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Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  
(kier. 44) 

ul. Pabianicka 17/19

Centrala 635 86 00, fax 635 86 17

Sekretariat 635 86 01

Wydział Administracyjno - Gospodarczy 635 86 81

Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 56

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji 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 Promocji i Rozwoju Powiatu 733 66 08

ul. Czapliniecka 66

Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
733 66 24

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

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

Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81

Bursa Szkolna 632 12 52

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

Powiatowa Administracja Zespolona

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

KP Policji 
ul. 1 Maja 7, 635 52 00

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

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

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

Pozostałe Instytucje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Z sali obrad Rady Powiatu
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Starosta może spokojnie pracować

Dużą część majowej sesji rady Powiatu w Bełchato-
wie zdominował punkt dotyczący wniosku o od-

wołanie ze stanowiska starosty Szczepana Chrzęsta. 
Wniosek został złożony pod koniec marca przez część 
radnych opozycyjnych. Zgodnie z ustawą o samorzą-
dzie powiatowym wybór i odwołanie zarządu powiatu 
(odwołanie starosty jest równoznaczne z odwołaniem 
całego zarządu) należą do wyłącznej właściwości  rady 
powiatu, która powinna zająć się tą sprawą nie wcze-
śniej niż po upływie miesiąca od dnia złożenia wniosku. 
Jeśli wniosek w formie pisemnej o odwołanie starosty 
złoży co najmniej 1/4 
ustawowego skła-
du rady z  podaniem 
uzasadnienia, zostaje 
wszczęta procedura 
regulowana przez 
ww. przepisy. Wnio-
sek podlega opinii 
komisji rewizyjnej. 
Odwołanie starosty 
może nastąpić , jeśli 
co najmniej 3/5 skła-
du rady (w przypadku 
Rady Powiatu w  Beł-
chatowie – 14 osób) popierałoby tę kwestię. 

Wniosek o  odwołanie Szczepana Chrzęsta pod-
pisało sześciu radnych. W  uzasadnieniu zarzucono 
staroście  zbyt rychłą sprzedaż dworca PKS przy ul. 
Sienkiewicza, w efekcie tego „spowodowanie paraliżu 
komunikacyjnego w  Bełchatowie”, „notoryczne prze-
rzucanie odpowiedzialności za nierozwiązany problem 
na inne samorządy”. 

Przypomnijmy, samorząd Powiatu Bełchatowskiego 
przejął przedsiębiorstwo od Skarbu Państwa w  2010 
roku (poprzednia kadencja samorządu), argumentując 
wówczas tę decyzję przede wszystkim troską o miejsca 
pracy stu kilkudziesięciu osób i o zapewnienie miesz-
kańcom regularnego transportu publicznego. Sytuacja 
przedsiębiorstwa wymagała jednak restrukturyzacji. 
Nowy właściciel dawał szansę kolejnym trzem preze-

som, którzy próbowali polepszyć kondycję PKS swoimi 
programami naprawy. Na sesji (5 maja) pojawiały się 
różne głosy radnych odnośnie PKS, jednak wszystkie 
można połączyć w jedną opinię, że samorząd powiatu 
podjął się bardzo trudnego wyzwania, jakim jest osią-
gnięcie takiego poziomu ekonomicznego w PKS, który 
pozwoli funkcjonować spółce bez dokładania środków 
z budżetu powiatu. Szczepan Chrzęst odpierał zarzuty 
o rzekomej bierności wobec problemów PKS mówiąc 
o  regularnych kontaktach z  kierownictwem firmy, 
zapoznawaniu się z  dokumentacją, niezliczonych roz-

mowach osobistych 
i  telefonicznych 
z  władzami miasta, 
które są głównym 
właścicielem nieru-
chomości na terenie 
Bełchatowa, gdzie 
mógłby zostać 
usytuowany nowy 
dworzec, nazywa-
ny też centralnym 
przystankiem. Sta-
rosta poinformował 
o  najnowszym fak-

cie podpisania z samorządem miejskim umowy z uży-
czenia działki w pobliżu szpitala na ww. przedsięwzię-
cie. Zaprzeczył istnieniu „paraliżu komunikacyjnego” 
w Bełchatowie jako następstwa braku w chwili obecnej 
dworca.  

W  obronie starosty wystąpili przedstawiciele po-
wiatowych struktur Ochotniczych Straży Pożarnych 
Powiatu Bełchatowskiego, którymi kieruje Szczepan 
Chrzęst. W  swoim publicznie zaprezentowanym sta-
nowisku strażacy podkreślili  ogromne zaangażowanie 
prezesa w  wymierne  wspomaganie wszystkich OSP 
(zakupy sprzętu, samochodów, remonty strażnic), któ-
rych zasług dla mieszkańców nie sposób przecenić. 
Strażacy wyrazili nawet obawę, że odwołanie starosty – 
równoznaczne z pozbawieniem go funkcji prezesa OSP 
– będzie zagrożeniem dla spokojnego funkcjonowania 
tej formacji, co mogłoby przynieść szkodę całemu spo-
łeczeństwu. 

Rada Powiatu w  Bełchatowie liczy 23 osoby. 
W  głosowaniu wzięło udział 22 radnych (Szcze-
pan Chrzęst nie głosował). Komisja Rewizyjna RP 
nie zajęła w sprawie jednoznacznego stanowiska, 
gdyż wynik głosowania jej członków przedstawiał 
się następująco: 3 głosy „za”, 3 „przeciw”. Z  kolei 
głosowanie wniosku podczas sesji przez wszyst-
kich radnych wyglądało następująco: za odwo-
łaniem starosty oddano 7 głosów, 14 osób tego 
wniosku nie poparło, jeden głos był nieważny. 
Choć głosowania nad wnioskami dotyczącymi 
zmian personalnych są przeważnie tajne, poszcze-
gólne kluby radnych publicznie zadeklarowały 
swoje stanowisko jeszcze przed głosowaniem. 
Wniosek opozycji został odrzucony głosami rad-
nych koalicji Ziemia Bełchatowska – Polskie Stron-
nictwo Ludowe, PLUS i PO. 

Kolejny „Zasłużony dla Powiatu”
Decyzją Rady Powiatu w  Bełchatowie powiększyło 

się grono osób utytułowanych wyróżnieniem „Zasłu-
żony dla Powiatu Bełchatowskiego”. Dołączył doń pan 
Marian Wójcik, którego nagrodzono w ten sposób za 
działalność w dziedzinie społeczno – kulturalnej. 

Marian Wójcik ma 80 lat, jest byłym nauczycielem 
i wychowawcą, cieszącym się szacunkiem pasjonatem 
pracy badawczej i  dokumentacyjnej, kontynuowanej 
zresztą do dnia dzisiejszego, którą ocalił od zapomnie-
nia wiele zabytków i miejsc ważnych dla naszego regio-
nu z punktu widzenia kultury i historii. 

W  czasie swej kariery zawodowej był opiekunem 
wielu organizacji i  działaczem społecznym. Obecnie 
angażuje się w  organizowanie wystaw tematycznych 
(pomniki przyrody, architektura sakralna w  naszym 
powiecie, Jan Paweł II) oraz numizmatycznych i filate-
listycznych, liczne publikacje swojego autorstwa po-
święcone historii Bełchatowa i  regionu. Pan Marian 
Wójcik obecny jest na wszystkich ważnych uroczysto-
ściach patriotycznych w naszej „małej ojczyźnie”, które 
upamiętnia na fotografiach.

Co ciekawe, Marian Wójcik nie jest rodowitym beł-
chatowianinem. Urodził się w  powiecie opoczyńskim 
kształcił w  Tomaszowie Mazowieckim. Jego związek 
z Bełchatowem miał swój początek w decyzji Kuratora 
Łódzkiego, który na początku lat pięćdziesiątych skie-
rował go tutaj do pracy w szkole podstawowej i liceum 
im. A. Mickiewicza. W  Bełchatowie poznał też swoją 
żonę. Praca w edukację i wychowanie bełchatowskiej 
młodzieży z  nieprzeciętnym zaangażowaniem, spo-
łeczny i aktywny wkład w troskę o zachowanie takich 
wartości jak dziedzictwo kulturowe regionu są przykła-
dem dla innych, potwierdzonym wyróżnieniem „Zasłu-
żony dla Powiatu Bełchatowskiego”.  O przyznawaniu 
takiego tytułu czytaj również w artykule z cyklu „ABC 
samorządu powiatowego” (str.24). AZ
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Wydarzenia
Jeśli nie węgiel, to co?
Komentarze po konferencji na temat przyszłości naszego regionu

Co trzeba zrobić już dziś, by przyszłość regionu 
bełchatowskiego po zakończeniu eksploatacji 

złóż węgla brunatnego nie przypominała czarnego 
scenariusza z  bezrobociem, biedą, wyludnieniem 
w  rolach głównych? Takie pytanie zadawali sobie 
uczestnicy marcowej konferencji współorganizo-
wanej przez samorządy powiatu i  miasta Bełcha-
towa. Głównym założeniem przedsięwzięcia było 
wyrażenie niepokoju mieszkańców i władz samo-

rządowych wynikające-
go z  braku pomysłów 
i  strategicznych rozwią-
zań gwarantujących 
naszemu regionowi 
prosperowanie także za 
20 i więcej lat, kiedy nie 
będzie już „brunatnego 
złota”.

- Przyszłość naszego 
regionu jest nie tylko pro-
blemem mieszkających 
tu ludzi – mówi starosta 
Szczepan Chrzęst. - Dobre prosperowanie naszych 
strategicznych przedsiębiorstw oddziałuje korzyst-
nie na dużo większy obszar. Wpływy z podatków 
są bardzo znaczące i mogą się skończyć wraz z wę-
glem. Stąd też uważam, że nie tylko inwencją władz 
samorządowych, ale i rządowych, winno być wspól-
ne ustalenie zasadniczych kierunków rozwoju Beł-
chatowa. Nie powinno być tak, że decyzje dotyczące 
funkcjonowania koncernu energetycznego, mające 
przełożenie na pracowników, zapadają poza Beł-

chatowem i bez udziału  naj-
bardziej zainteresowanych 
stron, czyli mieszkańców 
i samorządów. 

- W mojej ocenie konfe-
rencja nie miała odpowie-
dzieć na wszystkie pytania, 
które stawiali uczestnicy. 
Miała być początkiem roz-
mów o tym, co czeka ten 
region za kilka i kilkanaście 
lat – mówi wicestarosta 
Marek Jasiński. - .Pomy-

słów można mieć dużo, jednak wszystkie rozsądne 
rozwiązania wymagać będą rozwoju infrastruktury, 
co pomoże w przyciągnięciu inwestorów. Mam na 
myśli wybudowanie linii kolejowej, zarówno towa-
rowej i pasażerskiej, łączącej Piotrków z Wieluniem, 
a także wybudowanie drogi, łączącej autostradę A1 
z drogą ekspresową S8. Same samorządy nie po-
dołają takiemu wyzwaniu. Konieczne jest wsparcie 
i konkretne decyzje finansowe na szczeblach władzy 
wojewódzkiej i centralnej.

Debatę zakłóciła demonstracja uliczna związ-
kowców, którzy głośno wyrażali sprzeciw wobec 
niskich płac pracowników tzw. spółek – córek, 
wyłączonych z koncernu PGE w ramach restruktu-
ryzacji tworzących spółkę przedsiębiorstw.   

- Głos związkowców jest również ważny w opra-
cowywaniu strategii dla regionu – mówi Marek 
Jasiński. - Martwi mnie jednak, że ci, którzy uzgad-
niali wspólnie z nami plan debaty „Co po węglu”, 
w ostatniej chwili odeszli od stołu i zorganizowali 
swój wiec. Uważam, że razem powinniśmy wysłu-
chać prelegentów i dyskutować o tym, co ważne dla 
Bełchatowa. Manifestacja przyczyniła się oczywi-
ście do tego, że marcowe wydarzenie było szeroko 
komentowane w mediach. Mam nadzieję, że ten 
głos, a właściwie dwugłos: ten z sali konferencyjnej 
i ten biegnący z ulicy, zostanie usłyszany w urzę-
dach wojewódzkich i ministerialnych.

- Rozumiem niezadowolenie protestujących, 
jednak nie jestem przekonany, czy wiec w czymś 
pomógł – mówi Szczepan Chrzęst. - Wyrażony 
głośno nasz niepokój o los regionu i mieszkańców 
powinno usłyszeć ministerstwo gospodarki i wspo-
móc nasze działania. Ministerstwo skarbu, jako wła-
ściciel strategicznych firm, póki co wydaje się być 
obojętne. 

Wśród wniosków podsumowujących debatę 
pojawiła się koncepcja o  powołaniu podmio-
tu skupiającego samorządy i  przedstawicieli 
wszystkich stron zainteresowanych losem beł-
chatowskiego zagłębia. Z  pewnością podobne 
inicjatywy będą się pojawiać coraz częściej. 
Pozostaje mieć nadzieję, ze wraz z  nimi zaczną 
się rodzić także konkretne koncepcje i  dojrzałe 
działania.

Agnieszka Zawodzińska

Jak starosta ze starostą

B ełchatów był w  tym roku gospodarzem kon-
wentu powiatów z  województwa łódzkiego. 

