecko z GKS Bełchatów”.
Podczas jej inauguracji blisko tysiąc
uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI
uczyło się na trybunie północnej GiEKSA
Areny kulturalnego dopingu, oglądało
pokazy policyjne, strażackie i ratownicze.
Druga odsłona akcji odbyła się w PGE
Gigantach Mocy, gdzie uczniowie zobaczyli film w reżyserii Zbigniewa Gajzlera, opowiadający historię byłego alkoholika Marka Skrzymowskiego, który
od kilkunastu lat pomaga ludziom zepchniętym na dno. 
n

Wśród darów przyniesionych przez uczniów nie brakowało oczywiście plecaków

Zbiórka była prowadzona w dziewiętnastu szkołach w powiecie i samym Bełchatowie. Akcję wsparła
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, dzięki czemu włączyły się
w nią podstawówki i gimnazja w mieście. Liczby są imponujące. Uczniowie
zebrali ponad 1400 zeszytów, 700 długopisów, 48 plecaków, piórniki, kredki,
farby i bloki.
- Jestem pozytywnie zaskoczony
skalą pomocy, jaką udzielili bełchatowscy uczniowie naszym rodakom na
Wschodzie – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się
w naszą akcję, samorządom szkolnym,
wychowawcom i oczywiście uczniom.
Dziękuję również pani prezydent Marioli Czechowskiej za włączenie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta
w nasze działania.
Akcja ,,Pełny plecak” jest odpowiedzią starosty na apel sióstr dominikanek, które w Żółkwi pod Lwowem
prowadzą polską szkołę. Dary trafią do
ponad dwustu uczniów w różnym wieku. Polska szkoła w Żółkwi, miasteczku
partnerskiego regionu powiatu bełchatowskiego, działa już 20 lat. Siostra Sara,
dyrektorka Sobotniej Szkoły Języka Polskiego w Żółkwi, już teraz dziękuje za
okazaną pomoc. Jak mówi, jest zasko-

Do akcji chętnie się przyłączyło II LO im. Kochanowskiego

czona, że aż tyle artykułów szkolnych
udało się zabrać.
- Jak zwykle chętnie odpowiedzieliśmy na apel o pomoc i włączyliśmy całą
społeczność szkolną do udziału w akcji – mówi Renata Forusińska, opiekun
samorządu szkolnego w ZSP nr 4, gdzie
przez miesiąc trwała akcja. - Uczniowie
przynosili konkretne dary lub przekazywali pieniądze, za które zakupiliśmy
zeszyty, piórniki, plecaki i inne przybory szkolne. W przyszłości na pewno
będziemy w takich przedsięwzięciach
uczestniczyć.
Starostwo ze swej strony zapewni
transport darów do Żółkwi oraz kupi
płyty DVD z polskimi filmami – lekturami szkolnymi, klasyką i polskim kinem
współczesnym, zgodnie z prośbą sióstr
prowadzących szkołę.
n
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BLISKO NAS
Zwiedzali miasta, robili zdjęcia, uczyli się polskiego
Młodzież z Litwy i Ukrainy poznawała polskie stolice. Projekt nosił nazwę „Tropiciele historii – międzynarodowa wymiana szkolna”, a 90 tys. zł przekazało na jego realizację Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Dwie grupy dzieci i młodzieży z Rejonu Solecznickiego na Litwie i Rejonu
Żółkiewskiego na Ukrainie, w sumie 80
osób, spędziły w Polsce kilkanaście dni.
Pierwsza grupa gościła w naszym kraju na początku lata, druga we wrześniu.
Młodzieży towarzyszyli uczniowie polscy, podopieczni placówek opiekuńczych w powiecie bełchatowskim. Realizacja projektu kosztowała około 114 tys.
zł, z czego 24 tys. zł pochodziło z budżetu powiatu. 90 tys. zł samorząd dostał na
projekt z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Uczniowie z Litwy i Ukrainy poznawali historię polskich stolic od początków powstania państwa polskiego.
Odwiedzili Gniezno, Poznań, Kraków
i Warszawę. Pierwsze dwa dni grupy
spędziły w Bełchatowie i powiecie,
następnie zwiedzały kolejne miasta.
W programie były warsztaty historyczne, quizy, gry miejskie dotyczące historii Polski i odwiedzanych miast, jak
również oglądanie zabytków i wspólna zabawa.
Spędzenie czasu z polskimi rówieśnikami i zwiedzanie naszego kraju miały
także pomóc w nauce języka polskiego
w praktyce. ,,Tropiciele historii” otrzymali
w prezencie aparaty fotograficzne i swoją przygodę z Polską mogli utrwalić na
zdjęciach.
n

