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Wydanie bezpłatne

Biuletyn powiatu bełchatowskiego
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Panowie, czas się zbadać!

Powiatowe lato
dla aktywnych
Zajęcia biegowe, fitness, nordic walking, rajd rowerowy i kurs tenisa ziemnego. Przed nami sierpniowa odsłona
powiatowej akcji dla mieszkańców. To
świetna okazja złapania wakacyjnej
formy i nastroju.
Strony 8-9

fot. Marlena Bielińska

fot. Fotolia

Powiat bełchatowski wykłada
pieniądze na profilaktykę raka
prostaty i liczy, że w ciągu trzech lat
zostanie przebadanych 3 tysiące
panów. Zapisy już trwają, badania
rozpoczną się w sierpniu. Prowadzi
je bełchatowska przychodnia
MegaMed. Na złośliwy nowotwór
prostaty choruje w Polsce co
roku kolejnych 7 tysięcy osób,
dlatego profilaktyka jest tak
ważna. Waldemar Wyczachowski,
bełchatowski starosta, zaprasza na
badania panów z terenu powiatu
i podkreśla, że mogą one uratować
zdrowie, uchronić od tragedii.
Przychodnia MegaMed
przygotowuje też akcję
promocyjną. Jest gotowa na
przebadanie 800 mężczyzn w tym
roku.
Strona 3

Świetna zabawa
z gwiazdami
Ania Wyszkoni, D-Bomb, LZA Promni
wystąpią na tegorocznych Dożynkach
Powiatowych. Będzie tradycyjny, dożynkowy korowód, podziękowania dla rolników i rodzinny piknik. Rolnicze święto
już 23 sierpnia w Łękawie.
Strona 7

FLESZ

Grupa fotografików z Belgii, Bułgarii, Czech, Litwy, Niemiec,
Polski i Słowacji przyjechała do Bełchatowa na V Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne Energia 2015. Efekty ich pracy
można oglądać do 26 sierpnia na wystawie w Gigantach Mocy

Święto Policji bełchatowscy funkcjonariusze uczcili uroczystym
apelem przed komendą. W jednostce pracuje obecnie 210 policjantów oraz 39 osób na tzw. stanowiskach niemundurowych

Kalendarz imprez

Marsz dla życia i rodziny - coroczna manifestacja, organizowana przez Stowarzyszenie Młodych Bełchatowian Impuls, którą
starosta bełchatowski Waldemar Wyczachowski objął patronatem, pokazała przywiązanie mieszkańców do wartości rodzinnych i
szacunek dla życia ludzkiego

1, 2, 9, 30 sierpnia, Letnie koncerty ze stypendystami
Cykl imprez, których głównymi bohaterami będą
młodzi, uzdolnieni muzycznie i tanecznie bełchatowianie. Ich talenty będzie można podziwiać
w niedzielne wieczory (początek o godz. 17-18)
w parku przy Muzeum Regionalnym. Organizatorem koncertów jest bełchatowski Urząd Miasta.

16 sierpnia, „Zdobywamy Górę Kamieńsk"
Trzecia edycja imprezy dla osób niepełnosprawnych,
którzy samodzielnie lub z pomocą wolontariuszy wjadą na wózkach inwalidzkich na górę Kamieńsk. W drugiej części tego wydarzenia odbędzie się zabawa
integracyjna z konkursami i występami estradowymi.
Wśród uczestników akcji i wolontariuszy zostaną rozlosowane upominki.

7-9 sierpnia, I Zlot Motocyklowy
Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Białe Kruki zaprasza mieszkańców powiatu bełchatowskiego
na I Zlot Motocyklowy na Babim Lecie. Impreza
odbędzie się pod patronatem starosty bełchatowskiego, w programie m.in.: koncerty, konkursy zlotowe, parada motocyklowa do Bełchatowa
i nocna niespodzianka.

22-28 sierpnia, 122. Bełchatowska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę
Zapisy na pielgrzymkę w poszczególnych bełchatowskich parafiach potrwają do 21 sierpnia. Każdy pątnik
otrzyma śpiewnik oraz regulamin. Marsz na Jasną Górę
potrwa trzy dni. Dwa dni pielgrzymi spędzą w Czestochowie. Na powrót do domu zaplanowano dwa dni.

8 sierpnia, Hill&Chill
Pokaz 130 samochodów z całej Polski, jazda z kontrolowanym poślizgiem, prezentowana przez licencjonowanych kierowców, lot paralotnią i przejażdżka „Drift taxi” - to tylko niektóre z atrakcji,
jakie czekają na mieszkańców powiatu podczas
motoryzacyjnego wydarzenia Hill&Chill. Imprezę,
którą patronatem objął starosta Waldemar Wyczachowski, organizuje 8 sierpnia na górze Kamieńsk
bełchatowska grupa EBE Event.

29 sierpnia, Regionalne Obchody Powstania
NSZZ Solidarność
Zarząd Regionu Piotrkowskiego NSZZ Solidarność
zaprasza wszystkich mieszkańców na uroczyste
obchody powstania Solidarności 29 sierpnia. Lokalni związkowcy chcą zapoznać mieszkańców
z historią początków ruchu i zasługami naszego
regionu w walce o wolną Polskę. Początek o godz.
16:30 w sali widowiskowo-teatralnej Gigantów
Mocy. Wydarzenie objął patronatem bełchatowski
starosta.

,,Złap lato” w aparat
fotograficzny
Lato tam, gdzie mieszkasz, jest pełne uroku? Zrób zdjęcie i wyslij do nas. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zaprasza do udziału
w fotograficznym konkursie „Złap lato”. Jego
zasady są proste - chodzi o pokazanie regionu
w letniej, wakacyjnej odsłonie. Czekamy na
zdjęcia przyrody, wakacyjnych zabaw, romantycznych zachodów słońca czy rowerowych
wycieczek. Ważne, aby zdjęcie dotyczyło lata
i było zrobione na terenie powiatu bełchatowskiego.
Każdy uczestnik może nadesłać trzy fotografie, czekamy na nie do 30 sierpnia. Zdjęcia
będziemy publikować na Facebooku, najciekawsze pokażemy na naszej stronie internetowej i w biuletynie ,,Echo”. Pięć najlepszych
fotografii zostanie nagrodzonych.
Fotografie nadsyłać można na adres jjanicka@powiat-belchatowski.pl wraz z informacją
o miejscu zrobienia i autorze. Ich przesłanie
oznacza zgodę na publikację. Szczegóły konkursu w regulaminie na stronie www.powiat-belchatowski.pl.
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WYDARZENIA
Panowie, czas się zbadać. Ruszył program profilaktyczny
Powiat wykłada pieniądze na profilaktykę raka prostaty i liczy, że w ciągu trzech lat zostanie przebadanych 3 tysiące panów. Zapisy już trwają, badania rozpoczną się w sierpniu

N

a badania przesiewowe przeciw rakowi
gruczołu krokowego powiat bełchatowski przeznaczył w tym roku 100 tysięcy zł.
W programie mogą wziąć udział panowie w wieku od 50 do 75 lat. Poprowadzi go przychodnia
MegaMed w Bełchatowie, która już zaprasza
mieszkańców powiatu bełchatowskiego do zapisywania się na badanie w laboratorium i wizytę
u urologa.
- Statystyki są niepokojące. Na złośliwy nowotwór prostaty choruje w Polsce co roku kolejnych
7 tysięcy osób – mówi Waldemar Wyczachowski,
starosta bełchatowski. - Przygotowany przez starostwo program, jako jeden z nielicznych w kraju,
uzyskał akceptację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych. Wychodzimy z propozycją
bezpłatnych badań do naszych mieszkańców, by
zachęcić ich do dbania o własne zdrowie, uchronić
przed tragedią, jaką może wywołać choroba wykryta zbyt późno.
Badania wykona przychodnia MegaMed przy
ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie.
- Pacjent będzie musiał przyjść do nas dwukrotnie: po raz pierwszy na badanie laboratoryjne krwi,
po raz drugi na spotkanie z urologiem – mówi
Ryszard Urbańczyk, dyrektor MegaMed w Bełchatowie. - Jesteśmy przygotowani na przebadanie
800 osób w tym roku. Programowi będzie towarzyszyć kampania edukacyjna. Będą ulotki, plakaty,
komunikaty w zakładowych radiowęzłach. Mamy
nadzieję dotrzeć z informacją do jak największej
liczby mężczyzn.

Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski i Jan Wionczyk, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, podkreślają, że program starostwa, jako jeden z nielicznych w kraju, uzyskał akceptację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych

„Program profilaktyki raka gruczołu krokowego w powiecie bełchatowskim w latach 20152017" gwarantuje jego uczestnikom bezpłatną
wizytę u urologa, wykonanie badania laboratoryjnego na poziom antygenu sterczowego (PSA).
W przypadku podwyższonego ryzyka zachorowania pacjent zostanie skierowany na bezpłatne
badanie USG lub/i pobranie próbek tkanki do
badania histopatologicznego. Osobom z rozpoznaniem raka prostaty (na podstawie przeprowadzonej biopsji) zapewnia się konsultację ze
specjalistą, mającą na celu omówienie dostęp-

nych opcji postępowania oraz przedstawienie
rzetelnych informacji dotyczących korzyści oraz
ryzyka związanego z ich zastosowaniem, aby
uwzględniając własne preferencje pacjent mógł
w porozumieniu z lekarzem podjąć świadomą
decyzję co do dalszego postępowania. Mężczyźni z potwierdzoną chorobą zostaną skierowani
do dalszego leczenia.
n

Zapisy
Przychodnia MegaMed w Bełchatowie
nr tel. 44 635 29 02; 44 635 29 01

Warto zadbać o zdrowie
Szczepan
Chrzęst (54 l.),
przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie
Jako radny powiatu poparłem
bez wahania przyjęcie programu
bezpłatnych badań dla mężczyzn.
Mogę powiedzieć, że problem
raka gruczołu krokowego znam
z autopsji, bowiem wystąpił on
w mojej rodzinie. Dzięki szybkiej
reakcji wszystko jest teraz na dobrej drodze. Sam też zamierzam
zgłosić się na badania. Wiem, że
my mężczyźni bywamy bardziej
strachliwi od kobiet, przynajmniej
w takich tematach, ale strach można pokonać, do czego serdecznie
zachęcam.