W  trakcie dwudniowych obrad (13-14.03) staro-
stowie zajmowali się m.in. takimi sprawami jak: 
oparte na technologii gipsu ekologiczne i energo-
oszczędne materiały i  systemy budowlane dla sa-
morządów, współdziałanie samorządów w zakresie 
organizacji rodzinnej pieczy zastępczej na obszarze 
województwa łódzkiego.

- Każde kolejne spotkanie starostów w ramach 
konwentu odbywa się w innym powiecie. Dla nas 
jest to okazja do przybliżenia specyfiki, potencja-
łu i osiągnięć naszego regionu – mówi Szczepan 
Chrzęst, Starosta Bełchatowski. - Mamy czym 
się pochwalić, ale też inicjujemy dyskusje i proble-
my do rozwiązywania. Jednym z nich jest sprawa 
ograniczania wysokości dofinansowania zadań 
inwestycyjnych w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych. Poprzez niekorzystne 
dla wielu inwestycji drogowych naliczanie punk-
tów - determinujące w efekcie przyznanie pomocy 
finansowej - gros zadań zostaje odrzuconych i nie 
otrzymuje wsparcia. Jest to kwestia, którą należy, 
zdaniem starostów, zmienić.

Referat w  sprawie Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych przygotował i przedstawił 
na forum konwentu Tomasz Kijanka, Dyrektor Po-
wiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie. Agniesz-
ka First, Naczelnik Wydziału Promocji i  Rozwoju 
Powiatu w  bełchatowskim starostwie przybliżyła 
gościom charakterystykę naszego powiatu, w której 
zostały podkreślone takie atuty jak obecność pręż-
nego przemysłu wydobywczo – energetycznego, 
bogata baza turystyczna, sportowa i  rekreacyjna, 
sukcesy sportowe zawodowych drużyn piłki siatko-
wej i nożnej, troska o środowisko naturalne. Pojawiły 

się też informacje o  pracy Starostwa 
Powiatowego w Bełchatowie, budże-
cie powiatu i  zasilaniu go środkami 
z zewnątrz.

Głównym zadaniem konwentu po-
wiatów są uchwały i  wnioski w  spra-
wach związanych z funkcjonowaniem 
samorządów. Wypracowane stanowi-
ska trafiają na forum Związku Powia-
tów Polskich, a następnie do organów 
legislacyjnych. Przewodniczącym Kon - 
wentu Powiatów Województwa Łódz-
kiego jest Andrzej Szymanek, Staro-
sta Wieruszowski. AZ
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Kto jest mistrzem? Tylko SKRA!

Po emocjonujących rozgrywkach tytuł Mi-
strza Polski powrócił do drużyny piłki siatko-

wej mężczyzn PGE SKRA Bełchatów. 27 kwietnia 

br. na własnym boisku w hali „Energia”, w trzecim 
meczu finałowym, pokonała ona Asseco Resovię 
Rzeszów 3:0. Tym samym po raz ósmy w historii 

zapewniła sobie tytuł mistrza. Na 
cześć swoich ulubieńców kibi-
ce zorganizowali w  Bełchatowie 
wielką fetę, a  okrzykom radości 
nie było końca. Uwieńczeniem był 
wspólny przejazd ulicami miasta, 
które mieniło się żółto-czarnymi 
barwami klubowymi. Starosta i wi-
cestarosta Powiatu Bełchatowskie-
go podczas spotkania z mistrzami 
przekazali oficjalne gratulacje 
i  podziękowania za promowanie 
sportu i naszego regionu na arenie 
krajowej i międzynarodowej.

Redakcja

Wydarzenia

Z arząd Powiatu w  Bełchatowie zdecydował o  ogłoszeniu przetargu na 
budowę stadionu lekkoatletycznego, który powstanie w miejscu boiska 

za Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul. Czaplinieckiej w  Beł-
chatowie. Będzie to zadanie kosztowne, budowa ma pochłonąć ok. 9,5 mln 
zł. Jednakże planowany obiekt będzie pełnił rolę prawdziwego sportowego 
centrum, rzec by można, raju godnego królowej sportu, jaką jest lekkoatletyka. 
Sportowcy i trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego czy kibice i amato-
rzy ruchu z pewnością docenią tę inicjatywę. Starostowie Szczepan Chrzęst 
i Marek Jasiński zapewniają, że jeszcze w tym roku ruszą prace, a to za sprawą 
środków, które uda się pozyskać poza budżetem powiatu. Możliwe, że na dzia-
łania w 2014 roku będzie to aż 2,5 mln zł.

- Mamy zapewnienia, że pieniądze zostaną przyznane. Złożyliśmy wnioski o da-
tacje do Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Ło-

dzi oraz Minister-
stwa Sportu. Jeśli 
środki możemy po-
zyskać z zewnątrz, 
to powinniśmy je 
w y k o r z y s t y w a ć . 
Plany powstania 
stadionu mieliśmy 
już dawno i wresz-
cie przyszła na nie-
go kolej. Stadion 
l e k k o a t l e t y c z n y 
powstanie w bar-
dzo strategicznym 
miejscu. Teren przy 
już istniejących 
obiektach Powiato-

wego Centrum Sportu i w sąsiedztwie szkół to doskonała lokalizacja na 
to przedsięwzięcie - mówi starosta Szczepan Chrzęst.

Starostwo otrzymało od Polskiego Związku Lekkiej Atletyki pismo 
mówiące o pomyślnej weryfikacji projektu budowy stadionu. Ta re-
komendacja daje szansę na przeprowadzanie w obiekcie zawodów 
o randze ogólnopolskiej. 

- Wierzę, że nasz stadion stanie się sportową wizytówką powiatu bełcha-
towskiego. Na stadionie będzie można trenować piłkę nożną, rugby i, przede 

wszystkim, konkurencje lekko-
atletyczne. Będzie tu sześcio-
torowa bieżnia okólna, zeskoki 
do skoku wzwyż i skoku o tycz-
ce, klatka do rzutu dyskiem 
i młotem. Na trybunach znaj-
dzie się 500 miejsc siedzących. 
Oby już w październiku 2015 
r. można było zagrać tutaj in-
auguracyjny mecz. Mam taką 
nadzieję i będziemy dokładać 
wszelkich starań, by poszcze-
gólne etapy tego dużego za-
dania przebiegały zgodnie 
z planem – mówi wicestarosta 
Marek Jasiński

Po przebudowie obecnego 
boiska nowy stadion wzbo-
gaci ofertę Powiatowego 
Centrum Sportu, w  którego 
skład obecnie wchodzą: hala 
letnia - będąca w  sezonie 
zimowym lodowiskiem, pły-
walnia kryta, sala gimnastycz-

na, sala fitness i boisko ze sztuczną nawierzchnią.
AL, SS

Stadion lekkoatletyczny powstanie w miejscu obecnego boiska  
przy ul. Czaplinieckiej.

Koniec marzeń o stadionie. 
Czas na działanie
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Wydarzenia
Dopalacze na cenzurowanym

S tarostwo Powiatowe w  Bełchatowie rozpo-
częło kampanię informacyjną pt. „Dopala-

cze – stop!”. Wyniki ankiety na temat wiedzy czy 
doświadczeń z  używaniem różnych substancji, 
przeprowadzonej wśród 1700 uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych, są co najmniej niepokojące. 

- Musimy podjąć konkretne kroki zwiększające 
bezpieczeństwo młodych ludzi - mówi Marek Ja-
siński, wicestarosta bełchatowski. - W ankiecie 
ponad 40 procent uczniów przyznało się do przy-
najmniej jednorazowego zażycia środków odurza-
jących. Ankieta nie wykazała jakiegoś zróżnicowa-
nia między poszczególnymi szkołami, podobnie 
bowiem przedstawia się sytuacja czy to w techni-
kum czy ogólniaku. Krótko mówiąc, problem jest 
w każdej szkole. Dlatego podejmiemy dodatkowe 
działania wspólnie z dyrektorami szkół, policją 
i psychologami, aby powstrzymać rozprzestrze-
nianie się tego negatywnego zjawiska.

- Problem z narkotykami i innymi używkami, 
takimi jak tzw. dopalacze, nie jest zjawiskiem 
nowym – mówi Szczepan Chrzęst, Starosta 
Bełchatowski. - Jednak zamierzamy maksymal-
nie, jak się da, ograniczyć go w naszych szko-
łach. W tym celu kupimy dla policji psa tropiące-
go oraz specjalistyczny sprzęt operacyjny.

- Ściśle współpracujemy ze wszystkimi dyrektora-
mi szkół prowadząc program profilaktyczny, orga-
nizujemy spotkania z młodzieżą, natychmiastowo 
reagujemy na wszelkie przypadki używania środ-
ków psychoaktywnych – mówi aspirant sztabowy 
Piotr Rokita z  bełchatowskiej komendy policji. 

- Bardzo dobrze współpracujemy w tym zakresie 
ze starostwem, cieszymy się, że otrzymamy psa 
tropiącego oraz specjalistyczny sprzęt operacyjny, 
bowiem to bardzo ułatwi i przyspieszy nam pracę.

Problem sprzedaży dopalaczy jest dobrze zna-
ny bełchatowskiemu sanepidowi, który cały czas 

podejmuje działania administracyjne wobec 
punktu oferującego tego rodzaju specyfiki.

- Od końca 2012 roku w tym punkcie funkcjo-
nowało aż osiem firm, które wedle naszej wiedzy 
są ze sobą związane kapitałowo – mówi Elżbie-
ta Świerczyńska – Musiał, Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny. - W stosunku do 
każdej z tych firm prowadziliśmy postępowanie 
administracyjne i trzem podmiotom dotychczas 
nałożyliśmy kary pieniężne na łączną kwotę 200 
tysięcy złotych. Skierowaliśmy też cztery zawia-
domienia do prokuratory odnośnie wprowadze-
nia do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji.

Skutki zażywania dopalaczy wśród młodzie-
ży coraz częściej obserwują nauczyciele i  dy-
rektorzy szkół. Typowe objawy zażycia środków 
psychoaktywnych to rozszerzone źrenice, 
brak kontaktu, chwiejny krok. Zdarzają się 
też bardziej drastyczne reakcje organizmu.

- Od początku roku miałem już kilka przy-
padków uczniów będących pod wpływem do-
palaczy – dodaje Piotr Mielczarek, dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. - Za-
chowywali się oni w irracjonalny sposób, mieli 
spowolnione reakcje, a jeden stracił nawet przy-
tomność. Cały czas obserwujemy teren szkoły 

i jej okolice, szczególnie w miejscach na uboczu. 
Chcemy, by uczniowie, ale przede wszystkim oso-
by kolportujące te niebezpieczne substancje, miały 
świadomość, że – używając młodzieżowego języka 
- nie odpuszczamy. 

KB

Patologie nazwane po imieniu

O rganizacji I  Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wej pt. „Pedagogika w  służbie instytucjonalnej 

profilaktyki zagrożeń i  patologii społecznych oraz re-
socjalizacji” pod patronatem Starosty Bełchatowskiego 
podjął się Instytut Pedagogiki SAN w Łodzi we współ-
pracy z Zamiejscowym Wydziałem SAN w Bełchatowie 
(27.03). Wzięło w niej udział około 300 osób: naukowcy 
z całej Polski, przedstawiciele władz samorządowych, 
pracownicy instytucji państwowych, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, dyrektorzy, nauczycie-
le i  pedagodzy szkół i  przedszkoli z  naszego rejonu, 
uczniowie oraz studenci. Konferencja miała postać 
obrad plenarnych, w trakcie których poruszono szereg 
zagadnień cytując fachową literaturę, jak też przedsta-
wiając osobiste doświadczenia zawodowe prelegen-
tów. A poruszono takie problemy, jak m.in.:

– przyczyny występowania patologii w  rodzinie, 
etiologia współczesnych zaburzeń zachowania i  uza-
leżnień,

– prawne rozwiązania dotyczące współpracy róż-
nych środowisk w procesie postępowania w przypad-
ku przemocy w rodzinie i występujące w tym zakresie 
problemy, 

– działania blokujące nadmierną i nieuzasadnioną 
ingerencję państwa w sprawy rodziny nieliczącą się 

z  uczuciami i  więzami miłości łączącymi jej człon-
ków,

– główne problemy wychowawcze i resocjalizacyjne 
oraz sposoby ich zapobiegania. 

Ciekawą prelekcję przedstawił Sławomir Szymań-
ski z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, doty-
czącą głównych przyczyn braku skuteczności stosowa-
nych dotychczas działań profilaktycznych kierowanych 
do młodzieży, a wynikających z faktu, że młodzież dzia-
łania te postrzega jako nudne i nieciekawe. Prelegent 
wskazał na konieczność nieszablonowego podejścia 
do tych działań i  podał za przykład działalność grup 
PaT (profilaktyka a teatr), inspirowanych miedzy inny-
mi przez policję bełchatowską. Jak do działań profilak-
tycznych skierowanych do młodzieży i nie tylko, moż-
na zaangażować samą młodzież,  zobrazował spektakl 
profilaktyczny pt. „Na peronie”, przygotowany przez 
uczniów III LO im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie, 
który wywołał wśród uczestników refleksję i dyskusję.  

Obrady zakończyła krótka sesja plenarna, w  której 
podsumowania konferencji dokonał dr Adam Gogacz 
(Społeczna Akademia Nauk w Łodzi). Stwierdził, że kon-
ferencja spełniła oczekiwania pomysłodawców, a  jej 
efektem jest motywacja do lepszej i bardziej owocnej 
współpracy między środowiskiem naukowców i prak-
tyków, działających na rzecz poprawy zdrowia nasze-
go społeczeństwa, rozumianego w szerokim aspekcie. 