Uczniowie z Litwy i Ukrainy mieli okazję poznać polskie stolice i polską historię

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania
,,Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

Strażacki kronikarz ze Szczercowa nagrodzony

K

ronika OSP w Szczercowie, której
autorem jest Jan Klarecki, zdobyła
pierwszą nagrodę w XXII Ogólnopolskim Konkursie Kronik. Nagrodzony tom
obejmuje lata 2011 – 2015. Jest zapisem
najważniejszych wydarzeń z życia strażackiej jednostki – prezentuje zarówno
uroczystości, jak i ćwiczenia i akcje.
Jan Klarecki przez 20 lat był skarbnikiem w jednostce, 10 lat temu podjął się
zadania prowadzenia kroniki. Jak dodaje,
to setki godzin pracy. Pomaga mu córka
Małgorzata Mateusiak.
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To już drugie wyróżnienie dla kronikarza ze Szczercowa, doceniony też został
w 2013 roku. Do tegorocznego konkursu
zgłoszono 95 kronik (173 tomy).
Klarecki jest też autorem Fotokroniki OSP
w Szczercowie pt. ,,XI. Abyś był aktywny”. To
fotograficzny zapis strażackiej historii ostatnich 110 lat. Najstarsze zdjęcie pochodzi
z 1916 roku. Jak podkreśla autor, praca nad
kroniką trwała cztery lata i było to olbrzymie przedsięwzięcie. Fotografie pochodza
z rodzinnych albumów strażaków, mieszkańców i archiwów samej straży. 
n

Jan Klarecki od 10 lat prowadzi strażacką kronikę

EKOPOWIAT
Wymienili na drzewka 32 tony makulatury
To była rekordowa akcja. Wymienić drzewko za makulaturę przyszło 3,5 tysiąca osób. Starostwo rozdało 11 tysięcy sadzonek, m.in. sosen, dębów, modrzewi, świerków, jodeł i berberysów.
Po drzewka za makulaturę już po raz
szósty w historii powiatu mieszkańcy
zgłosili się na początku października.
Niektórzy czekali na parkingu przy bełchatowskim starostwie już od 5 rano, na
cztery godziny przed oficjalnym startem
akcji. Waldemar Wyczachowski, starosta
bełchatowski, podziękował mieszkańcom za aktywność i cierpliwość oraz
życzył satysfakcji z nowych drzewek
w ogródkach. Jako symbol akcji i niejako
na pamiątkę kolejnej edycji starosta wsadził na zielonym skwerze obok biurowca
młode drzewko.
Mieszkańcy otrzymali za makulaturę
11 tysięcy sadzonek, m.in. sosen, dębów,
modrzewi, świerków, jodeł i berberysów. Około 3500 osób przyniosło w sumie 32 tony makulatury, o 3 tony więcej
niż w ubiegłym roku. Rekordzista zgromadził 330 kilogramów starych gazet
i pudeł. Najliczniejszą grupę stanowili
mieszkańcy Bełchatowa i okolicznych
miejscowości. Na zbiórkę makulatury
przyjechały także osoby z Zelowa, Drużbic i Ruśca.
Tomasz Głowacki, kierownik referatu
ds. edukacji ekologicznej, koordynujący przedsięwzięcie, podsumowuje tegoroczne „Drzewko za makulaturę” jako
wielki sukces, mierzony wymiernymi
efektami uratowanych przed wycięciem