Jacek Zatorski
(52 l.), radny
Rady Powiatu w
Bełchatowie
Bardzo
często
spotyka się osoby, i nie dotyczy
to tylko panów,
że bez konkretnych, niepokojących
objawów unikają badań, lekarzy,
kontrolowania stanu zdrowia. Traktowanie swojego organizmu z takim –
powiedziałbym – lekceważeniem nie
jest dobre. W przypadku takich chorób, jak rak, powszechnie wiadomo,
że wczesne jego wykrycie daje szansę na wyleczenie. Spójrzmy na to też
z innej strony. Poddając się badaniu
możemy również uzyskać potwierdzenie, że jesteśmy zdrowi i nie ma
czego się obawiać. I tego wszystkim
panom życzę.

Stanisław Gotkowicz (63 l.)
Prezes Zarządu
Regionalnej Izby
Gospodarczej w
Bełchatowie
Dla mnie poddanie się takiemu
badaniu jest sprawą oczywistą. Znam
statystyki i osoby, których choroba dosięgła. Zaufajmy specjalistom i mądrym
ludziom, którzy mówią, iż rak wykryty
wcześnie nie oznacza wyroku śmierci.
Ja wierzę w dojrzałość moich rówieśników i mam nadzieję, że zainteresowanie udziałem w programie będzie duże.
Chciałbym jednakże zaapelować także
do pań, by namawiały do przebadania
się swoich bliskich. Od siebie dodałbym: chcesz mieć komfort psychiczny i
spokój, idź śmiało do lekarza. Nie ryzykujesz nic, możesz tylko zyskać.

Ks. Władysław
Staśkiewicz (56
l.), proboszcz parafii pw. Zesłania
Ducha Świętego
w Bełchatowie
Strach przed badaniem to tak naprawdę strach, że można usłyszeć coś
złego. Jak sądzę, stąd może wynikać
niechęć panów do profilaktycznych badań nowotworu prostaty. Podejdźmy
jednak do tego z wiarą i spokojem, ale
przede wszystkim akceptacją tego, że
każdy wiek ma swoje uroki i także swoje problemy. Z życia trzeba korzystać z
radością, ale trudno o to, jeśli brakuje
zdrowia. Zarówno i życie, i zdrowie są
bożymi darami dla nas. Ale o te dary
trzeba się troszczyć. Program bezpłatnych badań może nam tylko w tym
pomóc.
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WYDARZENIA
Absolutorium dla zarządu powiatu
Powiatowi radni udzieli absolutorium Zarządowi Powiatu Bełchatowskiego, na czele którego stoi starosta Waldemar Wyczachowski. Radni przyjęli też sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

G

łównym punktem obrad sesji Rady
Powiatu w Bełchatowie, która odbyła się 24 czerwca, było udzielenie
przez radnych absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 rok. Zarówno sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2014 rok, jak i działalności zarządu powiatu w roku minionym,
zyskały niemal jednomyślną aprobatę rady.
Pamiętać należy, że w poprzedniej kadencji
to obecna opozycja miała swojego przedstawiciela na stanowisku wicestarosty. Wykonanie uchwały budżetowej pozytywnie
oceniła także komisja rewizyjna oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.
Prognozowane dochody powiatu bełchatowskiego w roku ubiegłym zostały wykonane w kwocie 117 239 269,92 zł, co stanowi
100,43 procent planu, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 115 559 246,57 zł, czyli na
poziomie 92,73 procent. Tym samym budżet
zamknął się nadwyżką w wysokości 1 680
023,35 zł. 
n

Zarząd Powiatu w Bełchatowie: Adam Baryła, Barbara Dobkowska, Waldemar Wyczachowski i Krzysztof Gajda

Mieszkańcy polubili grę w zielone
16 lat trwania akcji to ponad 2 tysiące ton makulatury i 36 tysięcy uratowanych drzew. Powiat nie
bez powodu ma tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej

T

ylko w ciągu pierwszego półrocza ponad
dziewięć i pół tysiąca osób uczestniczyło
w działaniach pod hasłem edukacji ekologicznej, organizowanych i finansowanych przez
bełchatowskie starostwo. A liczby są imponujące.
To blisko 80 konkursów o tematyce ekologicznej, ponad 30 wyjazdów do miejsc ciekawych
przyrodniczo, 1 100 badań lekarskich i porad
udzielonych przez dietetyka na temat zdrowego
żywienia w ramach projektu ,,Mój ekologiczny
styl życia”, ponadto szkolenia, pogadanki i konsultacje. Samorząd powiatu bełchatowskiego, utytułowany Lider Edukacji Ekologicznej, nie obniża
poprzeczki.
- Staramy się docierać do najmłodszych, do
młodzieży szkolnej, bo wierzymy, że jeśli teraz
zdobędą wiedzę i nauczą się dbać o środowisko
naturalne, w swoim dorosłym życiu będą te umiejętności przekazywać dalej – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
Edukacja ekologiczna i podnoszenie poziomu
świadomości ochrony środowiska to jedno, konkretne działania – to drugie. Z pewnością tony zebranej makulatury należą do wymiernych efektów
działań. Przez 16 lat prowadzenia akcji zebrano
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Powiatowe Obchody Dnia Ziemi w Bełchatowie to impreza plenerowa z udziałem setek osób

ponad 2 tys. ton tego surowca, co przelicza się na
36 tysięcy uratowanych przed wycięciem drzew.
Uczniowie włączają się w ten pomysł bardzo chętnie. Tegoroczną rekordzistką jest Szkoła Podstawowa w Osinach.
- Co roku zbieramy ponad 100 kilogramów
makulatury na jednego ucznia – mówi Regina
Kucharska, dyrektorka Szkoły Podstawowej w
Osinach. - W tym roku było to aż 112 kilogramów.
Najwięcej, bo aż 365 kilogramów, przyniósł Aleks
Niewczas.

Powiat bełchatowski manifestuje co roku swoje
ekologiczne idee podczas obchodów Dnia Ziemi.
Przemarsz uczniów ulicami Bełchatowa z transparentami i hasłami nawołującymi do ochrony środowiska, kiermasz ekologicznych rozmaitości,
występy artystyczne i konkursy gromadzą wokół
wspólnego celu setki osób, głównie dzieci. Tegoroczna impreza nawoływała do oszczędzania
energii i potwierdziła, że powiat bełchatowski to
nie tylko stolica polskiej energetyki, ale prawdziwy
Mecenas Ochrony Środowiska.
n

WYDARZENIA
Maraton drogowych remontów
Drogowcy pracują na drodze powiatowej między Zawadami a Dobrzelowem, w sierpniu pojawią się na
odcinku Zarzecze – Trząs. We wrześniu powinny rozpocząć się prace na drodze Kamień – Chabielice

K

osztowne, duże inwestycje i liczne,
drobne remonty już trwają lub rozpoczną się jeszcze w tym roku na
drogach powiatu bełchatowskiego. To jeden
z priorytetów bełchatowskiego starosty.
- W obecnej kadencji, oprócz licznych, krótkich
odcinków dróg, zamierzamy zająć się poprawą
stanu dwóch ważnych, długich traktów, które znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. Mam
na myśli drogę powiatową Kamień – Chabielice
oraz Nowy Świat – Trząs – podkreśla Waldemar
Wyczachowski.
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zawady – Dobrzelów już trwa. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy i nowy system odwodnienia pasa
drogowego. Istniejące zjazdy do posesji zostaną
przebudowane, a jezdnia będzie mieć nową nawierzchnię. Koszt inwestycji to około 1 350 000
zł. Pieniądze pochodzą z budżetów powiatu bełchatowskiego, gminy Bełchatów i z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw.
schetynówki).
Starostwo czeka na wyłonienie wykonawcy
przebudowy drogi Kamień – Chabielice. Został
ogłoszony przetarg, podpisanie umowy na wykonanie pierwszego odcinka o długości 1,4 km
powinno nastąpić do końca sierpnia. Prace rozpoczną się we wrześniu. Sfinansują je wspólnie
powiat (1,5 mln zł) oraz gminy Kleszczów (2,5 mln
zł) i Szczerców (500 tys. zł).
Jeszcze w tym roku drogowcy pojawią się
w gminie Kluki na odcinku drogi powiatowej Zarzecze – Trząs. Roboty zaczną się w sierpniu. Na
razie trwa wybór wykonawcy prac. Ogłoszony
zostanie również przetarg na przebudowę drogi
gruntowej w miejscowości Jamborek (gmina Ze-