Efektem materialnym wydarzenia będzie monografia, 
zawierająca wygłoszone prelekcje.

Współorganizatorami konferencji byli: Komenda Po-
wiatowa Policji w Bełchatowie, Miejskie Centrum Kul-
tury w Bełchatowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bełchatowie.

Redakcja
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Wydarzenia

35 lat pozytywnej energii S tarosta Bełchatowski, Szczepan Chrzęst był gościem uroczystości z okazji 
35-lecia istnienia Klubu Motorowego „Energetyk” i uczestniczył w dekoracji 

wyróżnionych działaczy.
Klub Motorowy „Energetyk” przy PGE GiEK S.A. oddział Elektrownia Beł-

chatów jest wiodącym w kraju klubem turystyki motorowej. Działa w nim 
50 przodowników turystyki motorowej, stanowiących kadrę programową 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. Działania Klubu ogni-
skują się wokół turystyki, rekreacji i krajoznawstwa. Ich sztandarowe przed-
sięwzięcia to „Regionalny rajd babski” i „Zlot turystów zmotoryzowanych 
ENERGETYK”. Klub zrzesza 44 ratowników drogowych i poprzez swoje akcje 
popularyzuje tę dziedzinę.

Z okazji jubileuszu okolicznościowe odznaki otrzymali: Dariusz Biedny, 
Sławomir Figura.(odznaka honorowa MSiT „Za zasługi dla turystyki”), Danu-
ta Hachulska, Paweł Wojtczak („Zasłużony pracownik Elektrowni Bełcha-
tów”), Dariusz Biedny (Zasłużony dla PZM), Beata Kozłowska, Stanisław 
Papuga (Odznaka Honorowa Ratownika Drogowego PZM), Alina Figura, 
Jacek Domagała, Sławomir Figura (Złota Odzn.Honorowa PZM), Stani-
sław Bożek (Srebrna Odzn.Honorowa PZM), Bożena Domagała (Brązowa 
Odznaka Honorowa PZM), Elżbieta Antczak, Jolanta Biedna, Alina Figura, 
Jerzy Antczak, Sławomir Figura (Złota Honorowa Odzn. ZG PTTK), Bożena 
Domagała, Danuta Hachulska, Lucyna Papuga, Renata Pawlaczyk, Jacek 
Domagała (Brązowa Honorowa Odzn. ZG PTTK).  KB

3 maja – 223. rocznica 
Konstytucji 3 Maja

U chwalenie Ustawy Rządowej w  dniu 3 
maja 1791 r. - drugiej na świecie, a pierw-

szej w Europie ustawy zasadniczej – świętują 
co roku wszyscy Polacy. Mszą św. w  intencji 
Ojczyzny oraz złożeniem kwiatów pod pa-
miątkową tablicą przy kościele na os. Dol-
nośląskim w  Bełchatowie przez przedstawi-
cieli władz samorządowych, instytucji, firm 
i organizacji uczciliśmy, jako mieszkańcy mia-
sta i powiatu, święto Konstytucji 3 Maja.

AZ, foto: Piotr Kania

6 kwietnia – hołd ofiarom zbrodni 
katyńskiej

W  kościele na Binkowie, gdzie mieści się tablica upamiętnia-
jąca ofiary zbrodni katyńskiej odbyła się uroczystość z na-

bożeństwem w  intencji zamordowanych Polaków i  nastrojowym 
montażem słowno – muzycznym, przygotowanym przez uczniów. 
Salwa honorowa oddana przez członków OSW „Strzelec” i złożenie 
kwiatów to jedne z symboli naszej pamięci i hołdu bohaterom. De-
legację samorządu Powiatu Bełchatowskiego reprezentowali sta-
rostowie, przewodniczący Rady Powiatu i radni. 

27 kwietnia 2014 r. - uroczystość z okazji 
kanonizacji papieża Jana Pawła II

W yniesienie na ołtarze papieża Polaka odbiło się echem na całym świecie. Dla patrona i ho-
norowego obywatela Bełchatowa przygotowano także w  naszym mieście wydarzenia 

upamiętniające jego kanonizację. W nabożeństwie w kościele przy ul. Czyżewskiego tłumnie dzię-
kowano Bogu za dar, jakim jest usankcjonowanie świętości Karola Wojtyły.
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Kawa profesjonalnie zaparzona w szkole „pod lasem” 

W  prowadzonym przez Powiat Bełchatowski Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełcha-
towie rozpoczęła funkcjonowanie nowa pracownia. Uczniowie szkoły będą zdobywać w tej 

pracowni dodatkowe umiejętności w ramach kursu barmańskiego. Przygotowanie i wyposażenie sali 
zostało sfinansowane w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa odpowiedzią na potrzeby 
lokalnego rynku pracy – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 4 w Bełchatowie”. 

- Założenia realizowanego przez nas projektu polegają na wzmocnieniu atrakcyjności i jakości oferty 
edukacyjnej szkoły – mówi Marek Tokarek, dyrektor ZSP nr 4. - Obecnie uzupełniamy kwalifikacje 
zawodowe w profesjach: barman, barista. Myślę, że to ciekawy pomysł, zwłaszcza dla młodzieży, która 
chce uzupełnić na kursie swoje umiejętności. Kurs prowadzić będą wykwalifikowani barmani.

Współczesny, profesjonalny barman, powinien legitymować się nie tylko fachowym, teoretycz-
nym przygotowaniem do zawodu. W  osiągnięciu sukcesu niezbędna jest jednak także, a  może 
przede wszystkim, praktyka. Nowa pracownia w bełchatowskiej szkole daje teraz ku temu wspa-
niałe warunki. Czy warto znać się na gatunkach kawy i sposobach ich parzenia z myślą o np. wła-
snej kawiarni? Barista czy barman wyszkolony w bełchatowskiej szkole ma drogę do sukcesu cał-
kiem blisko. KB

Z zycia szkół
.

Gratulacje dla zdolnych i pomysłowych

Rafał Hałada, Mateusz Szczeciński, Patryk Barczyk i Rafał Politański jako 
zespół „Biedronka spółka zło” zajęli I miejsce w województwie łódzkim w XII 
edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej zorganizowanej przez Fundację 
2065 im. Lesława A. Pagi. Do rywalizacji w „dziedzinie” inwestowania stanęło 
na początku roku szkolnego ponad 27800 uczniów, podzielonych na  8000 ze-
społów. Na starcie gry zespoły otrzymały dostęp do notowań giełdowych i 100 
tys. wirtualnych złotych, które mogli zainwestować w  akcje spółek z WIG30 
i WIG40 oraz w lokaty bankowe. Konkurencja była ogromna, a jedna zła decy-
zja inwestorska mogła spowodować znaczny uszczerbek portfela. Nasz zespół 
z zainwestowanej gotówki uzyskał 110 245,23 zł, co oznacza wzrost o 10,24%. 

* * * 
1 kwietnia 2014 r. w  Państwowych Szkołach Budownictwa i  Geodezji 

w Lublinie odbył się finał centralny XXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętno-
ści Budowlanych. Z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 do rywalizacji 
przystąpiła Milena Rogozińska, która w  marcu w  zawodach okręgowych 
uzyskała tytuł finalisty tej olimpiady. W ostatecznych zmaganiach rywalizo-
wało 81 uczestników z różnych szkół z całej Polski. Nasza uczennica, po roz-
wiązaniu zadań konkursowych, otrzymała zaszczytny tytuł laureata. Laureaci 
olimpiady są zwol-
nieni z  części pi-
semnej egzaminu 
z a w o d o w e g o , 
otrzymują oceny 
celujące na koniec 
roku z  przedmio-
tów zawodowych 
i  uzyskują prawo 
do przyjęcia na 
studia na wiele 
uczelni z pominię-
ciem procedury 
rekrutacji. 

KB

Konkursowe wypieki

N ajlepszy wypiek i  najpiękniej udekorowany stół w  rywalizacji konkursowej? Czemu nie? 
Uczniowie ZSP nr 4 podejmują takie wyzwanie przynajmniej dwa razy w roku przed popu-

larnymi świętami.
- Nasza młodzież profesjonalnie podchodzi do tego przedsięwzięcia chcąc pokazać swoje umie-

jętności i pochwalić się zdolnościami. Ze względu na kierunki kształcenia w naszej szkole  promu-
jemy w ten sposób kreatywność uczniów - mówi Dariusz Wata, wicedyrektor Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4.

W kwietniowym konkursie z pośród 10 rywalizujących grup jury wyróżniło po trzy grupy 
w dwóch kategoriach. Paulina Pilarczyk, Anna Kuśmierek i Weronika Komuńska zapewniły 
sobie zwycięstwo ciastem drożdżowym w kształcie zająca i baranka. Najciekawiej udekorowa-
ny stół zaprezentowali Michał Owczarek, Iga Rucińska i Ewelina Wilczyńska.  Zadowolenia 
ze swoich wychowanków nie kryje Halina Ślawska, nauczycielka przedmiotów gastronomicz-
nych:

- To oni, ich talent i zapał    są dla mnie najlepszym prezentem na święta. Uczniowie radzą sobie 
naprawdę świetnie, a z roku na rok ich poziom umiejętności jest coraz wyższy. Cieszę się, że Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, prowadzony przez Powiat Bełchatowski, poprzez różnorodne for-
my nauczania i praktyczne wykorzystywanie wiedzy daje uczniom w przyszłości realne możliwości 
zaistnienia na rynku pracy. AL, SS
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Twoja przyszłość w Twoim zawodzie 

S tarostwo Powiatowe w  Bełchatowie 
chce promować wśród młodych ludzi 

mądre wybory, które sprawią, że w  przy-
szłości będą konkurencyjni na rynku pracy. 
Szansę na to daje zdobycie zawodu i nabycie 
praktycznych umiejętności. Na zaproszenie 
starosty Szczepana Chrzęsta dziennikarze 
lokalnych redakcji spotkali się z dyrektorami 
szkół zawodowych z  naszego powiatu. Na 
miejsce briefingu wybrano salę budowlaną 
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Beł-
chatowie. Tym samym rozpoczęła się akcja 
pod hasłem „Zawód przyszłości - przyszłość 
w  zawodzie”. Dyrektorzy szkół i  CKP przed-
stawili ofertę swoich placówek. 

- Centrum Kształcenia Praktycznego daje 
szansę szybkiej nauki i zdobycia praktycznych 
umiejętności. Staramy się sprostać wymaga-
niom młodzieży i osób dorosłych - podkreśla 
Andrzej Jędrzejczyk, dyrektor CKP. - Dużą 
popularnością cieszą się kierunki budowlane, 
kursy spawania, elektryczne oraz najnowsze - 
szkolenie na operatora wózków jezdniowych. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ze-
lowie proponuje naukę w nowo otwartych 
pracowniach spawania i mechatroniki. 

- Na szczeblu zawodowym proponujemy 
między innymi kierunek ślusarza, mechani-
ka pojazdów samochodowych i operatorów 

maszyn rolniczych. Na poziomie kształcenia 
technicznego kształcimy techników mechani-
ków pojazdów samochodowych, logistyków 
i informatyków - mówi Andrzej Kędziak, 
dyrektor ZSP w Zelowie.

Nowymi kierunkami pochwalić się może 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
w  Bełchatowie, który proponuje kierunki 
takie jak technik geodeta i  usług reklamo-
wych, technik logistyk, żywienia i  hotelar-
stwa. ZSP nr 3, oprócz kształcenia w branży 
budowlanej, oferuje również branżę infor-
matyczną, mechaniczną, górniczą i elektro-
niczną. 

- W tym roku dużym zainteresowaniem 
cieszy się technikum, trochę mniejszym szkoły 
zawodowe. Budujące jest jednak to, że zaczęły 
napływać oferty pracy dla absolwentów kie-
runków elektrycznych, technicznych i budow-
lanych. Świadczy to o tym, że pracodawcy nie 
tylko stawiają na doświadczenie, ale również 
na kadrę młodą, z umiejętnościami i kompe-
tencjami - zaznacza Piotr Mielczarek, dy-
rektor ZSP nr 3.

Akcja promująca kształcenie zawodowe 
jest adresowana do młodych ludzi, ale tak-
że dorosłych, którzy uczestniczą w wyborze 
ścieżki zawodowej swoich dzieci. 

AL, SS
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Dla bezpieczen’stwa
Oni znają przepisy drogowe

Popularyzacji wiedzy o  bezpiecznym zachowaniu się na drodze wśród 
dzieci i młodzieży służy organizowany przez Komendę Powiatową Policji 

w Bełchatowie „Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Tegoroczna, a ge-
neralnie już 14. edycja przedsięwzięcia, miała miejsce 16 kwietnia br. w Publicz-
nym Gimnazjum w Szczercowie. Do eliminacji przystąpiło około 200 uczniów 
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu. W pierwszym etapie 
dzieci zmierzyły się z 25 pytaniami sprawdzającymi znajomość przepisów dro-
gowych. W drugim należało wykazać się umiejętnościami praktycznymi pod-
czas jazdy rowerem po torze przeszkód. Dla najlepszych puchary ufundował 
Starosta Bełchatowski - Szczepan Chrzęst, który objął to wydarzenie honoro-
wym patronatem. W imieniu starosty turniej obserwował i uczestniczył w de-
koracji laureatów Krzysztof Kamieniak, członek Zarządu Powiatu. Drużyny, 
które stanęły na podium to:

- szkoły podstawowe 
1. ZSP w Szczercowie
2. SP w Bujnach Szlacheckich 
3. SP Nr 4 w Zelowie 

- szkoły gimnazjalne
1. PG w Szczercowie
2. PG Nr 5 w Bełchatowie
3. PG Nr 4 w Bełchatowie.