Po sadzonki drzewek i krzewów przyszło aż 3,5 tysiąca osób

drzew czy liczbami kolejnych, nowych
nasadzeń na terenie powiatu.
Szósta edycja akcji kosztowała budżet
powiatu 45 tys. zł, z czego za 43,8 tys. zł
kupiono sadzonki, za pozostałą kwotę
torby do ich pakowania. Warto wspomnieć, że bełchatowski pomysł ma już
swoich naśladowców. Nasz region partnerski, powiat stalowowolski, zachęcony
bełchatowskim sukcesem, także organizuje „Drzewko za makulaturę”. 
n

Z makulaturą pod starostwo przyjeżdżały całe rodziny

To był dobry rok dla pszczelarzy

M

iłośnicy pszczół, jak co roku, mieli
swoje wielkie święto. Tegoroczne,
XXXIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza odbyły się w Wałczu, w województwie zachodniopomorskim. W poprzednim roku
to Bełchatów gościł pszczelarzy z całej
Polski, a nawet zza granicy. Kiermasze artykułów pszczelarskich, ekologicznych
i branżowych, wykłady, konferencje, występy artystyczne, a nawet nadawanie
odznaczeń dla najbardziej zasłużonych
pszczelarzy to atrakcje, które corocznie czekają na uczestników. Powiat bełchatowski
reprezentowali Krzysztof Gajda, członek
zarządu powiatu bełchatowskiego oraz

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Bełchatowie z prezesem Janem Polakiem na czele.
- Ten rok był dobry dla pszczelarzy – mówi
Jan Polak, prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bełchatowie. - Zbiory były dość
obfite. Jednak lokalni pszczelarze produkują miód tylko na własny użytek, nie wystawiają swoich wyrobów na sprzedaż do
spółdzielni.
Jak dodaje, w naszym powiecie robi
się głównie miody z lipy i akacji, a także
wzbogaca się pożytki pszczele poprzez
sianie roślin miododajnych.
Obecnie w kole działa 110 pszczelarzy. Pasieki, które prowadzą, mają bar-

Bełchatowskie Koło Pszczelarzy zaprezentowało się w Wałczu

dzo zróżnicowaną wielkość - od 20 rodzin pszczelich aż do 160. 
n
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NASZA HISTORIA
Grudzień i Zelnik z patriotycznym koncertem
Znany aktor Jerzy Zelnik, kompozytor i solista Robert Grudzień oraz
sopranistka Sylwia Strugińska wystąpią w Bełchatowie z okazji Święta Niepodległości. Koncert odbędzie się 13 listopada, wstęp wolny
Na poetycko-muzyczny program ,,Ku
niepodległej” w wykonaniu znanych
artystów zapraszają mieszkańców Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski i prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska. Patriotyczny koncert
uświetni 97. rocznicę odzyskania niepodległości.
Roberta Grudnia i Jerzego Zelnika nie
trzeba przedstawiać. Grudzień, artysta
muzyk, kompozytor, solista Filharmonii
Lubelskiej i honorowy obywatel Zelowa, od lat koncertuje w regionie. Jerzy
Zelnik swoją popularność jako aktor
zdobył grając Zygmunta Augusta w serialu ,,Królowa Bona” oraz Ramzesa XIII
w filmie Jerzego Kawalerowicza ,,Faraon”. Artystom towarzyszyć będzie Sylwia Strugińska (sopran), solistka Teatru
Muzycznego w Łodzi.
Artyści stworzyli wspólnie program
poetycko-muzyczny. Zaprezentują pieśni niepodległościowe, takie jak „Legiony”
lub „Jedzie na Kasztance” ku czci marszał- Robert Grudzień i Jerzy Zelnik zaprezentują patriotyczny proka Józefa Piłsudskiego oraz komentarz gram już 13 listopada
historyczny do wydarzeń z 1918 roku.
Widowisko odbędzie się w kościele tek, 13 listopada, o godzinie 18:30 (tuż
Narodzenia NMP w Bełchatowie w pią- po mszy świętej). Wstęp wolny.
n