Nowo zbudowana kładka dla pieszych i rowerzystów w Bujnach Szlacheckich

lów). Tą drogą przejeżdżają m.in. gimbusy z młodzieżą szkolną. Bywało, że podczas wiosennych
roztopów ruch był mocno utrudniony lub nawet
niemożliwy. Tegoroczna inwestycja pozwoli na
dokończenie prowadzonej od trzech lat przebudowy, dzięki czemu cały odcinek drogi, od granicy
powiatu do dawnej DK nr 12, będzie utwardzony.
Nowa nawierzchnia asfaltowa już pojawiła się na drodze między Bocianichą a Kociszewem. Zakończona budowa przepustu na
skrzyżowaniu ulicy Piotrkowskiej w Bełchatowie z drogą powiatową w kierunku Zdzieszulic Górnych rozwiązała problem zalewania
skrzyżowania, który pojawiał się w tym miejscu
w czasie intensywnych opadów i wiosennych
roztopów.
Na pozostałych drogach na bieżąco prowadzone są naprawy wybojów, trwa też uzupełnianie
ubytków w nawierzchni jezdni.
Samorząd powiatu utrzymuje i zarządza 354
km dróg o kategorii powiatowej.
n

Rowy to nie śmietnik
Podczas wykaszania traw w rowach wzdłuż dróg
powiatowych pracownicy PZD zbierają w każdym
sezonie dosłownie tony odpadów. Odkąd przepisy
narzuciły na mieszkańców obowiązek płacenia za
odbiór śmieci, zjawisko dzikich wysypisk nasiliło
się. Zwłaszcza okolice ścieżek rowerowych są niechlubnym świadectwem braku kultury i rozsądku
niektórych rowerzystów. Drogowcy apelują i proszą o nieśmiecenie. Porzucone w rowach butelki,
złom, a nawet zużyty sprzęt domowy, bywają
przyczyną uszkodzeń kosiarek. To z kolei generuje
dodatkowe koszty i przestoje w pracy.
- Płacimy również za wywóz odpadów, które
znajdziemy w rowach– mówi Tomasz Kijanka,
dyrektor PZD w Bełchatowie. - Odpady zebrane
w workach mamy obowiązek przekazać specjalistycznej firmie, której musimy zapłacić także za
usługę ich utylizacji. Apeluję i proszę o rozsądek.
Oszczędność, jaką śmieciarz zyska porzucając
odpady byle gdzie, jest złudna. Za sprzątanie zapłacimy wszyscy.

Jest robota dla kasjerki, spawacza i elektryka
Około 200 miejsc pracy ma dla mieszkańców 80 przedsiębiorców z powiatu bełchatowskiego.

W

czerwcu w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Bełchatowie było zarejestrowanych o 1300 osób mniej niż
rok wcześniej. Spadek bezrobocia to wynik
zwiększonej liczby ofert pracy. Nowych pracowników chciałoby w sumie zatrudnić 80
przedsiębiorców z terenu powiatu. PUP poprzez Wojewódzki Urząd Pracy proponuje
też zatrudnienie za granicą. Na Polaków czeka około 1700 miejsc pracy w 160 zagranicznych firmach. Szczególne zapotrzebowanie
jest na: ślusarzy, elektromonterów, hydraulików, spawaczy, kucharzy, fizjoterapeutów.
Na pracę za granicą mogą także liczyć osoby

z doświadczeniem w hotelarstwie bądź opiekowaniu się osobami starszymi. Większość
ofert pochodzi z Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Młoda kobieta, stojąca w kolejce do rejestracji
szuka pracy w Bełchatowie, o wyjeździe za granicę
raczej nie myśli. - Skończyłam technikum o profilu
technik żywienia. Przyszłam się zarejestrować, bo
nie mam ubezpieczenia i trudno zaleźć mi pracę
bez doświadczenia w zawodzie – wyjaśnia.
Choć bełchatowski rynek nie jest przychylny dla
kobiet, tym razem PUP ma ofertę dla pań. W nowym sklepie Polo Market, który ma być niedługo
otwarty w budynku po dawnym Tesco, przewidywane jest zatrudnienie kobiet zarejestrowanych w

PUP. Największe zapotrzebowanie jest jednak na
zawody męskie takie jak: elektryk, monter rusztowań, spawacz, czy kierowca.
Spadek bezrobocia w sezonie letnim ma miejsce co roku, tym razem jest jednak większy niż w
ostatnich latach. W czerwcu w PUP zarejestrowanych było 5 tys. 167 osób, w analogicznym okresie
ubiegłego roku w statystykach widniało 6 tys. 469
bezrobotnych. Najwięcej poszukujących zatrudnienia to osoby w wieku 25-34 lata. Zdecydowana
większość młodych ludzi, rejestrujących się w PUP
po raz pierwszy, oczekuje pomocy w znalezieniu
pracy. Nie liczą na zasiłki, chcą sami zapracować na
swoje wynagrodzenie i godne życie.
n
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WYDARZENIA
Szkoły ponadgimnazjalne czekają na uczniów
Ponad 50 uczniów mogą jeszcze przyjąć powiatowe szkoły ponadgimnazjalne. Wolne miejsca są m.in. w ,,Kochanowskim”, energetyku i technikum ekonomiczno-hotelarskim

806

uczniów ma już zagwarantowane miejsca
w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat
bełchatowski. W placówkach zaplanowano w nowym roku szkolnym 29 klas dla
860 pierwszoklasistów. Na chętnych czeka
jeszcze ponad 50 wolnych miejsc zarówno
w ogólniakach, technikach, jak i zasadniczych szkołach zawodowych. Szkoły liczą,
że zapełnią je uczniowie, którzy pomyślnie
przejdą egzaminy poprawkowe.
Najwięcej nowych uczniów mogą przyjąć:
II LO im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie
– 11; ZSP nr 3 – 11 (w tym IV LO – 3, Technikum Energetyczne - 2, I ZSZ – 6), ZSP nr 4 – 22
(w tym Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie
– 12, II ZSZ – 10), ZSZ w Zelowie – 10.
- Działania promocyjne naszych szkół,
które są prowadzone od kilku lat, przynoszą efekty – mówi Grzegorz Gryczka,
wicestarosta bełchatowski. - Oferta edukacyjna, zarówno jeśli chodzi o profile kształcenia, jak też warunki, w jakich nauka się
odbywa, jest atrakcyjna.
Podczas wiosennego etapu rekrutacji
zainteresowanych nauką w szkołach powiatowych było ponad 1100 osób, w tym
50 spoza powiatu.
Analiza liczby dzieci urodzonych w latach 2000-2015 pokazuje, iż najtrudniejszy
będzie rok szkolny 2018/19 z liczbą 880
potencjalnych gimnazjalistów (obecnie
1066). Samorząd powiatu stanie przed
trudnym wyzwaniem, by zapewnić młodzieży prawidłową edukację, pamiętając
jednocześnie o aspekcie ekonomicznym,
jak i społecznym utrzymania szkół. 
n

Agnieszka Wasilewska, naczelnik wydziału edukacji i wicestarosta Grzegorz Gryczka polecają szkoły ponadgimnazjalne powiatu

Powiat zapowiada walkę o subwencję
Powiat bełchatowski ma zwrócić ok. 3 mln 100 zł. To efekt kontroli, dotyczącej wykorzystania subwencji oświatowej na uczniów niepełnosprawnych w latach 2011 – 2013. Zdaniem kontrolujących przyznana powiatowi kwota
była za wysoka. Władze powiatu tłumaczą, że to błąd systemowy, decyzję nazywają krzywdzącą. Sprawą zajął się
już minister finansów i Związek Powiatów Polskich, bo w podobnej sytuacji jest kilkaset samorządów w Polsce.
- Rozbieżności wskazane przez Urząd Kontroli Skarbowej wynikły z innej, wyższej liczby uczniów niepełnosprawnych skierowanych do nauki w naszych placówkach, jak np. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym czy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, w porównaniu z faktycznym stanem osobowym w konkretnym dniu danego roku szkolnego, wskazanym w przepisach – mówi Agnieszka Wasilewska, naczelnik wydziału
edukacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie.
Jak wyjaśnia, dane były umieszczane w systemie elektronicznym, który nie przewiduje, niestety, sytuacji, jakie
miały miejsce w życiu, kiedy np. uczeń uzupełnił brakujące dokumenty po terminie lub został doprowadzony
do ośrodka przez policję dopiero w trakcie roku szkolnego. Zdaniem USK w tej sytuacji subwencja nie była
należna, nawet jeśli uczeń pobierał naukę. Grzegorz Gryczka, wicestarosta bełchatowski podkreśla, że chodzi o
lukę w prawie i kwestie formalne.
Jeśli interwencje nie przyniosą skutku, w tym roku kwota do oddania wyniesie 1,3 mln zł. Pozostałe ok. 1,7 mln
złotych obciążą budżet przyszłoroczny.