W klasyfikacji indywidualnej najlepiej poradzili sobie:
- szkoły podstawowe 
1.  Jakub Marynowski - SP Nr 4  

w Zelowie 
2. Jakub Pietruszka - SP w Szczercowie
3. Konrad Fryś - SP w Łękińsku 

szkoły gimnazjalne
1. Adrian Pietrzyk - PG w Szczercowie
2.  Mateusz Sypniewski  

- PG w Szczercowie
3. Kamil Zatorski - PG w Szczercowie

Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego KPP w Bełchatowie pod przewodnictwem Marcina Kuc-
nera z  Komendy Powiatowej Policji w  Bełchatowie oraz Agnieszka Kacz-
marska, nauczycielka w PG w Szczercowie. Powiatowy konkurs był jedno-
cześnie eliminacją do szczebla wojewódzkiego turnieju, który odbędzie się 
w maju w Łodzi.

- Poziom wiedzy młodzieży oceniam jako dość wysoki - 
podsumowuje turniej Marcin Kucner, zastępca Naczel-
nika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bełchatowie. - 
Co ciekawe, najwięcej trudności sprawiły uczniom te same 
zadania, które bywają kłopotliwe dla dorosłych podczas 
testów na prawo jazdy. Mam na myśli ustalenie właściwego 
poruszania się na skrzyżowaniach. Z kolei na rowerowym 
torze przeszkód pojawiały się problemy z zachowaniem 
równowagi i omijaniem pachołków. Opanowanie zasad 
w ruchu drogowym oraz umiejętności jazdy sprawnym ro-
werem to niezbędne elementy bezpieczeństwa rowerzysty. 

Do tego warto dołączyć także rozsądek i  zwykłą 
ostrożność. Kaski, ochraniacze, odblaskowe kamizelki 
nie są nakazane przepisami, ale odpowiedzialny rodzic 
z pewnością o tym nie zapomni. AZ

Cytryna zamiast mandatu

Szczepan Chrzęst - Starosta Bełchatowski, objął honorowym patronatem akcję doty-
czącą bezpieczeństwa na drodze „Bezpieczne przejście”. Uczestniczyli w niej uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej numer 1 w Bełchatowie, którzy towarzyszyli policjantom patro-
lującym drogi, a zatrzymanym kierowcom zadawali pytania z zakresu przepisów o ru-
chu drogowym. Kierowcy, którzy naruszyli przepisy, mieli tym razem szczęście. Mogli 
bowiem wybrać zamiast mandatu … zjedzenie cytryny.  KB
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EKO-ECHO

Uroki lasów nagrodzone

N a konkurs fotograficzny adresowany do młodzieży z powiatu beł-
chatowskiego i  dotyczący piękna leśnego krajobrazu wpłynęło 

łącznie 181 zdjęć. Ich autorzy reprezentowali aż 35 placówek oświato-
wo - wychowawczych z terenu powiatu bełchatowskiego. Kilkuosobo-
we jury składające się z   pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i  Leśnictwa w  starostwie oceniało prace w  4 kategoriach, 
zależnych generalnie od wieku ucznia. Werdykt jurorów ogłoszono 
podczas uroczystości w starostwie podsumowującej konkurs. Autorom 
zdjęć zostały przyznane nagrody bądź wyróżnienia. Otrzymali je:

GRAND PRIX  - Martyna Wujak;
- w kategorii I (przedszkola i klasy „0”ze szkół podstawowych) nagroda: 

Aleksandra Kowalska, wyróżnienie: Alicja Retkiewicz;
- w kategorii II (szkoły podstawowe, SOS-W w Bełchatowie, MOS 

w Łękawie, Bursa Szkolna w Bełchatowie, Ośrodek Interwencyjno - Socja-
lizacyjny w Bełchatowie, Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej) nagrody: 
Emilia Jegier, Natalia Kurczewska, Piotr Kopka, Aleksandra Stru-
pińska, Maja Cieślik; wyróżnienia: Weronika Kaczorowska, Rado-
sław Borkowski, Hubert Rysz, Oliwia Stępień, Magdalena Cieślik;

- w kategorii III (gimnazja) nagrody: Jakub Mikułowski, Michalina 
Piotrowska, Alicja Latosińska; wyróżnienia: Paulina Sikorska, Ja-
kub Gągorowski;

- w kategorii IV (szkoły ponadgimnazjalne i CKP w Bełchatowie) nagro-
dy: Emilia Stasiak, Aleksandra Jachimek, Izabella Stala; wyróżnie-
nia: Justyna Maciejewska, Magdalena Telenga.

Redakcja

Stop wypalaniu traw – finał konkursu

P rawie 200 prac wpłynęło na konkurs plastycz-
ny ogłoszony przez Starostwo Powiatowe 

w  Bełchatowie – Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, zatytułowany „Stop wypa-
laniu traw”. Zgłosiło się 35 placówek oświatowo 
– wychowawczych z terenu powiatu bełchatow-
skiego. Prace oceniano w  4 kategoriach wieko-
wych ich autorów wg identycznego podziału jak 
w  konkursie fotograficznym „Uroki lasów” (arty-
kuł poniżej). Werdykt komisji konkursowej - którą 
stanowili pracownicy WOŚRiL - głosił, iż nagrodę 
główną przyznano Mateuszowi Sencarzowi, 
gimnazjaliście z  Młodzieżowego Ośrodka Socjo-
terapii w  Łękawie. Podczas uroczystego podsu-
mowania konkursu sukcesów gratulowali starosta 
Szczepan Chrzęst i Krzysztof Gajda, członek Za-
rządu Powiatu. 

Na liście laureatów nagród i  wyróżnień w  po-
szczególnych kategoriach znaleźli się: 

- w kategorii I:
nagrody:
Julia Matyśkiewicz Przedszkole Samorządowe nr 
8 w Bełchatowie
Jakub Roczek Przedszkole Samorządowe 
w Kleszczowie
Oliwia Tarnowska Przedszkole Samorządowe nr 
3 w Bełchatowie
wyróżnienia:
Michał Moreń, Patryk Kurowski, Maja Barańska

- w kategorii II :
nagrody:
Bartosz Adamczewski SP nr 2 w Zelowie
Patrycja Kowalska  SP w Kociszewie
Natalia Grzyb ZSP nr 9 w Bełchatowie
Konrad Gorzkowski  MOS w Łękawie
Zofia Berbelska  SP nr 2 w Zelowie
Wiktor Salwach  SP nr 3 w Bełchatowie
Ewa Sokołowska  SP w Domiechowicach

wyróżnienia:
Oliwia Owczarek, 
Maciej Walczak, 
Jakub Ciężki, We-
ronika Drzewiec-
ka, Anna Pawlak, 
Oliwia Czerwiń-
ska

- w kategorii III:
nagrody:
Angelika Wlazło 
PG Drużbice/Rasy
Anita Bartosik PG 
w Szczercowie
wyróżnienie:
Laura Pomikła  PG nr 3 w Bełchatowie

- w  kategorii IV:
nagroda:
Kamila Pawlikowska I LO w Bełchatowie

WOŚRiL
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Eko-Echo
Kolejna trasa rowerowa coraz bliżej

T rwa budowa prawie ośmiokilometrowego 
powiatowego szlaku rowerowego na odcinku 

Słok – Góra Kamieńsk. Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, to już pod koniec czerwca tego roku 
rowerzyści będą mogli korzystać z tej nowej trasy. 
Koszt prac wyniesie ponad 453 tysiące złotych.

Inwestycja polega na wykonaniu ekologicznego 
szlaku rowerowego wzdłuż rzeki Widawki, od zbior-
nika Słok do drogi Kalisko – Łękińsko. Jego całkowi-
ta długość to 7, 789 km, szerokość - 2 metry. Trasa 
gruntowa będzie miejscami utwardzona 
tłuczniem, powstaną dwa zadaszone miej-
sca postojowe ze stołami i ławkami. Trasa bę-
dzie wiodła wzdłuż zbiornika Słok, następnie 
wzdłuż   Widawki i koło wjazdu na górę łą-
czyć się będzie ze ścieżkami Góry Kamieńsk. 
Dzięki temu powstanie ciekawa i urozmaico-
na trasa rowerowa, doskonała do rodzinnych 
wycieczek. Po drodze będzie można podzi-
wiać krajobrazy przyrodnicze powiatu beł-
chatowskiego, jak i  widoki obiektów prze-
mysłowych - kopalni i elektrowni. 

Istniejąca powiatowa ścieżka rowero-
wa, która zaczyna się zaraz za granicami 
miasta Bełchatowa i  wiedzie wzdłuż dro-
gi powiatowej, prowadzącej do kopalni 
i  elektrowni, „zahacza” o  ośrodki wypo-
czynkowe Wawrzkowizna i Słok i po ośmiu 
kilometrach kończy się przy brzegu zbior-
nika Słok. Dzięki tegorocznej inwestycji 
zostanie przedłużona właśnie aż do Góry 
Kamieńsk. Łącznie rowerzyści będą mogli 

powiatową trasą rowerową przejechać około 16 
kilometrów. Powiat w poprzednich latach wybu-
dował także ponad pięciokilometrowy odcinek 
ścieżki rowerowej od Domiechowic do Parzna.

KB

Świeć przykładem w kamizelce

S amorząd Powiatu Bełchatowskiego dba 
o bezpieczeństwo mieszkańców. Wraz ze 

wzrostem temperatur i  poprawą aury rośnie 
również liczba rowerzystów na naszych dro-
gach i  ścieżkach. W  związku z  tym starosta 
Szczepan Chrzęst oraz wicestarosta Marek 
Jasiński rozpoczęli w kwietniu cykl tegorocz-
nych akcji pod wspólnym tytułem „Widoczny 
= bezpieczny”. Na ścieżce wzdłuż ulicy Wojska 
Polskiego w  Bełchatowie starostowie czekali 
na rowerzystów z  seledynowymi kamizelka-
mi i opaskami odblaskowymi. W trakcie przy-
mierzania kamizelek krótka wymiana zdań na 
temat bezpieczeństwa na drogach i ścieżkach 
rowerowych uzupełniała tę wyjątkową misję 
gospodarzy powiatu. 

- W naszym powiecie jest coraz więcej miejsc, 
gdzie cykliści mają doskonałe warunki do jaz-
dy, ale nie wszędzie, niestety, są dobrze widocz-
ni. Odblaskowa kamizelka z pewnością rzuca 
się w oczy z daleka, więc tym samym inni rowe-
rzyści, kierowcy czy motocykliści mają szansę 
odpowiednio wcześniej zauważyć, iż nie są na 
drodze sami. To również zmusza do zachowa-
nia większej ostrożności - mówi wicestarosta 
Marek Jasiński.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowa-
niem rowerzystów i  przechodniów. A  to 
dopiero początek, planowane są kolejne 
w różnych miejscowościach powiatu bełcha-
towskiego. 

AL, SS

Krzysztof Gajda – członek Zarządu Powiatu,  
wizytuje postęp prac.

Starostowie Sz. Chrzęst i M. Jasiński  
na jednym z odcinków budowanej ścieżki.
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I Powiatowy Rajd Rowerowy
I   Powiatowy Rajd Rowerowy jest już historią. Impreza zapowiadała się niezwykle atrakcyjnie, 

jednak padający w dniu 26 kwietnia rzęsisty deszcz, krótko i szczerze mówiąc, plany popsuł. Po-
mimo niesprzyjającej aury grupa sympatyków czynnego spędzania wolnego czasu i tak udała się 
w  kierunku Jeziora Żółkin, aby posprzątać okolice zbiornika. Trasa rajdu liczyła łącznie około 20 
km. Uczestnicy wyprawy otrzymali kamizelki odblaskowe oraz pamiątkowe plakietki ufundowa-
ne przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Na zakończenie spotkania zorganizowano ognisko 
z kiełbaskami. 

Przedsięwzięcie z pewnością będzie miało kolejne odsłony, jak zapowiada organizator, Wydział 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w starostwie wsparty  w tej inicjatywie przez Załogę 
Rowerową „ZGRZYT”.

Redakcja

EKO-ECHO

D zień Ziemi obchodzimy 22  kwietnia, ale war-
to pamiętać, że pierwszy raz święto to zostało 

ogłoszone w1970 r. przez burmistrza San Fran-
cisco, Josepha Alioto. W  momencie kiedy Słońce 
przechodzi w  Gwiazdozbiór Barana, w  siedzibie 
ONZ w Nowym Jorku rozbrzmiewa Dzwon Pokoju. 
Ma to zwykle miejsce 20 lub 21 marca. Niezależ-
nie od tego w 2009 roku dzień 22 kwietnia został 
ogłoszony przez  Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako 
Międzynarodowy Dzień Matki  Ziemi. 