W 97. rocznicę odzyskania
niepodległości
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości odbędą się 11 listopada
w parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika
przy ulicy Czyżewskiego. Rozpoczną
się o godz. 10 mszą świętą w intencji Ojczyzny. Po mszy, na placu przed
kościołem nowi członkowie Związku
Strzeleckiego „Strzelec” złożą przysięgę, odbędzie się także Apel Poległych.
Po oficjalnych uroczystościach będzie
można się posilić wojskową grochówką w parku przy Placu Wolności. Laureaci XVI Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja
Ojczyzna 2015” zaśpiewają o godz. 12
w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
W ramach obchodów Święta Niepodległości odbędą się imprezy towarzyszące. 10 listopada o godz. 10
spod Muzeum Regionalnego wystartuje Bieg Niepodległości. 19 listopada w Muzeum Regionalnym o godz.
17 odbędzie się „Debata Piłsudski
– Dmowski: Dwie wizje niepodległej
Polski”.

Bełchatowianie wzięli sprawy w swoje ręce
N
iezwykle trudno jest dziś, po
blisko stu latach od odzyskania
niepodległości przez Polskę, opisać
dokładnie, jak wyglądało w Bełchatowie tych kilka listopadowych dni
1918 roku. W pozostawionych przez
bełchatowian nielicznych wspomnieniach przeczytać można, że
rozbrojenie austriackich posterunków przebiegło w naszym mieście
bezkrwawo. Kto tego dokonał?
Sami mieszkańcy, skupieni w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej. To oni, po przeszło trzech
latach przygotowań, wzięli sprawy
w swoje ręce. Zapewne ćwiczenia
- 12 -

prowadzone potajemnie w parku
Hellwiga czy majątku Ubysza, przy
użyciu drewnianych karabinów deponowanych następnie w jednej
z posesji wsi Czapliniec, dla wielu
wydawały się śmieszne. Były jednak podstawą wyszkolenia żołnierza, tak ważnego dla rodzącego się
w wielkich trudach państwa.
W październiku 1918 roku śmiałków tych była w naszym mieście
zaledwie garstka – przeszło trzydziestu. Bełchatowianie nie mogą
jednak o nich zapomnieć.
n
Łukasz Politański
Muzeum Regionalne w Bełchatowie

Apel bełchatowskich członków POW w parku przed dworem Hellwiga. Zdjęcie ze
zbiorów Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

Z ŻYCIA GMIN
Gmina Bełchatów – Złota Lokalizacja Biznesu
Gmina Bełchatów ponownie znalazła się w gronie laureatów tegorocznej edycji programu Gmina Fair
Play oraz programu Przyjazna Polska. Wójt Kamil Ładziak wrócił ze stolicy aż z dwoma wyróżnieniami.
W ogólnopolskim konkursie Gmina Fair Play
co rok premiowane są samorządy, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają
na swym terenie możliwie najlepsze warunki
dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej, dbają o rozwój infrastruktury, stosują
rozwiązania przyjazne środowisku, inwestują
w podniesienie komfortu życia oraz podnoszą
standardy obsługi przedsiębiorców i mieszkańców. Na zalety i dokonania gminy Bełchatów zwrócili uwagę członkowie kapituły konkursowej z Instytutu Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy Krajowej
Izbie Gospodarczej, przyznając Certyfikat Złota Lokalizacja Biznesu Gmina Fair Play 2015.
Niezależnie od tego organizatorzy konkursu
docenili rozwój teleinformatyczny gminy Bełchatów, przyznając jej - jako jedynej - nagrodę w tegorocznej edycji Programu Promocji
Polskich Samorządów Przyjazna Polska 2015
w kategorii eGmina.
,,Gmina Bełchatów prowadzi inwestycje na
rzecz poprawy standardów na swoim terenie,
m.in. rozbudowuje sieć wodociągową i kanalizacyjną, rozbudowuje infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i aktywnie przeciwdziała

Wójt Kamil Ładziak certyfikat Gmina Fair Play odebrał z rąk wicepremiera Janusza Piechocińskiego

wykluczeniu cyfrowemu” - podkreślają członkowie kapituły konkursowej w uzasadnieniu
swej decyzji.
Obie nagrody wójt Kamil Ładziak odebrał
z rąk wicepremiera Janusza Piechocińskiego
w piątek, 23 października, podczas uroczystej
Gali Finałowej XIV edycji programu Gmina Fair
Play oraz II edycji programu Przyjazna Polska.