A

ndrzej Ratajski, szef Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, został nowym
prezesem zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie. Z pełnienia tej funkcji
zrezygnował w czerwcu Mirosław Marszał. Nowy
prezes pracuje obecnie nad projektem rocznego
planu działania. Znajdą się w nim liczne spotkania
i szkolenia, zwłaszcza z takich dziedzin jak księgowość i prawo pracy. Kolejnym ważnym wyzwaniem jest aktywizowanie na forum RIG mniejszych
firm. Jednym z instrumentów ma być korzystna
dla nich zmiana formuły składkowej.
Andrzej Ratajski planuje też utworzyć wśród
członków organizacji sekcje branżowe. Wachlarz
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działalności przedsiębiorców skupionych obecnie
w Izbie jest bardzo szeroki. Grupowanie ich w te
same lub zbliżone zespoły ma ułatwić wzajemne
kontakty i przynosić efekty.
Najbliższą inicjatywą RIG jest spotkanie z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy na temat
wykorzystania środków z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego oraz z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych jeszcze w roku
2015. W drugiej połowie sierpnia zostanie zorganizowany dla przedsiębiorców kurs pierwszej
pomocy przedmedycznej. Więcej informacji
pod nr telefonu: 44 733 66 00 wew.105 (Biuro
RIG).
n

fot. Anna Staniaszek

Prezes BSM pokieruje Regionalną Izbą Gospodarczą

Andrzej Ratajski, nowy prezes RIG

WYDARZENIA
Świetna zabawa z gwiazdami w Łękawie
Ania Wyszkoni jest gwiazdą tegorocznych Dożynek Powiatowych. Wcześniej publiczność rozgrzeje D-Bomb
Dożynki Powiatowe 2015
13.00 Msza św. w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łękawie
14.00 – 15.00 Część oficjalna (plac przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie)
15.30 – 16.00 Występ zespołu Gminne Nutki
16.00 – 16.30 Występ zespołu folklorystyczny
Promienie Bełchatowa
17.00 – 18.00 Występ Ludowego Zespołu Artystycznego Promni
18.30 – 19.30 Zespół disco polo D-Bomb
20.00-21.00 Gwiazda wieczoru Ania Wyszkoni
21.00 – 00.00 Dyskoteka pod gwiazdami

D-Bomb rozgrzeje publiczność

nansowemu samorządu powiatu, przygotują dla mieszkańców stoiska promocyjne
z regionalnymi przysmakami.
Dużo będzie się działo na scenie. Wystąpią grupy lokalne, jak np. Gminne Nutki i
Promienie Bełchatowa. LZA Promni, zespół
składający się ze studentów i absolwentów
SGGW w Warszawie, zaprezentuje się w
godzinnym widowisku tańców i pieśni ludowych. Lekką i przyjemną muzykę disco
polo zapewni koncert trio D-Bomb, obecnego na scenie muzycznej od blisko 20 lat,
znanego także w Europie i za oceanem wykonawcy takich przebojów jak np. „Najbardziej dzisiaj chcę” i „Z tobą sen”.
Jako gwiazda tegorocznych dożynek
wystąpi Ania Wyszkoni, autorka wielu szla-

Czerniawski wspomina stan
wojenny i szkołę w Głazowie

T

adeusz Czerniawski, pisarz i wieloletni nauczyciel, bełchatowianin od 30
lat, wydał kolejną książkę pod tytułem „Gry szkolne w Głazowie”. Wspomina w
niej czasy komunizmu i stanu wojennego,
ukazując realia codziennego życia poprzez
pryzmat zachowań nauczycieli. Autor opierał się na własnych doświadczeniach, inspiracją dla niego była także powieść „Martwe
dusze” Mikołaja Gogola. Jak sam podkreśla,
nie należy doszukiwać się w jego opowieści
postaci konkretnych nauczycieli – omawia
tylko poszczególne typy ludzi, które często
noszą cechy zbiorowe.

Urodzony na
Wileńszcz yźnie
Tadeusz
Czerniawski, w
latach 60. jako
repatriant przyjechał do Polski
i osiedlił się w
B ełchatowie.
Spisuje głównie
swoje wspomnienia, opowiadania, felietony i nowele. „Gry szkolne w Głazowie” są
jego ósmą książką. Publikacja ukazała się
pod patronatem starosty bełchatowskiego
i przy jego wsparciu finansowym.
n

fot. Marlena Bielińska

T

radycyjne obrzędy, wielki piknik rodzinny i występy popularnych artystów złożą się na rolnicze święto,
które obchodzić będziemy w niedzielę, 23
sierpnia. Tegoroczne Dożynki Powiatowe w
Łękawie organizują wspólnie powiat i gmina Bełchatów.
Święto plonów rozpocznie się o godz.
13 nabożeństwem dziękczynnym w łękawskim kościele. Następnie orszak dożynkowy przejdzie na plac za Młodzieżowym
Ośrodkiem Socjoterapii. Przekazanie gospodarzom wieńców, wyróżnienie najlepszych rolników z poszczególnych gmin
czy poczęstunek chlebem wypieczonym z
tegorocznej mąki to tradycyjne elementy
najważniejszej części uroczystości. Imprezę
uatrakcyjnią m.in. wesołe miasteczko dla
dzieci, stoiska z rękodziełem ludowym, wyrobami pszczelarskimi, sprzętem rolniczym
i ogrodniczym. Koła gospodyń wiejskich z
poszczególnych gmin, dzięki wsparciu fi-

Ania Wyszkoni, gwiazda dożynek

gierów, m.in. „Czy ten pan i pani”„Wiem, że
jesteś tam” czy „Zapytaj mnie o to kochany”. Dyskoteka pod gwiazdami do północy
zwieńczy dożynkową zabawę.
n

Stowarzyszenia na
pikniku w sierpniu

P

lac Narutowicza w Bełchatowie zamieni się
w sobotę, 29 sierpnia, w miejsce plenerowego
spotkania organizacji pozarządowych z powiatu
bełchatowskiego. Piknik stowarzyszeń jest inicjatywą
starosty bełchatowskiego i odbędzie się już po raz
trzeci w historii.
Organizacje przygotują własne stoiska promocyjne. Będą odwiedzających zapraszać np. na poczęstunek, badanie ciśnienia krwi, pokazy udzielania
pierwszej pomocy. Mieszkańcy będą mogli porozmawiać, czy skorzystać z bezpłatnych porad w różnych dziedzinach życia. Zasadniczym celem pikniku
jest zaprezentowanie doświadczeń, osiągnięć oraz
idei przyświecających działaniom stowarzyszeń.  n
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POWIATOWE LATO

Wakacje w marszu, w biegu, na
P

rzed nami sierpniowa odsłona „Powiatowego lata
dla aktywnych”. Waldemar Wyczachowski, starosta
bełchatowski, zaprasza wszystkich mieszkańców na
zajęcia biegowe, fitness, marsz nordic walking, rajdy rowerowe
i kurs tenisa ziemnego. To świetna okazja złapania wakacyjnej
formy i poprawienia nastroju. Współorganizatorem akcji jest
Powiatowe Centrum Sportu.
VII Bieg Rekreacyjny i Marsz Nordic Walking, zorganizowane
przez Klub Biegaczy Spartakus, zainaugurowały „Powiatowe
lato dla aktywnych”. Wystartowało w sumie około dwustu zawodników, w biegu krasnala swoich sił spróbowała grupa 70
dzieci. Miłośnicy biegania mogą spotykać się z Klubem Spartakus w każdą niedzielę, o godz. 9, pod McDonald's. Początkujących zapraszamy w sierpniu na zajęcia ,,Biegiem przez lato” z
instruktorem, który doradzi, jak biegać ekonomicznie i z głową
(PCS 12 sierpnia, godz. 18).
Organizatorzy nie zapomnieli o amatorach marszów z „kijami”. 5 sierpnia, 19 sierpnia na zajęciach „Nordic walking, chodź
jak profesjonalista” instruktor nauczy technik i opowie o zasadach obowiązujących w tym sporcie. Pierwsze lekcje chodzenia mają za sobą uczestnicy lipcowych zajęć. - Od kilku miesięcy wspólnie trenujemy z koleżanką, przyszłyśmy zobaczyć,
czy ćwiczymy poprawnie i nauczyć się czegoś nowego – mówi
pani Elżbieta, zaznacza, że chciałaby wziąć udział w kolejnych
zajęciach, mimo iż mieszka poza Bełchatowem. Pan Stanisław
brał udział w VII Biegu Rekreacyjnym. Na zajęcia z profesjonalnym trenerem przyszedł, bo chciałby poprawić swoje wyniki.
Powodzeniem cieszy się też „Wieczorny fitness w wodzie” propozycja nie tylko dla pań, które postanowiły zawalczyć o
piękną figurę na lato, ale dla wszystkich spragnionych ruchu.
W sierpniu jeszcze dwukrotnie odbędzie się „fitness maraton” w
Powiatowym Centrum Sportu.
Przed nami też kolejny, sierpniowy rajd rowerowy, organizowany przez starostwo i Załogę Rowerową „Zgrzyt”, w cyklu „Rowerem przez powiat”. Wyjazd, który odbył się18 lipca, pobił rekord
popularności. Wzięło w nim udział ponad 80 osób. Uczestnicy
otrzymali pamiątkowe przypinki i kamizelki odblaskowe.
- Jadę na ten rajd na „upominku” - nowy rower dostałam od
męża z okazji imienin – opowiada pani Ania, która na wyprawę
zabrała 3-letnią córkę Amelkę. - Jest to okazja na przetestowanie sprzętu, a dla całej rodziny wspólna, fajna przygoda.
Trasa licząca 35 km wiodła wokół zbiorników wodnych, np.
Słok i Żółkiń, ukrytych w malowniczych, leśnych zakątkach.
Niektóre odcinki, wiodące po śródpolnych duktach, okazały się
trudne do przejechania. Kilkakrotnie trzeba było zejść z roweru
i pokonać trasę spacerem. Rowerzyści rozstawali się w pogodnym nastroju, obiecując swój udział w rajdzie 8 sierpnia, który
liczyć będzie ok. 40 km i powiedzie do Świętych Ługów.  n

Kolejna odsłona rajdu ,,Rowerem przez powiat” zgromadziła ponad 80 rowerzystów w bardzo różnym
wieku, byli wśród nich także najmłodsi

Można poćwiczyć nie tylko na basenie PCS, ale także na sali. Wieczorny fitness już 6 sierpnia