Na terenie naszego powiatu świętujemy Po-
wiatowe Obchody Dnia Ziemi (PODZ). Realizato-

rem przedsięwzięcia (imprez, konkursów, wystaw 
itp.) jest Starostwo Powiatowe w  Bełchatowie 
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Le-

śnictwa Referat Edukacji Ekologicznej i Gospo-
darki Odpadami. Zajmuje się on koordynacją, 
współpracą z placówkami oświatowo-wycho-
wawczymi i    innymi instytucjami. Odbiorca-
mi ww. działań są dzieci, młodzież i  dorośli 

mieszkańcy powiatu bełchatowskiego.
W  ramach  tegorocznych Powiatowych Ob-

chodów Dnia Ziemi realizowane są w  szkołach 
konkursy, pogadanki, fora, spotkania z  osobami 
związanymi z  ochroną środowiska, prezentacje 
itp. Starostwo finansuje nagrody i  wspiera re-
alizację tych inicjatyw. Od ponad 10 lat orga-
nizowana jest uroczystość podsumowująca 
Powiatowe Dni Ziemi. W  jej trakcie odbywa 
się rozstrzygnięcie konkursu - akcji „Wiosenne 
sprzątanie świata”. Powiatowemu świętowaniu 
towarzyszy przemarsz młodzieży ulicami miasta, 
w którym oceniane są transparenty ekologiczne 
wykonane przez szkoły w  ramach konkursu pn.: 
„Parada Wolności dla Ziemi”. Odbywa się również 
Jarmark Ekologicznych Rozmaitości, który pod 
swoją nazwą kryje konkurs na najciekawsze sto-

iska prezentujące edukację ekologiczną. W  tym 
roku dniem podsumowania będzie 30 maja.

Harmonogram uroczystości

30 maja 2014 r.  (miejsce imprezy - plac przy 
MCK w Bełchatowie)
13:00 - 13:30 – Rozpoczęcie, powitanie gości, 
omówienie programu.
13:30 – 14:00 – Wystąpienia gości.
14:00 – 14:40 – Parada Wolności dla Ziemi.
14:40 – 15:20 – Konkurs transparentów – prze-
marsz korowodu ulicami: Kościuszki, 1-Maja, 
Kwiatową, powrót na Plac Narutowicza.
15:20 – 15:40 - Rozstrzygnięcie akcji „Wiosen-
nego sprzątania świata”.
15:40 – 17:00 – Warsztaty ekologiczne, w mię-
dzyczasie ocena stoisk na „Jarmarku Ekologicz-
nych Rozmaitości”.
17:00 – 17:30 – „Parada Wolności dla Ziemi” – 
rozstrzygnięcie, wręczenie dyplomów i nagród.
17:30 – 18:00 - Warsztaty ekologiczne.
18:00 -18:30 - „Jarmark Ekologicznych Rozmaitości” 
- rozstrzygnięcie, wręczenie dyplomów i nagród.
18:30 – 19:00 – Wręczenie podziękowań, pod-
sumowanie.

Warsztaty ekologiczne, które będą realizowane 
w  trakcie trwania Powiatowych Obchodów Dnia 
Ziemi 2014 m.in.: ekologiczne koło fortuny, recy-
klingowa biżuteria i  breloczki, mega puzzle eko, 
konkursy ekologiczne, zabawa z kolorową chustą 
animacyjną, zabawy ruchowe (rzut piłką, zabawa 
balonami, skoki w workach), zabawy z muzyką. 

Redakcja
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Eko-Echo
Ekskluzywne ptasie jadłodajnie ;)

Ponad 120 karmników wykonanych z  eko-
logicznych materiałów wpłynęło na powiatowy 
konkurs pt. „Najciekawszy eko-karmnik”. Organi-
zatora przedsięwzięcia – Starostwo Powiatowe 
w  Bełchatowie – miło zaskoczyła nie tylko ilość 
zgłoszonych prac, ale także ich pomysłowe wy-
konanie z wykorzystaniem wielu surowców wtór-
nych. 

Prace konkursowe oceniano w  trzech katego-
riach wiekowych ich autorów, tj. w  klasach 0-III 
i IV – VI szkół podstawowych oraz w gimnazjach. 
Najwięcej, bo 104 karmniki, zostały przygotowa-
ne przez najmłodszych uczniów.

- Eko-karmniki są po prostu zachwycające. Urze-
kła nas kreatywność młodych twórców, zarówno je-
śli chodzi o wzornictwo, jak i wykorzystane surowce 
i zastosowane techniki plastyczne  – mówi Jolanta 
Pawlikowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa w  starostwie. -   
Konkurs adresowaliśmy do uczniów, jednak jestem 
przekonana, że wsparcie ze strony dorosłych przy 
tych misternych dziełach również należy podkreślić 
i docenić. Liczy się idea, czyli uświadamianie nam 
wszystkim, że należy pamiętać o zwierzętach i np. 
dokarmiać je zimą, ale także kreatywne wykorzy-
stywanie surowców wtórnych i uczenie się oszczę-

dzania surowców naturalnych. W tym konkursie to 
naprawdę się udało.

W konkursie wzięło udział łącznie 14 szkół pod-
stawowych i  gimnazjów z  terenu powiatu beł-
chatowskiego. Laureatów zaproszono na uroczy-
stość podsumowania przedsięwzięcia. Nagrody 
wręczył i gratulował sukcesów starosta Szczepan 
Chrzęst. W gronie zwycięzców znalazły się nastę-
pujące osoby:

Sylwia Kowalska, SP Domiechowice (Grand Prix)
- w kategorii „szkoły podstawowe kl. „0” – III”
Anna Bożek, SP nr 1 Bełchatów
Blanka Gorgoń, ZS-P nr 9 Bełchatów
Krystian Pawluś, SP Kurnos

- w kategorii „szkoły podstawowe kl. IV – VI”:
 Aleksandra Kowal, SP Wygiełzów
Justyna Pieronkiewicz, SP Kurnos
Norbert Sztajerowski, SP Janów
Aleksandra Woszczyk, SP nr 8 Bełchatów 

- w kategorii „szkoły gimnazjalne”:
Konrad Dróżdż, SOS-W Bełchatów
Klaudia Nowak, ZSO Zelów

AZ

Rękodzieło osikowe uczy i bawi

Siedemnastu nauczycieli z  przedszkoli z  powiatu bełchatowskiego 
uczestniczyło w  szkoleniu zorganizowa-
nym przez Starostwo Powiatowe w  Beł-
chatowie pt. „Osikowe origami z wiórów 
drewna osikowego” w  Koziegłowach. 
Głównym celem tych warsztatów było: 
przygotowanie nauczycieli do prowa-
dzenia zajęć plastycznych z wykorzysta-
niem materiału, jakim są wióry z drewna 
osikowego. Dodatkową wartością, jaką 
niósł udział w  tym przedsięwzięciu, był 
rozwój kreatywności i  zdolności manu-
alnych. 

Uczestnikom warsztatów zaprezento-
wano w  Koziegłowach rys historyczny wytwórczości z  wiórów osikowych, 
szerokie spektrum wyrobów rękodzielniczych, metody pozyskiwania drew-

na osikowego, techniki obróbki łyka osikowego, jak wycinanie, barwienie, 
klejenie, modelowanie, wyplatanie.

Z  uwagi na okres przedświąteczny 
nauczyciele próbowali swoich sił w  wy-
konywaniu ozdobnych pisanek. Wszyst-
kie przedmioty, które stworzyli, zabrali 
z  sobą na pamiątkę tych wyjątkowych 
warsztatów. Dodać należy, że wizyta 
w  „Osikowej Dolinie” jest każdorazowo 
źródłem wiedzy, ale także dobrej zabawy.   

Wszystkie koszty związane z  organi-
zacją warsztatów zostały zapewnione 
przez budżet Powiatu Bełchatowskiego. 
Zadanie przygotowali pracownicy Wy-

działu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
WOŚRiL
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EKO-ECHO

Ekologiczne inspiracje świąteczne

W   Szkole Podstawowej im. Wandy 
Malczewskiej w  Parznie podsumo-

wano międzyszkolny konkurs „Ekologicz-
ny zając”. Jego celem było kształtowanie 
postaw proekologicznych, rozwijanie wy-
obraźni i  zdolności techniczno - plastycz-
nych oraz zwrócenie uwagi dzieci na istotę 
segregacji odpadów i  możliwość powtór-
nego ich wykorzystania. Do konkursu przy-
stąpiło 20 uczniów z czterech szkół podsta-
wowych: SP Parzno, SP Domiechowice, SP 
Szczerców, SP Kurnos Drugi. Każdy z  nich 
wykonał ekologicznego zajączka wielka-
nocnego w ciekawy sposób, wykorzystując 
różnorodne materiały. Mimo dość trudnej 
tematyki, pomysłowość dzieci była zaska-
kująca. Prace oceniono w  dwóch katego-
riach wiekowych: klasy 0-III i IV-VI.

W kategorii klas 0-III nagrody otrzymali:
I  miejsce – Maria Szczepanik SP Parzno 
i Maria Wróblewska SP Kurnos Drugi
II miejsce – Patrycja Światłowska SP 
Szczerców
III miejsce – Mateusz Chrząszcz SP Domie-
chowice

Wyróżnienia:
Aleksandra Śniada SP Parzno
Wiktoria Krasowiak SP Parzno

W kategorii klas IV-VI nagrody otrzymali:

I miejsce – Roksana Dylczyk SP Parzno
II miejsce – Julita Lipińska SP Parzno
III miejsce – Olga Golinowska SP Parzno

Gry i  artykuły plastyczne, którymi zo-
stali nagrodzeni uczniowie, ufundowało 
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

* * *
„Ekologiczny stroik wielkanocny” w  SP 

w Domiechowicach zachęcił do kreatyw-
ności 27 uczniów z  klas 0-VI. Pomysło-
wość młodych twórców zachwyciła jury. 
Dlaczego stroiki nazwano ekologiczny-
mi? Z  uwagi na wykorzystane materiały, 
w większości surowce naturalne lub wtór-
ne. Warto się przyjrzeć i w przyszłym roku 
wykorzystać podpatrzone pomysły. Lau-
reatami konkursu zostali:

- w kategorii klas 0-III:
I miejsce - Oliwia Florczak
II miejsce - Szymon Krawczyk
III miejsce - Adam Lelicki

- w kategorii klas IV - VI:
I miejsce - Kamil Kacprzak
II miejsce - Julia Grodzka
III miejsce - Marlena Skrobek

Nagrody dla zwycięzców ufundowało 
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

WOŚRiL

Pisanki na złotówki wymienione 

O  ileż trudniej jest przygotować pisankę własno-
ręcznie. niż po prosu wrzucić jajko do gotowe-

go barwnika. Drugi sposób z pewnością oszczędza 
czas, ale nie chroni środowiska i nie daje satysfakcji. 
Potwierdzili tę tezę uczestnicy przedświątecznej ak-
cji pt. „Malowany piątek”, która miała miejsce w beł-
chatowskiej galerii handlowej „Olimpia”. Przedstawi-
ciele władz powiatu w osobach: Jacka Zatorskiego, 
Szczepana Chrzęsta, Marka Jasińskiego i Krzysz-
tofa Gajdy chwycili za pędzelki, plakatówki, klej 
i cekiny, którymi – w myśl wielkanocnego zwyczaju 
-  ozdabiali jajka. Trochę to trwało, jednak i inwencji 
twórczej, i motywacji, by rękodzieła były przyjemne 
dla oczu, nie brakowało. Nie brakowało też pogod-
nej atmosfery, żartów, a nawet wzajemnych porad. 

Każda z  gotowych kraszanek wzięła 
następnie udział w licytacji, z której do-
chód zasilił fundację popularnego siat-
karza Mariusza Wlazłego, pomagają-
cej dzieciom. Starostwo przekazało na 
aukcję wielkiego, ekologicznego kurczaka, wykonanego z wiórów osikowych w „Dolinie Osiko-
wej” w Koziegłowach i podarowanej przez jej właściciela, pana Romana Noszczyka w podzięko-
waniu za dotychczasową, dobrą współpracę z wydziałem ochrony środowiska w bełchatowskim 
starostwie. Oryginalny  kurczak bardzo szybko zdobył nowego właściciela, podobnie zresztą jak 
pisanki VIP-ów. W tegorocznym przedsięwzięciu malowania wielkanocnych jajek   uczestniczyli 
m.in. lokalni politycy, radni, kierownictwo placówek kulturalnych, policji oraz sportowcy.    AZ
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Eko-Echo
W gościnie u „naszych” Niemców

Dwudziestu uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych, podlegających Staroście Bełcha-

towskiemu, przebywało przez blisko tydzień 
w  partnerskim powiecie na Bawarii, tj. w  Ber-
chtesgadener Land. Młodzież nocowała u  nie-
mieckich rodzin, zaś w ciągu dnia uczestniczy-
ła w  programie edukacyjnym, zgłębiającym 
wiedzę głównie z takich dziedzin, jak: ekologia, 
przyroda i  ochrona środowiska, ale także geo-
grafia, historia, kultura i przemysł. Dużą warto-
ścią tego przedsięwzięcia jest praktyczna nauka 
języków obcych. 