Drużbice mają swój uniwersytet

M

ieszkańcy gminy Drużbice mogą brać udział w zajęciach uniwersytetu III wieku. Propozycja skierowana jest dla osób 60+,
które chcą aktywnie spędzać czas. Organizacja warsztatów i szkoleń
jest możliwa dzięki współpracy Bożeny Zielińskiej, wójt gminy Drużbice i Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, projekt realizowany na terenie
gminy nosi nazwę „Zelowski uniwersytet III wieku”.
Mieszkańcy mogą brać udział m.in. w zajęciach z rękodzieła, spotkaniach dotyczących zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej
(z instruktorem nordic walking, rehabilitantem, dietetykiem itp.),
spotkaniach z twórcami. 
n

W ramach uniwersytetu odbył się także wyjazd integracyjny na baseny termalne do Uniejowa

- Przyznany naszej gminie tytuł Gmina Fair
Play to wielki sukces całego samorządu. Zdobyty już kolejny raz tytuł potwierdza, że gmina
Bełchatów spełnia wymagania najlepszych
gmin w kraju i Europie. To także dowód, że
nawet z perspektywy stolicy dobre działania
władz samorządowych są widoczne i doceniane – stwierdził wójt Kamil Ładziak. 
n

Uczczą niepodległość
i posmakują gęsinę
Wójt gminy Drużbice Bożena Zielińska zaprasza wszystkich mieszkańców na ,,Święto nieodległości z gęsiną w
tle". Uroczystości odbędą się 11 listopada w Drużbicach,
ich nazwa nawiązuje do herbu gminy, na którym widnieje św. Marcin z gęsią. Jednym z punktów programu
będzie rozstrzygniecie konkursu kulinarnego. Patronat
honorowy nad drużbickim świętem objął Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
Uroczystości rozpocznie msza święta w intencji Ojczyzny o godz. 14 w kościele parafialnym w Drużbicach,
następnie zostaną złożone kwiaty na grobie nieznanego
żołnierza na parafialnym cmentarzu. O godz. 15.30 na
placu rekreacyjnym w Drużbicach odbędzie się koncert
pieśni patriotycznych góralskiej kapeli Ondraszki.
Tegorocznym obchodom Święta Niepodległości towarzyszyć będzie rozstrzygnięcie konkurs kulinarnego
pn. ,,Na św. Marcina najlepsza gęsina”. Ogłoszenie zwycięzców konkursu i degustację potraw zaplanowano na
godz. 16.30. 
n
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Z ŻYCIA GMIN
Kleszczów dwukrotnie na najwyższym podium

P

o raz kolejny gmina Kleszczów zajęła
pierwsze miejsce w publikowanym
przez Pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota” rankingu wydatków na infrastrukturę techniczną. W zestawieniu
opracowanym przez prof. Pawła Swianiewicza brane były pod uwagę wydatki
samorządów na infrastrukturę techniczną w latach 2012-2014 w przeliczeniu
na głowę mieszkańca.
Samorządowi liderzy inwestycji zostali
wyłonieni w kilku kategoriach na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Statuetkę im. Kazimierza Wielkiego dla gminy
Kleszczów odebrała skarbnik gminy Maria
Cłapka, uczestnicząc w Samorządowym
Forum Kapitałów i Finansów, które w październiku odbyło się w Katowicach.
Gmina Kleszczów utrzymała także
pierwsze miejsce wśród gmin wiejskich
w corocznym Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ten ranking oparty na analizie
16 wskaźników z zakresu gospodarki, po-