,,Powiatowe lato dla aktywnych” co, gdzie, kiedy
Biegiem przez lato. Zajęcia z instruktorem biegania dla początkujących. PCS, 12 sierpnia, godz. 18.
Niedzielne bieganie z Klubem Spartakus. Niedziele, godz. 9, zbiórka przy McDonald's w Bełchatowie.
Nordic walking, chodź jak profesjonalista. Zajęcia z instruktorem nordic walking. PCS, 5 sierpnia, 19 sierpnia, godz. 18 (sprzęt we własnym zakresie).
Wieczorny fitness w wodzie. Zajęcia na basenie i w sali z elementami aerobiku. PCS, 6 sierpnia, 13 sierpnia, godz. 20-22 (opłata za wstęp na basen). Partner zajęć: Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania.
Basen dla dzieciaka. Pływalnia PCS, sprzęt wodny do dyspozycji, 3 godz. za 5 zł, poniedziałek - piątek w godz. 14-17.
Kurs tenisa ziemnego od podstaw. PCS, sierpień, 10 spotkań za 100 zł.
Powiatowy rajd rowerowe ,,Rowerem przez powiat”. „Przez Zbyszek do Świętych Ługów", długość 45 km: Bełchatów – Parzno – Roździn – Cisza – Zbyszek – Święte
Ługi – Marcelów – Magdalenów – Osina Klucka – Kluki – Grobla – Parzno – Bełchatów, 8 sierpnia, parking przy Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, godz. 14.
Ekologiczny Marsz Nordic Walking, PCS, 29 sierpnia.
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basenie i rowerze

W Borowinach o lesie,
węglu i prądzie
270 dzieci wzięło udział w ekologicznych warsztatach „Kwitnące wakacje”

Henryk Kępiński, maratończyk i triatlonista z Klubu Biegaczy Spartakus, trenował z uczestnikami zajęć
,,Biegiem przez lato”

Spotkania ,,Nordic walking, chodź jak profesjonalista” cieszą się dużym powodzeniem. Można się na
nich nauczyć prawidłowej techniki

Około 200 uczestników wystartowało w inauguracyjnych VII Biegu Rekreacyjnym i Marszu Nordic
Walking, zorganizowanych przez Klub Biegaczy Spartakus

A

kcja, organizowana przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, odbywa się co roku, a jej celem jest zainteresowanie dzieci ekologią. W trakcie dwóch lipcowych
tygodni uczniowie szkół z terenu powiatu byli gośćmi szkółki leśnej
w Borowinach. Dzieci wędrowały interaktywną ścieżką ekologiczną,
poznawały proces powstawania węgla brunatnego i możliwości
ekologicznej produkcji energii. W sumie w akcji wzięło udział dziewięć placówek z tereniu powiatu – szkoły i m.in. Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.
Na pierwszych warsztatach gościł Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Drużbicach. Jak mówi nauczycielka Ilona Jagusiak, na zajęcia pojechała grupa 30 dzieci szczególnie zainteresowanych przyrodą. - Była
to część edukacji ekologicznej, ale i nagroda dla uczniów którzy
czynnie uczestniczą w projektach edukacyjnych – dodaje Izabela
Zatorska, dyrektorka szkoły.
10-letniemu Kamilowi z Wadlewa, który przyjechał na ,,Kwitnące
Wakacje” już po raz trzeci, podobały się gry, zabawy i ognisko z pieczeniem kiełbasek. - Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy o lesie i jego mieszkańcach – mówi. 7-letnia Monika dodaje, że najfajniejsza była trampolina i ognisko.
Ekologiczne warsztaty ,,Kwitnące wakacje” to jedna z propozycji
,,Powiatowego lata dla aktywnych”.
n

Ekologiczny marsz z kijami

T

rwają zapisy na II Powiatowy Marsz Nordic Walking,
organizowany przez Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa bełchatowskiego starostwa.
Uczestnicy staną na starcie 29 sierpnia, trasa marszu liczyć
będzie pięć kilometrów.
Marsz wyruszy o godz. 13 spod Powiatowego Centrum Sportu. Organizatorzy zapewniają ciekawą trasę, poczęstunek, ubezpieczenie i opiekę medyczną. Udział w marszu jest bezpłatny.
Przed startem instruktor przeszkoli uczestników i omówi przebieg trasy. Startujący muszą tylko wypełnić kartę zgłoszeniową,
przyjść w stroju sportowym i z zapasem pozytywnej energii.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 sierpnia, telefonicznie
pod numerem telefonu (44) 635-86-06, drogą e-mailową na
adres: mluba@powiat-belchatowski.pl lub osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19 oraz w dniu marszu – 29 sierpnia od godz. 12
do 13.
II Powiatowy Marsz Nordic Walking to jedna z wakacyjnych
propozycji „Powiatowego lata dla aktywnych”.
n
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NASZA HISTORIA
Z Hellwigami w patriotycznym pochodzie
15 sierpnia Nelly i Stefan Hellwigowie znów przejadą bryczką ulicami Bełchatowa. Para, której tragiczne losy
wpisały się w polską historię, przypomni o 95. rocznicy Cudu nad Wisłą

W

95. rocznicę Bitwy Warszawskiej
ulicami Bełchatowa przejdą mieszkańcy miasta i powiatu. Będą
towarzyszyć Nelly i Stefanowi Hellwigom.
W tym roku pochód znów przejdzie przez
całe centrum Bełchatowa – od parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika przy
ul. Czyżewskiego do Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny przy ul. Kościuszki. - Pamięć o takich rocznicach jest bardzo ważna,
buduje poczucie naszej narodowej tożsamości – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta
bełchatowski. - Zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w tych patriotycznych
uroczystościach.
Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się o godz. 10.40 w kościele przy ul.
Czyżewskiego. Pod tablicą pamiątkową ku
czci peowiaków i ochotników miasta Bełchatowa, poległych w walkach o niepodległość Polski, zostaną złożone kwiaty. Następnie uczestnicy przemaszerują ulicami
Czyżewskiego, Kwiatową, 1 Maja i Kościuszki
do kościoła pw. NNMP. Na czele korowodu
pojedzie konna bryczka, w której zasiądą
młodzi bełchatowianie, ubrani w epokowe
kostiumy, symbolizujący historyczne postaci
bełchatowskiego dziedzica i jego żony, Stefana i Nelly Hellwigów. O godz. 11.30 na placu
przed świątynią przy ul. Kościuszki odbędzie
się apel poległych z salwą honorową w wykonaniu Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz
złożenie kwiatów pod „Pomnikiem pamię-

ci bełchatowian”. O godz. 12 rozpocznie się
w ogrodzie parafialnym nabożeństwo w intencji Ojczyzny.
Bitwa Warszawska, jako decydująca bitwa
wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921, stoczona w dniach 13-15 sierpnia 1920 przez
wojsko polskie z Armią Czerwoną, przesądziła o zachowaniu niepodległości przez Polskę
oraz zatrzymaniu rozprzestrzenienia się rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Po
stronie polskiej zginęło ok. 4,5 tys. żołnierzy, 22
tys. zostało rannych i 10 tys. zaginionych.
W tej smutnej statystyce jest także bełchatowski wątek. W wojnie stracił życie, zgłaszając się do armii na ochotnika, Stefan Hellwig,
dziedzic dworu, w którym obecnie mieści się
bełchatowskie muzeum. Jego żona Aniela
(Nelly) pomagała rannym żołnierzom jako
sanitariuszka. Po wieści o śmierci męża Nelly wyjechała na front, w okolice Hrubieszowa, by odszukać jego ciało. Jak głosi jeden
z historycznych przekazów, zwłoki były tak
zmasakrowane, że Nelly rozpoznała je dzięki wyszytym inicjałom na bieliźnie. Po przewiezieniu ciał zmarłego do Warszawy, zrozpaczona Nelly targnęła się na swoje życie.
Oboje byli bardzo młodzi, ona miała 25 lat,
on 33. W ich pogrzebie w Bełchatowie wzięły
udział tłumy ludzi. Małżonkowie pochowani
są w grobie przy dworku, w miejscu ich narzeczeńskich spotkań. Tam też 15 sierpnia
młodzi bełchatowianie, odgrywający rolę
tragicznej pary, złożą kwiaty.

Nelly i Stefan Hellwigowie – to ich tragiczna historia przypomina bełchatowianom o wydarzeniach z 1920 roku

Uroczystości organizuje Związek Strzelecki
„Strzelec” przy współpracy z powiatem bełchatowskim oraz parafiami Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.
n

,,Piknik u generała”. Jeszcze raz będą bronić Widawki

S

trzały, wybuchy, huk i dym będą towarzyszyć „Piknikowi u generała”, który 15
sierpnia odbędzie się na placu za Szkołą
Podstawową w Dobrzelowie (początek godz.
17). Punktem kulminacyjnym będzie inscenizacja historyczna „Obrona linii Widawki w
rejonie Rogowca w 1939 roku”. Widowisko
uatrakcyjnią historyczne mundury, zabytkowy sprzęt oraz profesjonalna oprawa pirotechniczna.
Do Dobrzelowa przyjadą miłośnicy historii wojska polskiego, reprezentujący m.in.
Grupę Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku
Strzelców Poleskich, Stowarzyszenie Ułanów
im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów" - sekcja
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niemiecka i polska „Korpus Ochrony Pogranicza", Grupę Rekonstrukcji Historycznej 71
Dywizjon Pancerny, Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Militarnych, Drużynę Słowian
i Wikingów Sława, Grupę Rekonstrukcji Historycznej Legiony Polskie.
Grupy przygotują swoje stanowiska (dioramy), gdzie będą prezentować scenki z
żołnierskiej codzienności. Zobaczymy np.
konne ćwiczenia władania szablą i lancą,
średniowieczne obozowisko z ogniskiem
i miniwarsztatem wybijania monet, walkę
na miecze. Dioramom będą towarzyszyć
zabytkowe pojazdy, jak np. niemieckie motocykle czy samochód pancerny WZ.34.
Podczas pikniku odbędą się zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego. Na za-