Na 4 – dniowy  program edukacyjny złożyło się 
szereg wycieczek po niemieckim powiecie i jego 
okolicach. Jedna z nich odbyła się w Ainring, gdzie 
znajduje się jedyne w swoim rodzaju muzeum. To 
rozległy teren łąk, lasów i mokradeł, gdzie przed 
setkami lat wydobywano torf. Rozmieszczone 
na szlaku bogato ilustrowane tablice edukacyjne  
pomagają zwiedzającym zrozumieć  technikę wy-
dobywania torfu, ponadto uczą o prawnie chro-
nionej i specyficznej, nigdzie indziej niespotyka-
nej, przyrodzie tego miejsca. Na pamiątkę wizyty 
polskiej młodzieży zostało posadzone drzewko, 
na którym zawisł biało-czerwony proporczyk. 

Edukację ekologiczną młodzież kontynu-
owała w  muzeum natury w  Berchtesgaden. 

Modernistyczny budynek, otwarty w  ubie-
głym roku i wybudowany za 19 milionów euro, 
kryje w  sobie prawdziwe skarby: zakonser-
wowane okazy flory i fauny, naturalne odgło-
sy zwierząt wydobywające się z  głośników, 
a  nawet  zapachy roślin odizolowane w  spe-
cjalnych pojemnikach. Młodzież korzystała 
z niezliczonych możliwości doświadczania na 
własnej skórze bogactwa naturalnego alpej-
skiego środowiska. 

Jak piękny jest partnerski region Berchtes-
gadener Land było widać nie tylko z  okien 
autobusu. Wspaniałe krajobrazy z  lotu ptaka 
uczniowie podziwiali podczas jazdy najstarszą 
na świecie kolejką górską, wiodącą na górę 
Predigstuhl. Partnerski powiat BGL znany jest 
w  Niemczech jako historyczne miejsce pro-
dukcji soli. Jest ona pozyskiwana ze źródeł 
zawierających stężoną solankę lub też wydo-
bywana z  ziemi. Uczniowie odbyli wycieczkę 
pod ziemię, do kopalni soli w Berchtesgaden. 
W ten sposób poznali technikę wydobywania 
tego surowca, ale także korzystając z  wiedzy 
przewodnika i  licznych na szlaku interaktyw-
nych tablic, wzbogacili się we wszelakie  infor-
macje o  soli i  jej znaczeniu dla organizmów. 
Co dalej dzieje się z solą wydobytą w kopalni 

w  Berchtesgaden młodzież zo-
baczyła w fabryce „Saline” w Bad 
Reichenhall. Ta wycieczka obfito-
wała w  informacje o  procesach 
chemicznych oczyszczania czy 
wzbogacania soli i produktów jej 
pochodnych. 

Elementy historii i  kultury 
spotkaliśmy podczas spaceru 

po mieście i  zwiedzaniu teatru w  Salzburgu. 
Zaproszono nas także do dwóch szkół. Szkoła 
zawodowa we Freilassing pochwaliła się naj-
lepszymi pracowniami. Z  kolei Szkoła Realna 
w Bad Reichenhall przygotowała wspólne zaję-
cia, np. z matematyki i wychowania fizycznego. 

Kończąca pobyt Polaków w  BGL kolacja 
na terenie koszarów wojskowych w  Bad 
Reichenhall była okazją do integracji mło-
dzieży polskiej i  niemieckiej oraz do po-
dziękowań osobom, które zaangażowały się 
w  przygotowanie całego przedsięwzięcia. 
Na szczególne uznanie zasługują (ze stowa-
rzyszenia EU) Stefan Wieneke, Dorina Wie-
neke, Manfred Weissenberger, Manfred 
Soraruf, Walter Soraruf, Herman Kage-
rer, Peter Zeuner, Franz Werkstetter oraz 
nauczycielki Ruth Schlieps, Maria Bauer 
(Szkoła Realna w  Bad Reichenhall), Rosa 
Meyer (Berufschule Freilassing). Organiza-
cję naszego pobytu wsparli liczni sponso-
rzy, w  tym starostwo BGL (starosta Georg 
Grabner) i  burmistrz Herbert Lackner. Po 
stronie polskiej wyjazd został w  całości sfi-
nansowany ze środków budżetu Powiatu 
Bełchatowskiego, przygotowany przez Wy-
dział Promocji i  Rozwoju Powiatu w  staro-
stwie (naczelnik Agnieszka First; koordy-
natorzy Agnieszka Zawodzińska, Patrycja 
Kotowska). W  roli opiekunów i  tłumaczy 
zostały oddelegowane panie Iwona Choj-
nacka (ZSP nr 4) i Gabriela Siewiera – Pa-
radecka (I LO).  

Redakcja

Torfowisko w Ainring.

Kopalnia soli w Berchtesgarden.
Dom gór (Haus der Berge)
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Ekologia rozbudza talenty

W   Samorządowym Zespole Szkół 
Ogólnokształcących   nr 2 w  Beł-

chatowie podsumowano szkolny konkurs 
ekologiczny „EKO – KLASA”. Przedmiotem 
konkursu było wykonanie autorskich prac 
o tematyce ekologicznej uwzględniającej 
poniższe zagadnienia:

- konieczność segregacji i recyklin-
gu odpadów, ochrony powietrza, wód, 
gleb i biosfery,

- znaczenie energii elektrycznej dla 
człowieka, 

- skutki nadużywania energii elek-
trycznej,

- sposoby oszczędzania energii 
elektrycznej i wody,

- rodzaje alternatywnych źródeł energii i możliwości ich wykorzysta-
nia przez człowieka.

Do konkursu przystąpili uczniowie z klas gimnazjalnych i licealnych SZSO 
nr 2  w Bełchatowie. Przygotowali oni prace plastyczne i literackie w formie; 
filmów, makiet, gier planszowych, przedmiotów użytkowych, tekstu do 
utworu muzycznego. Jury konkursowe oceniło: trafność przedstawionego 

tematu, wydźwięk przekazu, pomysłowość i nowatorstwo,  kreatywność, ory-
ginalność i stopień trudności zastosowanych technik, estetykę,  zaangażowa-
nie i wkład pracy grupy. 

Główną nagrodę przyznano klasie II C z liceum. Uczniowie tej klasy nagrali 
i opracowali elektronicznie znakomity film edukacyjny, który w ciekawy spo-
sób zachęca wszystkich do ochrony i oszczędzania wszelkich zasobów 
naturalnych Ziemi. Nagrodę główną w postaci książek i sprzętu elektronicz-
nego ufundował samorząd Powiatu Bełchatowskiego.

WOŚRiL

EKO-ECHO
Sojusznicy strażaków i ekologów

Inicjatywą służącą od lat popularyzowaniu wśród 
dzieci i  młodzieży znajomości przepisów prze-

ciwpożarowych i podstawowych zagadnień ochro-
ny środowiska jest Powiatowy Turniej Wiedzy 
Pożarniczej i Ekologicznej o  nazwie „Młodzież 
zapobiega pożarom i chroni środowisko”. Uczy 
on m.in. wspierania działań zmniejszających zanie-
czyszczenie środowiska, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności po-
sługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, 
technik pożarniczych, organizacji ochrony prze-
ciwpożarowej, historii i  tradycji ruchu strażackie-
go. W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Bełchatowie stanęli w turniejo-
we szranki uczniowie podstawówek, gimnazjów 
i  szkół ponadgimnazjalnych z  terenu powiatu. 
W sumie 29 osób. Wyniki pierwszych zmagań, tj. te-
stu, zdecydowały o zakwalifikowaniu się do finału.

W rezultacie rozgrywek finałowych, polegających 
na ustnych wypowiedziach na wylosowane tematy, 

klasyfikacja uczestników w  poszczególnych gru-
pach wiekowych przedstawia się następująco: 

I grupa – szkoły podstawowe
1. Julia Sołtys – SP Nr 9 w Bełchatowie
2. Bartosz Kucharski – SP w Szczercowie
3. Emilia Sikorska - SP Nr 5 w Bełchatowie
II grupa – szkoły gimnazjalne
1. Dawid Brożyński – PG w Szczercowie, 
2. Łukasz Łyszkowicz – PG w Łobudzicach
3. Mateusz Kaczmarski – PG w Szczercowie
III grupa – szkoły ponadgimnazjalne
1. Marcin Muskała – ZSP w Kleszczowie
2. Izabela Olejnik – I LO w Bełchatowie
3. Dorota Przygoda – ZSP w Kleszczowie 

Laureaci pierwszych miejsc, tj. Julia Sołtys, 
Dawid Brożyński i  Marcin Muskała  wystartu-
ją w  eliminacjach wojewódzkich (przełom maja 
i kwietnia). Organizatorami turnieju na szczeblu 
powiatowym byli: Zarząd Oddziału Powiatowego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Beł-
chatowie wraz z  Komendą Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w Bełchatowie, Nadleśnictwo 
Bełchatów i  Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

Redakcja
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Na zdrowie
Niebieska solidarność

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie, przypa-
dający w dniu 2 kwietnia,  miał swoją odsłonę tak-
że w Bełchatowie. Tematyką tą zajął się Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Mówienie o au-
tyzmie przybrało tu kilka form wyrazu adresowa-
nych do podopiecznych ośrodka oraz dorosłych. 
Gościem imprezy był Szczepan Chrzęst - Staro-
sta Bełchatowski. Uczniowie i wychowawcy nosili 
w tym dniu przygotowane własnoręcznie kotylio-
ny, jako symbol solidarności z autystycznymi ko-
legami i koleżankami. Wyświetlony dla wszystkich 
film „Autyzm jest wśród nas” oraz wykład szkolne-
go psychologa pt. „Autyzm wśród naszych kole-
gów” przybliżył widzom najważniejsze zagadnie-
nia związane z chorobą.

Poza charakterystycznym w tym dniu ubiorem 
w  tonacji barw nieba wszyscy uczniowie wzięli 
udział w konkursie plastycznym pt. „Świat oczami 
dziecka”. Uczniowie szkoły przysposabiającej do 
pracy oraz szkoły podstawowej  – funkcjonują-
cych w SOS-W - uczestniczyli w dziele tworzenia 
„plakatu neonowych rąk” oraz makiety żarówki 
świecącej na niebiesko. Całe wydarzenie zakoń-
czyło się wypuszczeniem w powietrze niebieskich 
balonów. Akcję uświetniła parada ulicami osiedla 

Żołnierzy POW ubranych na niebiesko uczniów 
z SOS-W. Wieczorem tego dnia przyłączono się do 
światowej akcji „Zaświeć się na niebiesko”, orga-
nizowanej przez  NAVICULA - Centrum Diagnozy 
i  Terapii Autyzmu w  Łodzi. W  oknach, zarówno 
internatu szkoły SOSW w Bełchatowie przy ul. Tar-
gowej 20, jak też Bursy Szkolnej przy 
ul. Czaplinieckiej,   zapalono niebie-
skie światło.  

Inicjatywa SOSW cieszyła się 
sporym zainteresowaniem.

- Wśród naszych uczniów są te „wy-

jątkowe” dzieci, dlatego zwrócenie 

uwagi  społeczeństwa na ten wciąż 

nie do końca dobrze rozpoznany i ro-

zumiany problem, stało się zasadni-

czym celem przedsięwzięcia  – mówi 
Małgorzata Stemplewska, dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego w Bełchatowie. - Zale-

ży nam na kształtowaniu postaw poszanowania dla 

„inności”, tolerancji i akceptacji osób niepełnospraw-

nych w społeczeństwie. Myślę, że poprzez nasze gło-

śne, a jednocześnie atrakcyjne w formie, mówienie 

o autyzmie, pokazaliśmy solidarność i wsparcie dla 

osób zmagających się z tym problemem.

Autyzm jest efektem zaburzeń w  rozwoju 
dziecka, głównie związanych z  funkcjonowa-
niem mózgu. Do typowych cech osoby auty-
stycznej należą problemy z  komunikacją i  rela-
cjami społecznymi. W  typowych przypadkach 
autyzm pojawia się w  pierwszych trzech latach 

życia. Wczesne wykrycie zaburzeń pozwala pod-
jąć działania pomagające dziecku prawidłowo 
się rozwijać. W leczeniu stosuje się środki farma-
kologiczne oraz terapię behawioralną (analiza 
zachowania).

AZ

Złoty jubileusz krwiodawców

Klub Honorowych Dawców Krwi w Zelowie działa już 50 lat. Powstał 
w  1963 r. jako drugi w  województwie łódzkim, po Klubie HDK przy Zakła-
dach Materiałów Opatrunkowych w Pabianicach (1961 r.). Jest jednym z naj-
starszych klubów w Polsce. Jubileusz był okazją do świętowania w uroczystej 
atmosferze, wspomnień i podsumowań, podziękowań i wyróżnień.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Zdzisław Bistuła. Odznakę Honorową PCK 
I stopnia otrzymał Eugeniusz Smolny - współzałożyciel klubu i jego obecny 
prezes. Odznakami 55-lecia honorowego dawstwa krwi w Polsce zostali wy-

różnieni: Zdzisław Bi-
stuła, Jerzy Dobroszek, 
Ewa Smolna, Euge-
niusz Smolny i Krzysz-
tof Walczak.

Krwiodawcy z Zelowa 
w  okresie 1963-2013 
przekazali służbie zdro-
wia ponad 4 700 litrów 
krwi. Do rekordzistów 
należą: Ewa Smolna 
(mieszkanka Bełchato-
wa, Jolanta Pawłow-

ska, Teresa Szczepaniak, Józef Stańka, Henryk Grzegorczyk, Jerzy Do-
broszek.