Laureaci rankingu zrównoważonego rozwoju, m.in. Joanna Guc, zastępca wójta gminy Kleszczów

lityki społecznej oraz ochrony środowiska
przygotowują badacze z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki
Warszawskiej.
Wyniki zostały ogłoszone 23 października na konferencji zorganizowanej w sie-

Stulecie OSP w Kamieniu

4

października odbyły się obchody
setnej rocznicy działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kamieniu. Z pocztami sztandarowymi na jubileuszowe święto przybyli
strażacy-ochotnicy z innych jednostek
OSP w gminie Kleszczów oraz z OSP
Chabielice i OSP Osiny. W gronie zaproszonych gości obok wójta gminy
Sławomira Chojnowskiego i radnych
gminy Kleszczów byli obecni przedstawiciele Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Bełchatowie, Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie oraz Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Kleszczowie.
Uczestnicy uroczystości wzięli udział
w mszy świętej, odprawionej w intencji strażaków, wysłuchali historycznej prezentacji,
byli też świadkami uhonorowania jednostki
OSP oraz kilku jej członków odznaczeniami
i medalami. Sztandar jednostki został udekorowany Złotym Znakiem Związku OSP
- 14 -

dzibie Sejmu RP przy współudziale Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Fundacji Polskiego Godła
Promocyjnego „Teraz Polska”. Statuetkę
i dyplom dla gminy Kleszczów odebrała
zastępca wójta – Joanna Guc.
JS

Będą lekcje w
,,Leśnym zakątku”

O

Jednym z ważnych momentów uroczystości była dekoracja
sztandaru

RP oraz Złotym Medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”. Brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Emil Cebula,
Przemysław Komór i Grzegorz Urbański. Dla
11 członków straży w Kamieniu z inicjatywy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Kleszczowie przyznane zostały odznaki za
wysługę lat. Uczestnicy uroczystości minutą
ciszy uczcili pamięć tych członków jednostki,
którzy zmarli.... 
JS

gródek pod nazwą „Leśny Zakątek” to
jeden z edukacyjnych projektów, jakie
w tym roku realizuje gmina Drużbice. Powstaje
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach dzięki dofinansowaniu w wysokości
24 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w wysokości 14 tys. zł zostaną doposażone
stołówki w Wadlewie i Drużbicach. Przy SP
w Wadlewie rozbudowywany jest ogródek
i alpinarium. 26 tys. zł na ten cel samorząd
otrzymał od Fundacji Lokalnych Ekologicznych
Inicjatyw Obywatelskich. Natomiast w ramach
zadania „Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej w 3
oddziałach przedszkolnych na terenie gminy
Drużbice”, doposażone zostaną place zabaw,
odnowione stołówki oraz zakupione pomoce
dydaktyczne. Na tę inwestycję gmina pozyskała około 180 tys. zł. 
n

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

Komisje Rady Powiatu
Bełchatowskiego
Komisje Rady Powiatu w Bełchatowie
Komisja Rewizyjna:
Damian Nowak – przewodniczący
Krzysztof Rybak – wiceprzewodniczący
Marek Chrzanowski
Iwona Kowalska
Miłosz Rudnicki
Karol Orymus
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Miłosz Rudnicki – przewodniczący
Marek Jasiński – wiceprzewodniczący
Szczepan Chrzęst
Grzegorz Gryczka
Damian Nowak
Waldemar Wyczachowski
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Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:
Jerzy Konieczny – przewodniczący
Jacek Zatorski – wiceprzewodniczący
Adam Baryła
Ryszard Ciągło
Barbara Dobkowska
Krzysztof Gajda
Dariusz Rogut
Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony
Środowiska:
Krzysztof Jewgiejuk – przewodniczący

Iwona Kowalska – wiceprzewodnicząca
Adam Baryła
Krzysztof Gajda
Dariusz Rogut
Krzysztof Rybak
Jacek Zatorski
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
Karol Orymus – przewodniczący
Elżbieta Kudaj – wiceprzewodnicząca
Barbara Dobkowska
Grzegorz Gryczka
Marek Jasiński

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