Historycznie też w Zelowie
16 sierpnia Muzeum Regionalne w Bełchatowie
przy współudziale Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich
organizuje piknik rekonstrukcyjno-historyczny
„Dzieje Oręża Polskiego”. Piknik pod patronatem
Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego, odbędzie się na placu przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zelowie przy ul. Kilińskiego
14. Początek o godz. 17

kończenie imprezy wystąpi zespół Gwardia
(godz. 19).
Piknik organizują Muzeum Regionalne,
urząd miasta i gmina Bełchatów, a partnerem
przedsięwzięcia jest powiat bełchatowski. n

POD PATRONATEM STAROSTY
Naukowcy o sprzeciwie wobec komunistycznej władzy,
25-leciu samorządu i tajnikach chirurgii

K

onferencja naukowa pt. „Walczymy za
świętą sprawę, za wolną Polskę! Podziemie
niepodległościowe wobec władzy komunistycznej” odbyła się w Muzeum Regionalnym
w Bełchatowie, zgromadziła historyków z kilku
ośrodków naukowych w Polsce. Wśród zaprezentowanych tematów znalazły się dotyczące m.in.
aparatu represji oraz działalności sowieckich struktur bezpieczeństwa, konspiracji narodowej na terenie Polski. Przedstawiono także losy kpt. Henryka
Furmańczyka „Henryka”, żołnierza AK, rys biograficzny porucznika Kazimierza Załęskiego „Bończy”,
żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i AK, więźnia
politycznego i inwigilowanego przez UB lokalnego działacza społecznego, a także Witolda Skórzewskiego „Tomasza”, organizatora piotrkowskiej
Armii Wyzwoleńczej. Naukowcy mówili również
o Ruchu Oporu Armii Krajowej na Ziemi Łódzkiej
oraz o podziemiu niepodległościowym na Wileńszczyźnie.
Jako pokłosie współpracy łódzkich i piotrkowskich historyków została zaprezentowana publikacja pod red. Dariusza Roguta, dyrektora muzeum,
zatytułowana „Wrogowie ustroju. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu
Łódź”. Książka została wydana jako pierwszy tom
serii Biblioteka Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Ważnym punktem konferencji było odznaczenie medalem ,,Pro Patria” bełchatowianina
Franciszka Zochniaka, żołnierza AK.
Spotkanie zorganizowali Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie
Tryb., Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Odbyło się pod patronatem starosty
bełchatowskiego, a powiat reprezentował członek
zarządu Adam Baryła.
O przemianach ustrojowych po roku 1989 rozmawiali natomiast naukowcy na Ogólnopolskiej

W forum chirurgów pod patronatem bełchatowskiego starosty wzięło udział około stu lekarzy z całej Polski

Konferencji Naukowej „25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce, wybrane problemy”, która
odbyła się w Bełchatowie 8 czerwca. Spotkanie
zgromadziło lokalnych samorządowców wszystkich szczebli i przedstawicieli świata nauki. Jego
celem była wymiana doświadczeń i wiedzy na
temat skutków przemian, ale przede wszystkim
dyskusja na temat nowych kierunków rozwoju
demokracji i samorządności. Wśród pozytywnych
aspektów przemian wymieniano przede wszystkim możliwość dla mieszkańców decydowania
o losach ich miast i wsi oraz przystąpienie Polski
do wspólnoty krajów UE i korzystanie z unijnych
funduszy. Umacnianie potencjału społeczeństwa
obywatelskiego i wyrównywanie jego szans wobec innych narodów jest zadaniem dla obecnych
i przyszłych generacji. Organizatorem konferencji
była Katedra Administracji Społecznej Akademii
Nauk w Łodzi przy współudziale Wydziału Za-

miejscowego SAN w Bełchatowie oraz Instytut
Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie.
Jako miejsce wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć naukowych służy Forum Młodych
Chirurgów, organizowane w Bełchatowie od 15
lat. W tegorocznym wzięło udział około stu lekarzy,
głównie ze szpitali w centralnej Polsce. Starosta
bełchatowski poparł tę inicjatywę z uwagi na jej
rangę. - Nasz powiat nie po raz pierwszy jest miejscem branżowych spotkań specjalistów. Doceniamy fachowość, profesjonalizm i potrzebę dzielenia
się z innymi tym, co najlepsze - mówi Waldemar
Wyczachowski.
Podczas forum obchodzono benefis 80. urodzin dr Jędrzeja Gajdy, nestora polskiej chirurgii,
związanego ze szpitalami w Ostrołęce, Lidzbarku
Warmińskim, Biskupcu, Piotrkowie Trybunalskim
i Bełchatowie. 
n

Terenówkami przez wodę i błoto

80

miłośników terenówek i trudnych
tras wzięło udział w rajdzie „Wyrowisko 2015”. Zawodnicy startowali w
trzech kategoriach: klasa turystyczna, klasa extreme i quady. Rajd rozpoczął się na ulicy Przemysłowej w Bełchatowie. Trasy, które musieli pokonać
kierowcy, były niezwykle wymagające, a ich łączna długość wynosiła 80 km. Organizatorzy nie
oszczędzili ich przed wodą, błotem, pagórkami i
dołami. Jednak wysoki poziom trudności rajdu nie
zakłócił atmosfery współzawodnictwa i dobrej zabawy. Organizator ,,Wyrowiska”, czyli Bełchatowska

Grupa Offroadowa Wyr 4x4 podkreśla, że docenić
trzeba nie tylko kierowców, ale też pilotów i osoby
towarzyszące zawodnikom, ponieważ to oni zbudowali fantastyczny klimat tej imprezy.
W trakcie zmagań kierowców przy ulicy
Przemysłowej działała Strefa Kibica, w której
uczestnicy i oglądający mogli zostawić swoje pociechy pod opieką wykwalifikowanych
przedszkolanek. Dzieci mogły przejechać się
minikoparką, wziąć udział w wielu konkursach,
a także poprosić o pomalowanie buzi.
Grupa Wyr 4x4 powstała w 2014 roku i coraz

Organizatorzy nie oszczędzali kierowców. Była woda, błoto,
pagórki i ostra, terenowa jazda

liczniej zrzesza miłośników samochodów terenowych. Obecnie liczy 50 osób i 38 różnych samochodów.
n
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POWIATY PARTNERSKIE
Uczniowie z Niemiec, Litwy i Ukrainy będą poznawać Polskę

W

sumie osiemdziesięciu zagranicznych uczniów - mieszkańców Litwy, Ukrainy i Niemiec,
odwiedzi w tym roku powiat bełchatowski w ramach współpracy partnerskiej regionów. Na projekt „Tropiciele historii” dla
młodzieży zza wschodniej granicy starostwo pozyskało pieniądze z Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. W organizacji pobytu uczniów niemieckich wezmą też udział
bełchatowskie rodziny, które zaproszą młodzież do swoich domów.
Pierwsza część projektu „Tropiciele historii międzynarodowa wymiana szkolna" odbyła
się na początku tego lata. 28-osobowa grupa
dzieci w wieku 10 – 14 lat, z zaprzyjaźnionych z powiatem bełchatowskim regionów
na Litwie i Ukrainie, spędziła w Polsce kilkanaście dni. W podróży po kraju towarzyszyli
im rówieśnicy z powiatu bełchatowskiego,
podopieczni placówek wychowawczych.
Tytułowa nazwa przedsięwzięcia nawiązuje
do głównej idei, jaką jest przybliżanie i upowszechnianie polskiej historii, kultury i języka.
Dzieci odwiedziły kilka ważnych miast, jak
Warszawa, Gniezno, Poznań i Kraków. Każdy
dzień spędzony w innym mieście obfitował
w warsztaty historyczne, quizy, gry miejskie,
zwiedzanie muzeów i zabytków, spacery.
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."

Tropiciele historii to grupa dzieci z partnerskich regionów na Litwie i Ukrainie, dla których powiat bełchatowski przygotował
projekt zwiedzania m.in. polskich stolic

Druga grupa starszych (14-17 lat) „tropicieli historii” przyjedzie do nas we wrześniu, podobnie jak uczniowie niemieccy
z Berchtesgadener Land. Dla tych drugich
będzie to rewizyta. W marcu przebywała
w partnerskim landzie na Bawarii młodzież
z bełchatowskich szkół. Niemieccy uczniowie gościli Polaków w swoich domach. Teraz pora na rewanż w dniach 19-23 września. Dwadzieścia polskich rodzin zapewni
bawarczykom nocleg i częściowe wyżywienie. Program pobytu i główne koszty jego
organizacji ponosi powiat bełchatowski.
Niemiecka młodzież odwiedzi bełchatowską odkrywkę, pojedzie do Warszawy, weźmie
też udział w zajęciach integracyjnych z polskimi rówieśnikami. Zaraz po wakacjach odbędą

Dzieci pokochały Gryfinka

D

wadzieścia sześć maskotek ze wszystkich stron Polski wzięło udział w Ogólnopolskim Zlocie Maskotek w Rowach. Pośród nich znalazł się Gryfinek –
maskotka powiatu bełchatowskiego, która w zeszłym roku została uznana
za najlepszą. Powiat wystawił także ekologiczne stoisko, które cieszyło się dużym
powodzeniem wśród wczasowiczów.
Nasz pół lew, pół orzeł, którego postać jest nawiązaniem do herbu powiatu, był
ulubieńcem dzieci podczas przemarszu maskotek przez miasto. Dzięki swojej puchatej grzywie i wielkim skrzydłom, przyciągał najmłodszych widzów. W tym roku
konkurs na najlepszą maskotkę wygrał piesek Saperek, który pojawił się na zlocie
pierwszy raz.
Na najmłodszych czekało także wiele niespodzianek na stoisku powiatu bełchatowskiego. Można było poznać
ekologiczne ciekawostki i wziąć
udział w konkursach z atrakcyjnymi
nagrodami.
Ogólnopolski Zlot Maskotek jest
organizowany od kilku lat, odbywa
się na terenie powiatu słupskiego,
partnerskiego regionu powiatu bełchatowskiego.
n
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się w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez samorząd powiatu, spotkania
z uczniami zainteresowanymi przyjęciem
mieszkańców Berchtesgaden. Pierwszeństwo
będą mieć osoby, które uczestniczyły w wymianie młodzieży w marcu tego roku. 
n