Gośćmi jubileuszowej uroczystości byli, oprócz członków organizacji, przedsta-
wiciele władz, instytucji i stowarzyszeń, m.in.: Jolanta Chełmińska – Wojewoda 
Łódzki, Marek Mazur – przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi, Ur-
szula Świerczyńska – Burmistrz Zelowa, Agnieszka First – Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, Stanisław 
Maciejewski – dyrektor Zarządu Okręgowego PCK w Łodzi, Wojciech Łągwa – 
przewodniczący Zarządu Rejonowego PCK w Bełchatowie, Joanna Szymczak – 
przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, 
Zdzisław Chodorowicz – prezes Zelowskiej Społdzielni Mieszkaniowej.
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_ Pracujemy z dużymi i małymi firmami

_ Posiadamy doświadczenie na rynku USA i UE

_ 98% klientów powierzyło nam więcej niż 3 kompletne projekty

_ Nasze aplikacje obsłużyły ponad 50.000.000 użytkowników miesięcznie 

na całym świecie

Wykorzystaj nasze doświadczenie w pracy z największymi markami 
w Polsce i Europie

Stworzymy każdy serwis, sklep internetowy lub aplikację mobilną

Prowadzimy skuteczne i nowoczesne kampanie reklamowe on-line 
i off-line

Chcesz odnieść sukces ? 
Potrzebujesz niedrogiej, ale bardzo efektywnej kampanii reklamowej? 

chcesz pozyskać klientów z całego kraju?
Oczekujesz konkretów i rezultatów ?

Zapisz się na darmowe testy naszego najnowszego produktu na somtive.com lub napisz do nas na sukces@somtive.com

UWAGA: Poszukujemy także utalentowanych programistów (Rails 4, front-end lub iOS), grafików  
i copywriterów do naszego zespołu (jobs@somtive.com)
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Projekt  „Wiedza moją szansą – dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół zawodowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Człowiek – najlepsza inwestycja -

Atrakcyjne zajęcia dodatkowe: teatr, kino, pokazy i wiele, wiele innych propozycji dla naszych uczniów.

To wszystko w  ramach projektu finansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej „Wiedza moją szansą - dodatkowe 

zajęcia dla uczniów szkół zawodowych”, w którym uczestniczy 
1013 uczniów szkół zawodowych w  ZSP nr 3 w  Bełchatowie, 
ZSP nr 4 w Bełchatowie, ZSP w Zelowie i SOSW w Bełchatowie. 
Głównym celem projektu jest przeprowadzenie zajęć dodat-
kowych z  przedmiotów zawodowych oraz języka polskiego, 
angielskiego czy niemieckiego, matematyki, fizyki, informa-
tyki, również z  elementami AUTO-CAD, a  nawet wychowania 
fizycznego. W zależności od kierunków kształcenia w szkołach 
odbywają się zajęcia z przedsiębiorczości, ekonomii, gastrono-
mii, żywienia i gospodarstwa domowego, kosmetyki, logistyki, 
budownictwa, górnictwa, elektryki, elektroniki, mechaniki, 
diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych i rolniczych, diagnozowania i naprawy elek-
trycznych i elektronicznych układów w pojazdach samochodo-
wych.

Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawcze-
go w Bełchatowie, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w projek-
cie, mają sposobność korzystania z  doradztwa zawodowego 
w ramach utworzonego tam Szkolnego Ośrodka Kariery. 

W ZSP nr 4 w Bełchatowie odbył się już pierwszy pokaz po-
łączony z warsztatami na temat robotyki i nowoczesnych tech-
nologii XXI wieku, wykłady specjalistów, jak również pokaz walk 
robotów. W pokazie wzięli udział także uczniowie innych bełcha-
towskich szkół oraz młodzież  z Radomska i Piotrkowa Trybunal-

skiego. W tej szkole przewiduje się kolejne pokazy: barmański, 
baristów i  nowoczesnego makijażu.

W  związku z  pojawieniem na ekranach kin filmu, który jest 
adaptacją napisanej jeszcze w czasie okupacji niemieckiej książ-
ki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”, 145 uczniów 
miało możliwość udziału w projekcji filmu o tym samym tytule 
w kinie „Helios” w Bełchatowie. Uczniowie szykują się już na ko-
lejne spotkanie z kulturą w teatrze i muzeum w Łodzi. 

Wszystkie działania w projekcie zostały tak zaplanowane, aby 
uczniowie odnieśli jak najwięcej korzyści. Oprócz zajęć dodatko-
wych, wszystkich uczestników projektu czeka wiele ciekawych 
wyjazdów, m. in. na targi branżowe do Łodzi i Poznania oraz do 
Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie, spotkania z  przedsię-
biorcami, kolejne wyjazdy do teatrów i muzeów oraz wyjścia do 
kina. W ramach projektu zostanie też zakupionych wiele pomo-
cy dydaktycznych. Na ich zakup każda szkoła otrzymała środki 
z UE, łącznie ponad 150 000 złotych. W połowie kwietnia z ZSP 
w  Zelowie otwarto pracownię mechatroniki pojazdów samo-
chodowych, wyposażoną w zestawy panelowe do ćwiczeń prak-
tycznych, umożliwiające w przystępny sposób przyswojenie za-
gadnień dotyczących układów zapłonowych i oświetleniowych 
samochodów.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 907  783,68 zł, na-
tomiast całkowita wartość to ponad milion złotych. Różnicę do-
łożył Powiat Bełchatowski. Projekt potrwa do 30.06.2015 r.  

Emilia Podedworna

Przedsiębiorstwo prowadzące  
działalność do 2 lat

SOMTIVE

Firmy na medal
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Firmy na medal

Jestem przyjacielem Powiatu Bełchatowskiego

Rozmowa z  Dariuszem Klimczakiem (DK), człon-
kiem Zarządu Województwa Łódzkiego

- Czy Powiat Bełchatowski wyróżnia się na mapie 
województwa łódzkiego, widziany z perspektywy 
samorządu WŁ w takich obszarach jak: pozyskiwanie 
środków unijnych, prężność i kreatywność lokalnych 
władz, specyfika przemysłowa regionu?

DK: Moja odpowiedź brzmi trzy razy „tak”. Powiat Beł-
chatowski jest wyjątkowym regionem w wielu aspek-
tach, a większość z nich znam z osobistego doświadcze-
nia. Cenię sobie współpracę z władzami powiatu, która 
odbywa się na bardzo dobrym poziomie. Ze starostą 
Szczepanem Chrzęstem wspólnie zrealizowaliśmy  
już szereg przedsięwzięć. Niejednokrotnie wspomina-
my dzień, w którym udało się nam wywalczyć ogromne 
pieniądze na budowę powiatowego lodowiska. Przy-
pominam, że wasz powiat był wtedy sklasyfikowany 
na liście rezerwowej i, tak naprawdę, mało kto wierzył, 
że to przedsięwzięcie otrzyma wsparcie. Starosta sku-

tecznie zabiega o środki z Funduszu Kultury Fizycznej, 
będące w dyspozycji samorządu województwa. Powiat 
Bełchatowski jest znany z szeregu rozmaitych działań fi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Liczba realizowanych projektów, dotyczących wsparcia 
szkolnictwa zawodowego, jest wręcz imponująca. To 
dowód na dobrą i skuteczną politykę. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy powiatu także to dostrzegają.

Czy pokutujący kiedyś stereotyp o „nielubieniu 
Bełchatowa w Łodzi” nadal funkcjonuje?

DK: To faktycznie stereotyp. Bełchatów na mapie 
województwa łódzkiego jest bardzo ważnym ośrod-
kiem, przede wszystkim gospodarczym. To tu zlokalizo-
wane są dwa ogromne zakłady pracy: kopalnia i elek-
trownia. Produkcja energii elektrycznej w Bełchatowie 
ma najwyższy udział w produkcji krajowej energii elek-
trycznej. Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” jest 
liderem polskiego górnictwa węgla brunatnego i  jest 
jedną z największych w Europie. Istnienie tych przedsię-
biorstw na waszym terenie powoduje, że rozwijacie się 
w  znacznie szybszym tempie niż inne części naszego 
województwa. My tego rozwoju absolutnie nie chcemy 
hamować, wręcz przeciwnie. Patrzymy na to, co zreali-
zować na tym terenie w taki sposób, by rozwijał się już 
nie tylko Bełchatów, powiat, ale celem do osiągnięcia 
jest wpływ na rozwój całego województwa.

- Czy inwestowanie w sportowe obiekty, co jest 
widoczne w działalności samorządu Powiatu Bełcha-
towskiego, to dobry kierunek?

DK: Rozwój kultury fizycznej i  sportu to priorytet 
dla każdego samorządu. Sprawne fizycznie społeczeń-
stwo to zdrowe społeczeństwo. Dobrze, by właśnie ten 

kierunek myślenia wpajać już tym najmłodszym. Ale 
zachęcenie do uprawiania sportu wymaga od nas – 
rządzących, włodarzy gmin, powiatów i województwa 
- realizowania takich działań, dzięki którym ta szeroko 
pojęta infrastruktura sportowo – rekreacyjna może być 
tworzona i  ogólnie dostępna. Niezmiernie cieszę się 
z każdego nowo powstałego „Orlika”, hali sportowej czy 
ścieżki rowerowej. Cieszę się tym bardziej, że podczas 
roboczych wizyt w  różnych miejscach naszego woje-
wództwa widzę, że te obiekty faktycznie „żyją”, są po-
trzebne, spotykam w nich wielu ludzi w różnym wieku. 
Jestem przekonany, że to dobrze wydane pieniądze.

- Dlaczego lubi Pan przyjeżdżać do Bełchatowa i in-
nych miejscowości w powiecie?

DK: Faktycznie, lubię powiat bełchatowski. Jest tutaj 
fajny klimat, spotykam tu miłe i życzliwe osoby. Mam 
tutaj znajomych i  przyjaciół. Często wizytuję szpital 
– głównie z  racji służbowych obowiązków, ale moż-
na mnie również spotkać na imprezach sportowych. 
O  jednym mogę zapewnić – jestem przyjacielem po-
wiatu bełchatowskiego.

- Skoro o sporcie mowa. Ucieszył Pana tytuł siatkar-
skiego mistrza Polski zdobyty przez SKRĘ?

DK: Bełchatów ma ogromny potencjał promocyjny 
naszego województwa. Nawet największe pieniądze 
nie pozwolą nam uzyskać takiego efektu, jaki otrzymu-
jemy dzięki istnieniu siatkarskiego mistrza Polski – SKRA 
Bełchatów. Proszę mi pozwolić w tym miejscu serdecz-
nie pogratulować i gorąco podziękować wszystkim za-
wodnikom, ich rodzinom, trenerom, działaczom i wspa-
niałym kibicom. To dzięki wam słychać o nas nie tylko 
w całej Polsce. Ogromnie dziękuję.

Rozmawiała Agnieszka First

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność powyżej 2 lat
Majami sp. z o.o. sp   komandytowa; ul. św. Alberta Chmielowskiego 8, Bełchatów
Firma Majami zaczynała swoją działalność w latach 80-ych, jako małe, kilku-

osobowe przedsiębiorstwo, produkujące wafle oblewane czekoladą. Już kilka 
lat później włączyła do swojej oferty wyroby żelowe: galaretki i ptasie mleczko. 

W  ciągu kolejnych lat przedsiębiorstwo 
rozwijało się dynamicznie, regularnie 

zwiększając zatrudnienie oraz   
asortyment. Przełomowy oka-
zał się rok 1997, kiedy doszło 
do fuzji z  fabryką cukierniczą 

„Milko”. Dało to początek inten-
sywnej ekspansji Majami, nie tylko na 

rynek polski, ale także europejski. W tym 
czasie przedsiębiorstwo zmienia swoją 
lokalizację, inwestuje w roz-

wój zaplecza produkcyjnego, zwielokrotnia liczbę pracowników. Dominującym 
produktem staje się tradycyjna krówka polska, w postaci ręcznie lub maszyno-
wo wyrabianego cukierka o wielu smakach. Zaraz za krówką pojawiają się sosy, 
kremy, a także stosowane przemysłowo masy krówkowe. Drugim filarem dzia-
łalności stają się wyroby żelowe: popularne w Polsce ptasie mleczko, galaretki,  
czy połączenie obydwu: pianko-galaretki, tzw. duo-żel.  

Majami trafia ze swoimi produktami do wielu polskich sieci handlowych, 
wprowadzając krówkę oraz ptasie mleczko pod marką własną lub marką sie-
ci. Przykładami mogą być Kaufland, Carrefour, Makro, Żabka czy Stokrotka. 
Siłą firmy jest jednak eksport. Produkty z bełchatowskiej fabryki trafiają do 
Niemiec, Austrii, Słowacji, Szwecji, Finlandii, Danii, na Węgry. Wielkim sukce-
sem Majami jest także eksport poza kraje Europy - do USA, Kanady i krajów 
arabskich. Dużym powodzeniem cieszy się także oryginalny produkt, krówka 
w stylu angielskim, tzw. english style fudge, oraz nowość w majamowskiej 
fabryce – sezamki. Wciąż rodzą się następne pomysły związane z wprowa-
dzeniem na rynek sezamków, które mamy nadzieję, przyniosą nowych od-
biorców i pozwolą na odkrycie kolejnych obszarów sprzedaży. 