Bełchatowscy chórzyści
zaśpiewali na Litwie

C

hór A'Capella, działający przy parafii Najświętszej
Marii Panny Matki Kościoła, brał udział w V Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej „O złotą
wstęgę Solczy". Wydarzenie miało miejsce w Ejszyszkach,
kilkutysięcznym miasteczku w partnerskim Rejonie Solecznickim na Litwie. Na festiwal przyjechało blisko 700
chórzystów z Polski, Białorusi i Litwy. Przesłuchania konkursowe trwały kilka godzin. Artyści z naszego powiatu
zostali uhonorowani statuetką i pamiątkowym dyplomem. Nagrodą dla wszystkich chórzystów i publiczności
był koncert Państwowego Chóru Vilnius, na zakończenie
festiwalu.
- Byliśmy świadkami pięknej uczty duchowej - podsumował
występy artystów Zdzisław Palewicz, mer Rejonu Solecznickiego. - Hymn Ejszyszek głosi, iż dobra wieść o tej miejscowości nigdy nie zaginie. Niech pieśń ta wędruje po
świecie i zaprasza do nas kolejnych przyjaciół.

n

Z ŻYCIA GMIN
Drużbice: Euro-Gmina i ,,Samorząd przyjazny rodzinie”
Wójt Bożena Zielińska odebrała nagrodę za gospodarność, sposób zarządzania gminą i umiejętność pozyskiwania środków unijnych. Samorząd został też doceniony za działania na rzecz rodziny

G

mina Drużbice znalazła się w gronie samorządów uhonorowanych
tytułem Euro-Gmina. Nagrodę z rąk
wicepremiera Janusza Piechocińskiego
odebrała wójt Bożena Zielińska. Drużbice
nagrodzono za gospodarność, sposób zarządzania gminą i umiejętność absorpcji
środków unijnych. Uroczystość wręczenia statuetek dla kilkunastu wyróżnionych
gmin odbyła się 22 maja w Ministerstwie
Gospodarki w Warszawie. Gala została
objęta honorowym patronatem Janusza
Piechocińskiego, wicepremiera i ministra
gospodarki, Marka Sawickiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz marszałków i wojewodów poszczególnych województw.
Plebiscyt Euro-Gmina oraz Euro-Miasto
wyróżnia samorządy, które przyczyniły się
do kształtowania dobrego wizerunku Polski
na arenie międzynarodowej. Promuje dobre praktyki, aktywność i przedsiębiorczość
oraz pokazuje, że systematyczna praca i zaangażowanie przekładają się na szybszy
rozwój nawet najmniejszych miast i gmin.
Dodatkowym wyróżnieniem dla gminy

było zainaugurowanie gali przez gminną
Orkiestrę Suchcice i Okolice.
To nie koniec sukcesów. Drużbice zdobyły też tytuł „Samorząd przyjazny rodzinie”
i pierwsze miejsce w konkursie „Łódzkie
przyjazne rodzinie” o Nagrodę Marszałka
Województwa Łódzkiego.
O sukcesie zdecydował fakt, że wójt
gminy podejmuje niestandardowe działania na rzecz mieszkańców. Bezpłatne
wyjazdy dzieci z rodzin wielodzietnych,
praca z osobami niepełnosprawnymi realizowana w Gminnej Bibliotece Publicznej
w ramach projektu „E-centra szansą na
usamodzielnienie się niepełnosprawnych
mieszkańców wsi”, współpraca z seniorami
oraz funkcjonowanie Karty 3+ zdecydowały o wygranej samorządu w konkursie.
Podsumowanie odbyło się 20 czerwca
w Łowiczu, wójt Bożena Zielińska odebrała z rąk Witolda Stępnia, Marszałka
Województwa Łódzkiego statuetkę, certyfikat „Samorząd przyjazny rodzinie” oraz
nowoczesny sprzęt wielofunkcyjny.
	
n

Dla Bożeny Zielińskiej, wójt gminy Drużbice, odebranie statuetki
"Samorząd Przyjazny Rodzinie" było wyjątkowym zaszczytem

Gratulacje od wicepremiera Janusza Piechocińskiego na ręce pani
wójt dla wszystkich mieszkańców gminy Drużbice - Euro-Gminy

Mamy się czym pochwalić
Rozmowa z Krzysztofem Kamieniakiem, Wójtem Gminy Szczerców
Jak ocenia pan
swoje urzędowanie jako gospodarza gminy? Co
udało się już zrealizować?
Od początku kadencji staram się prowadzić intensywne
działania mające na
celu realizację inwestycji przy pomocy środków zewnętrznych.
Pomimo, iż nie zostały jeszcze ogłoszone żadne
nabory wniosków ze środków europejskich z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020,
z których nasza gmina mogłaby skorzystać, mamy
się czym pochwalić! W 2014 r. został złożony
wniosek na budowę spinki wodociągowej w m.
Szubienice. Na ten cel pozyskano kwotę 244 400
zł. w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Spinka
połączyła wodociąg w ul. Piotrkowskiej w Szczercowie z wodociągiem w m. Szubienice. W związku z tą inwestycją wystąpiliśmy też o wsparcie do
WFOŚiGW w Łodzi i otrzymaliśmy dotację w wysokości 73 341 zł. oraz taką samą kwotę w formie pożyczki długoterminowej co daje łącznie
146 682 zł. Dostaliśmy również dotację z budżetu
Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 50 000

zł. z przeznaczeniem na uszczelnienie kanalizacji na ul. Tenusa. W ramach naboru wniosków
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na zadania z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych otrzymaliśmy
wsparcie w wysokości 48 410 zł. na wykonanie
zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych” z przeznaczeniem na budowę
drogi Szubienice - Podżar. Łączna kwota środków
pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na chwilę
obecną wynosi już 489 492 zł.
Dużym sukcesem jest zawarcie porozumienia
pomiędzy trzema samorządami w celu sfinalizowania działań dotyczących przebudowy drogi Kamień – Chabielice. Na ten cel Rada Gminy
Szczerców przeznaczyła kwotę 500 000 zł. Pozostałe samorządy zadeklarowały wyłożenie w sumie 3 750 000 zł. Pozyskujemy również środki na
realizację tzw. projektów miękkich. Otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi m.in.
na realizację programu Edukacji Ekologicznej
w SP w Chabielicach na kwotę 8.607 zł. Od marca
realizowany był projekt pn. utworzenie ogródka
dydaktycznego przy Z S-P w Szczercowie o wartości dofinansowania 35 000 zł. W czerwcu
natomiast zakończyła się realizacja „Akademii
umiejętności” dofinansowanej w ramach POKL
dotacją w wysokości 420 444,81 zł.

Poza pozyskiwaniem środków zewnętrznych, jakie podjęto działania?
W odpowiedzi na liczne sygnały od mieszkańców, by stworzyć ośrodek rehabilitacji, już
zrobiliśmy w tym celu pierwsze kroki. Ośrodek
powstanie w miejscu wyburzonego „starego”
ośrodka zdrowia przy ul. Targowej. Przygotowany został też program zdrowotny pn. „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia)
mieszkańców gminy Szczerców”. Program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, wkrótce zostanie
ogłoszony konkurs.
Jakie są pana dalsze plany, jako Wójta
Gminy Szczerców?
W planach mamy budowę deptaka dla pieszych wzdłuż rzeki Widawki w Szczercowie.
W tej sprawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Na bieżąco śledzimy strony internetowe instytucji ogłaszających konkursy i jeżeli będzie taka możliwość
jeszcze w tym roku złożymy wnioski m.in. na
realizację zadań z dziedziny odnawialnych źródeł energii oraz inwestycje drogowe. Jestem
przekonany, że dzięki wsparciu ze środków
zewnętrznych zrealizujemy zamierzone cele.
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Z ŻYCIA GMIN
Wielkie grillowanie w gminie Bełchatów
Smaczne potrawy, wspólne gril owanie, a potem – biesiada – to doskonała recepta na integrację mieszkańców
całej gminy

N

ajlepszym dowodem na to są zakończone niedawno II Mistrzostwa Gminy Bełchatów w Grillowaniu.
Zwieńczeniem mistrzostw, w których brali
udział mieszkańcy ponad 20 sołectw, był wielki finał zorganizowany 18 lipca w Łękawie. Rywalizowały w nim zwycięskie ekipy wyłonione
w czterech eliminacjach. Tym razem uczestnicy za
zadanie mieli przyrządzić szaszłyki (ph. ,,cuda na
kiju”), hamburgery w stylu amerykańskim (ph. ,,podmuch Ameryki”), potrawy jarskie z papryką w roli
głównej oraz deser z banana.
Było na co popatrzeć i czego spróbować amatorzy grillowania z gminy Bełchatów udowodnili, że znają się na rzeczy. Serwowali pyszne
i pięknie przybrane dania, gospodynie z gminy
Bełchatów udowodniły, że z warzyw i owoców
potrafią wyczarować na talerzach nie tylko kwiaty, ale także np. sylwetki ptaków, drzew, bajkowych postaci.
Po podliczeniu punktów przyznanych przez
finałowe jury za cztery konkursowe potrawy - ich
smak i wygląd - okazało się, że zwyciężyła drużyna z Rząsawy. Kolejne miejsca zajęły reprezentacje:
Niedyszyny, Janowa, Łękawy, Zawad.

Podczas grillowego pikniku wójt Kamil Ładziak
przygotował dodatkową atrakcję, wraz z grupą
radnych stanął przy rozpalonych rusztach i częstował mieszkańców grillowanymi przysmakami.
- Cieszę się, że tegoroczne mistrzostwa były
tak udane, że były okazją nie tylko do rywalizacji,
ale także do dobrej zabawy i integracji mieszkańców. Recepta na to jest jedna – mieszkańcy
gminy Bełchatów, bo to oni stworzyli tak wspaniałą atmosferę. Zapraszam więc wszystkich na
kolejne III Mistrzostwa Gminy Bełchatów w Grillowaniu – stwierdził na zakończenie wójt Kami
Ładziak.

Za rok finał organizowany będzie w Rząsawie,
bowiem zgodnie z tradycją mistrzowie zostają gospodarzem następnego finału. 
n

Trwa remont
komunalnych bloków

Wystartowały prace
nad strategią

Zakopower na dożynkach
w Łuszczanowicach

W

dwóch budynkach mieszkalnych
na osiedlu Łuszczanowice, w których mieści się łącznie 30 mieszkań,
są prowadzone prace remontowo-budowlane. Obejmują one usunięcie starych warstw
docieplenia ścian fundamentowych i ścian
zewnętrznych oraz wykonanie nowej izolacji
wraz z dociepleniem ścian 15-centymetrową
warstwą wełny i wykończeniem elewacji silikonowym tynkiem. 
JS

Bloki w Łuszczanowicach zostaną docieplone
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Zwycięzcą wielkiego grilowania została drużyna z Rząsawy

W

tym roku kończy się okres obowiązywania i realizacji przyjętej w 1998 roku
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Kleszczów do 2015 roku. Samorząd gminy przystąpił do opracowywania nowego programu strategicznego na lata 2016-2030.
Wybrana została doświadczona firma, która kieruje procesem opracowywania gminnej strategii
rozwoju od strony merytorycznej. To poznańska
spółka Lider Projekt, której przedstawiciele uczestniczyli w zorganizowanej w Kleszczowie 9 czerwca
tzw. konferencji otwierającej.
Wójt Sławomir Chojnowski do udziału w pracach zaprosił mieszkańców.
– Opracowanie strategii rozwoju gminy Kleszczów na lata 2016-2030 nie będzie możliwe bez
przeprowadzenia konsultacji z udziałem lokalnej
społeczności, a zwłaszcza liderów społecznych i
gospodarczych - mówi wójt.
Te konsultacje pozwolą ustalić mocne i słabe
strony gminy oraz wzmocnią poczucie tożsamości
wśród mieszkańców, co powinno przełożyć się na
ich zaangażowanie w działania podejmowane na
rzecz rozwoju lokalnego. 
JS

Wójt Kamil Ładziak stanął przy grillu

Ś

więto Plonów w gminie Kleszczów
odbędzie się w tym roku 30 sierpnia
w Łuszczanowicach. Oficjalna część
rozpocznie się od dziękczynnej mszy św.
(godz. 14). Po niej nastąpi ceremonia przekazania poświęconego chleba i wieńców,
a później ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród w konkursach (m.in. na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz na najschludniejszą posesję gminy Kleszczów).
Występy estradowe rozpocznie o godz.
16.30 Zespół Pieśni i Tańca Bychlewianka,
a gwiazdą dożynkowego wieczoru będzie
zespół Zakopower. Uczestnicy dożynek obejrzą występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminy Kleszczów i pobawią się przy muzyce
zespołów Kordian i Fajters.
W programie dożynek przewidziano też
warsztaty wypieku chleba, pokazy i warsztaty carvingu oraz „Ginące zawody i rzemiosła”.
Będzie też można zobaczyć wystawę prac
uczestników zajęć prowadzonych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.
JS

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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FIRMA NA MEDAL
,,Firma na medal” w kategorii przedsiębiorców prowadzących działalność do 2 lat
Perfect Smile
ul. Nehrebeckiego 8, Bełchatów
Nowoczesna przychodnia stomatologiczna Perfect Smile działa od marca 2014 r. Oferuje opiekę
stomatologiczną na najwyższym poziomie. Wysoka jakość usług, profesjonalizm personelu, miła
atmosfera, wygodne fotele, nowoczesny sprzęt,
przestronne, klimatyzowane wnętrza zapewniają
komfort w czasie wizyty. Wszystkie zabiegi przeprowadzane są bezboleśnie i bezstresowo, aby
pozostały miłym wspomnieniem.
Perfect Smile realizuje pełen wachlarz usług i zabiegów stomatologicznych z zakresu ortodoncji,
stomatologii dziecięcej i dorosłych, chirurgii, profilaktyki, protetyki, stomatologii estetycznej, wybielania, piaskowania, usuwania złogów nazębnych,
periodontologii leczenia chorób błon śluzowych
i przyzębia, leczenia kanałowego, odtwarzania brakujących zębów - licówki, korony, mosty, implanty.
przychodni przyjmują lekarze ze wszystkich dziedzin stomatologii. W procesie leczenia wykorzystuje
najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej, światowej klasy materiały oraz nowoczesny sprzęt. Dzięki
temu skraca się czas wizyty. Widać to szczególnie
w skomplikowanych procedurach, np. w leczeniu
kanałowym. Zastosowanie sprzętu do maszynowego opracowywania kanałów oraz wypełniania

kanałów metodą gutaperki na ciepło ogranicza postępowanie lecznicze w chorym zębie do 1-2 wizyt.
Przychodnia stomatologiczna realizuje bezpłatne
wizyty adaptacyjne dla najmłodszych oraz przeglądy stomatologiczne. Szeroką gamę mają zabiegi profilaktyczne. Perełką są usługi ortodontyczne - pełen zakres, od konsultacji i zaplanowania
leczenia indywidualnie dla każdego pacjenta, do
wprowadzenia ćwiczeń usprawniających mięśnie
(mioterapia), aparatów zdejmowanych, stałych
(naklejanych od strony przedsionka, jak i podnie-

,,Firma na medal” w kategorii przedsiębiorców prowadzących działalność powyżej 2 lat
MegaMed Sp. z o.o.
ul. Czapliniecka 93/95; Bełchatów; Prezes zarządu: Henryk Koprek
MegaMed Spółka z o.o. jest spółką medyczną, która na rynku bełchatowskim
działa od 2000 roku. W ciągu ostatnich kilku lat działalności z firmy lokalnej przekształciła się w silną ogólnopolską spółkę medyczną.
Posiada 15 własnych placówek medycznych, m.in.
w Bełchatowie, Opolu, Borkach, Bogatyni, Nowym
Czarnowie, Gryfinie, Łodzi, Lublinie. Aktualnie
świadczy usługi dla ponad 55 tys. pacjentów.
Od grudnia 2012 r. MegaMed Sp. z o.o. należy do Grupy LUX MED, będącej liderem
i ekspertem na rynku prywatnych usług
medycznych, obejmującej opieką zdrowotną ponad 1 600 000 pacjentów.
MegaMed Sp. z o.o. kieruje swoją ofertę usług
medycznych zarówno do firm, partnerów
biznesowych, jak i do klientów indywidualnych.
Atutem Spółki jest wysoko wykwalifikowana kadra
medyczna z dużym doświadczeniem medycznym. MegaMed realizuje wiele programów profilaktycznych, m.in. „Mój ekologiczny styl życia”,
„Zdrowe płuca”, „Profilaktyka raka gruczołu krokowego”, Szczepienia przeciwko grypie, itp. Swoim
pacjentom oferuje szeroki zakres usług medycznych, w zakresie poradni POZ i specjalistycznych,
rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki.

bienia), interdyscyplinarnego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego. Każdorazowo konstrukcje
aparatów dostosowane są do potrzeb leczniczych
pacjenta. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona cyfrowa pracownia rentgenowska.
Perfect Smile zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 oraz w soboty 9-13. Wizytę można umówić telefonicznie pod nr tel.
727 535 444 lub elektronicznie poprzez stronę
www.perfect-smile.info

Od listopada 2010 roku świadczy usługi w zakresie Chirurgii Jednego
Dnia. Prowadzi zabiegi w zakresie chirurgii urazowo ortopedycznej, okulistyki oraz chirurgii naczyniowej. W styczniu 2015 roku MegaMed uruchomił nowy rodzaj usług w ramach leczenia jednego dnia - usługi w zakresie
estetycznej chirurgii plastycznej. Istnieje możliwość wykonania nie
tylko korekt i plastyk ciała, ale również różnorodne zabiegi małoinwazyjne jak: podniesienie twarzy za pomocą nici liftingujących,
wypełnienia zmarszczek twarzy kwasem hialuronowym, czy wygładzenie zmarszczek twarzy
przy pomocy toksyny botulinowej. Dodatkowo w ambulatorium wykonywane są takie zabiegi jak: usuwanie
znamion skórnych, wycięcia kaszaków, tłuszczaków, korekcja blizn,
wycięcia kępek żółtych powiek
i innych.
Zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółami oferty na stronie internetowej www.megamed.pl
Jak umówić się na wizytę?
Osobiście w rejestracji lub pod nr tel.
44 635 29 01, 44 635 29 02.
Informacja o usługach
Punkt Indywidualnego Doradcy Pacjenta, ul. Czapliniecka 93/95 w Bełchatowie, tel. 44 635 29 98 lub sprzedaz@
megamed.pl