Chęć sprostania wymaganiom naszych aktualnych i potencjalnych klien-
tów zaowocowała udoskonaleniem rozlewni sosów krówkowych. Nasi 

biznesowi partnerzy stają się naszą siłą napędową, zmuszają nas niejako 
do spojrzenia na firmę z różnych stron i zadania sobie pytań: co jeszcze 

moglibyśmy zrobić? gdzie wprowadzić udoskonalenia? Mamy nadzieję, 
że tak będzie się działo nadal, a my będziemy na tyle pomysłowi i kreatywni, 

że zaskoczymy naszych klientów kolejnymi ciekawymi propozycjami.  
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Stop zwolnieniom z w-fu! 

O akcji zachęcającej uczniów do udziału w zajęciach 
wychowania fizycznego opowiada Jacek Zator-

ski (JZ), prezes Bełchatowskiego Szkolnego Związ-
ku Sportowego, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
w Bełchatowie  

- Dlaczego wypowiedziano wojnę zwolnieniom 
z w-fu?

JZ: Jak wynika z oceny dokonanej przez Najwyższą 
Izbę Kontroli w  kraju, ale także naszych codziennych 
obserwacji na rodzimym podwórku, spora grupa 
uczniów szkół wszystkich szczebli, a  szczególnie na 
poziomie ponadgimnazjalnym, unika - na podsta-
wie zaświadczeń lekarskich czy też rodzicielskich 
usprawiedliwień - lekcji z wychowania fizycznego.  
Powodów, dla których dzieci i  młodzież nie chcą 
ćwiczyć, jest wiele. Są wśród nich czasem bardzo 
proste i banalne, jak np. obawa przed spoceniem 
się, wstydliwość - zwłaszcza u dziewcząt w okresie 
dojrzewania, niechęć do zmęczenia się itd. Zdarza-
ją się też poważne przyczyny natury zdrowotnej, 
z  którymi nie dyskutujemy. Pokutuje też przeko-
nanie, że gimnastyka jest mniej ważnym przed-
miotem niż matematyka czy geografia. Przed nami 
praca w  zakresie zmiany świadomości uczniów, 
nauczycieli, rodziców, ale także lekarzy.

-  Czy lekarze nie nazbyt pochopnie podpisu-
ją zwolnienia? Co można zrobić, by przeciwdziałać 
niepokojącej tendencji?

JZ: Apelujemy do lekarzy, tyle możemy zrobić. Ape-
lujemy też do rodziców. Nasza akcja polega na  uatrak-
cyjnieniu zajęć w-f tak, by uczniowie na nowo się nimi 
zainteresowali. Robimy to wspólnie z  klubami, takimi 
jak SKRA, GKS i  Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny. 
Sportowcy tych klubów, znani z pierwszych stron ga-
zet, prowadzą zajęcia, opowiadają o swoich doświad-
czeniach, motywują i zachęcają młodzież. W ciekawej 
formie mieliśmy zajęcia prowadzone przez braci Ma-
ków – piłkarzy GKS. Prowadzili je również siatkarze: 
Mariusz Wlazły, Stephan Antiga,Andrzej Wrona i Paweł 

- mój syn. Zawodnicy pokazali kawałek swojego życia 
zawodowego, czyli treningu. To bardzo wiarygodni 
nauczyciele, charyzmatyczni i  doświadczeni. Muszę 
przyznać, że po kilku już spotkaniach, postrzegam to 
naprawdę optymistycznie.

- Jaka jest reakcja uczniów?
JZ: Młodzież chętnie bierze udział w tych lekcjach, 

zaciekawiona spotkaniem z „gwiazdą” i zdobyciem au-
tografu. Ważniejsze jest jednak coś innego. Po pierwsze: 
uświadomienie sobie ewentualnych problemów zdro-
wotnych, jako skutku braku ruchu, a po drugie – i  to 
nawet uważam za ważniejsze – odnalezienie radości 
i przyjemności w ćwiczeniach, w polepszaniu kondycji 

i wyglądu ciała, w pokonywaniu swoich słabości i po-
lepszaniu swoich osiągnięć. Nasi sportowcy są tego „ży-
wym” przykładem. Widziałem kiedyś takie hasło, które 
powinno być mottem życiowym każdego człowieka: 
„Ruch zastąpi każdy lek ale żaden lek nie zastąpi ruchu”.

- A może problemem są nauczyciele, którzy oce-
niają wszystkich wg jednej skali, co akurat w tej 
dziedzinie,  może być czasem krzywdzące?  

JZ: Oceniać powinno się za progresję w  rozwoju, 
za wykazanie chęci. Nie jest ważne tak naprawdę, jak 
szybko ktoś przebiegnie 60 m czy 1000 m. Chodzi 
o  to, by dziecko z  chęcią przyszło na zajęcia i  miało 

radość z  aktywności. I  takiego podejścia oczekujemy 
od nauczycieli. Dawniej obowiązywały tabelki, jakieś 
normy, testy itp. Słabe obiektywnie wyniki oznaczały 
słabe oceny. Myślę, że to zaczyna się zmieniać w  do-
brym kierunku. Nauczyciele też zaczęli zmieniać swo-
je podejście.Jest wśród wielu pasjonatów.Bełchatów 
dysponuje bardzo dobrą bazą do uprawiania wszelkiej 
aktywności ruchowej. Jako prezes BSZS zgłosiłem do 
budżetu obywatelskiego projekt zainstalowania na te-
renie miasta pięciu siłowni terenowych, na których przy 
okazji spaceru będzie można zażyć aktywności fizycz-
nej na świeżym powietrzu. Namawiam mieszkańców 
do głosowania na tej projekt.

- Jak to możliwe, że Bełchatów - kolebka za-
wodowych klubów, skarbiec nowoczesnych 
obiektów sportowych - boryka się z takim pro-
blemem?

JZ: Przyczyn jest wiele i  należy ich upatrywać 
przede wszystkim w  ogólnej zmianie stylu życia. 
Telewizja, Internet i  tzw. gadżety elektroniczne 
dosłownie unieruchamiają nasze dzieci i  rozle-
niwiają. I  to nie jest wina dzieci. Coraz to nowsze 
zdobycze techniki są dla najmłodszych atrakcyjne 
i uzależniające. Obowiązkiem dorosłych jest w porę 
zareagować i zaproponować coś innego, lepszego, 
zdrowszego. 

- Jak to u Pana w domu wygląda? 
JZ: Myśmy zawsze byli rodziną sportową, żona 

nauczycielka w-f, ja - co prawda dawno, bo 20 lat temu 
- także pracowałem z  młodzieżą. Sportem zawsze in-
teresowaliśmy się my, rodzice, i  nasze dzieci w  takiej 
atmosferze dorastały. A  efektem tego jest sportowa, 
zawodowa kariera jednego z  synów. Drugi uprawia 
sport rekreacyjnie, ale też intensywnie. Sport napraw-
dę przydaje się w  życiu, uczy wytrwałości, pokony-
wania strachu, odporności na ból, uczy przegrywania 
i radości wygrywania. Miło jest patrzeć, kiedy dorosłe 
osoby zaczynają biegać, pływać, jeździć na rowerze, 
grać w piłkę. Nierzadko wykorzystują to, czego nauczyli 
się w szkole, właśnie na lekcjach gimnastyki. 

Rozmawiała Agnieszka Zawodzińska

Dobre pomysły

Pomyśl o jutrze – dzisiaj!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie zaprasza pracodawców do składa-
nia wniosków o zorganizowanie stażu do 6 miesięcy dla osób powyżej 50 

roku życia w ramach realizowanego projektu „Pomyśl o jutrze”, Poddziała-
nie 6.1.3 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Osobie bezrobotnej przez okres stażu 
przysługuje stypendium w wysokości 988,40 zł/miesiąc (od czerwca 2014 r. 
–  stypendium podlegać będzie waloryzacji).  

Więcej informacji nt. zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych po-
wyżej 50 roku życia można uzyskać pod nr telefonu: 44 631-40-57 lub bez-
pośrednio w pokoju nr 24 (parter PUP). 

Do udziału w projekcie zapraszamy także osoby bezrobotne zainteresowa-
ne uzyskaniem dofinansowania do kwoty 21 000 zł na rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej. W szczególności zapraszamy osoby powyżej 50 
roku życia.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, od 1 do 20 dnia każdego mie-
siąca – do wyczerpania limitu środków. Osoby bezrobotne, które nie posia-
dają wiedzy teoretycznej lub praktycznej z zakresu przedsiębiorczości będą 
mogły uczestniczyć w szkoleniu pn. „ABC własnego biznesu”. Więcej infor-
macji nt. dofinansowania można uzyskać pod nr telefonu: 44 631-40-70 lub 
bezpośrednio w pokoju nr 21 (parter PUP Bełchatów). 

UWAGA! W projekcie „Pomyśl o jutrze” mogą wziąć udział osoby bezrobot-
ne, które dotychczas w nim nie uczestniczyły.

Druki wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powy-
żej 50 roku życia oraz druki wniosków o dofinansowanie do podjęcia dzia-
łalności gospodarczej można pobrać ze strony internetowej urzędu: www.
pupbelchatow.pl.  Kompletne wnioski przyjmowane są w sekretariacie PUP 
Bełchatów, I piętro p. 1.12.
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Z gmin

Będą kolejne mieszkania

U rząd Gminy Kleszczów prowadzi postępowa-
nie przetargowe, które ma wyłonić wykonaw-

cę dwóch kolejnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych na osiedlu Łuszczanowice. W  każdym 
z dwóch niepodpiwniczonych, trzykondygnacyjnych, 
jednoklatkowych budynków znajdzie się 14 miesz-
kań o  zróżnicowanym metrażu. Oczekiwane przez 
wiele osób mieszkania komunalne będą budowane 
w oparciu o projekt techniczny, na bazie którego po-
wstały trzy budynki oddane do użytku w 2009 roku.

Wraz z  budynkami mieszkalnymi budowany 
będzie zespół garażowy na 20 stanowisk. Powsta-
nie także infrastruktura towarzysząca (chodniki, 
dojścia do budynków, miejsca parkingowe, do-
jazd do garaży) oraz sieć podziemnych instalacji.

JS

Jakie będą  
„Termy Kleszczów”?

W   Urzędzie Gminy odbyła się kilka ty-
godni temu prezentacja trzech róż-

nych koncepcji zagospodarowania terenów 
o  powierzchni ok. 8,6 ha, położonych w  są-
siedztwie SOLPARKU. Tym samym zakończył 
się pierwszy etap rozpisanego na 3 części 
zadania, którego efektem będzie opracowa-
nie studium wykonalności inwestycji „Termy 
Kleszczów – Park Sportu, Rekreacji, Relaksu 
i  Rozrywki”. To zadanie gmina powierzyła fir-
mie INW-EKO Consult.

Otwarta dla mieszkańców gminy prezen-
tacja pozwoliła przedstawić trzy różne moż-
liwości rozwoju termalnej inwestycji w Klesz-
czowie. Pierwsza z nich zakłada taki kierunek 
zagospodarowania, by zainteresowali się nim 
inwestorzy prywatni. Druga koncepcja to 
zagospodarowanie terenów sąsiadujących 
z  SOLPARKIEM pod możliwości i  potrzeby 
gminy Kleszczów. Trzeci wariant zakłada sku-
pienie wokół SOLPARKU obiektów o  zróżni-
cowanych funkcjach sportowych. W każdym 
z tych wariantów przewidywana jest budowa 
basenów termalnych oraz nowego hotelu.

Na bazie przygotowanych wcześniej kon-
cepcji zagospodarowania projektanci opra-
cują trzy różne rozwiązania urbanistyczno
-architektoniczne dla tej inwestycji, a do tego 
opisy zawierające m.in. analizę ekonomicz-
ną i  prawną. O  tym, jaki będzie ostateczny 
kształt „Term Kleszczów”, zdecydują władze 
samorządowe gminy Kleszczów.

JS

Z okazji kanonizacji Jana Pawła II

H ymn „Gaude Mater Polonia” („Ciesz się Matko Pol-
sko”) w  wykonaniu Kleszczowskiego Chóru Mie-

szanego „Sonore” otworzył uroczystą Mszę św., odpra-
wioną w  kościele p.w. NMP Anielskiej w  Kleszczowie, 
w przededniu kanonizacji Jana Pawła II. Mszą rozpoczęła 
się okolicznościowa wieczornica, w której przygotowa-
nie włączył się Urząd Gminy, Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. 
Homilia wygłoszona przez ks. Sławomira Bednarskiego 
poświęcona została nauce zawartej w pierwszej encykli-
ce Jana Pawła II „Redemptor hominis” („Odkupiciel czło-
wieka”). Po nabożeństwie wójt gminy Sławomir Choj-
nowski wręczył nagrody laureatom dwóch konkursów. 
Inspiracją do ich zorganizowania stała się zapowiedź ka-
nonizacji Jana Pawła II. Dziesięć 3-osobowych drużyn, 
złożonych z gimnazjalistów, rywalizowało w prezentacji 
utworów poetyckich autorstwa polskiego papieża. Do 
przedszkolaków i młodszych uczniów adresowany był 
zaś konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka”.

Na zakończenie wieczornicy zgromadzeni w  ko-
ściele przeszli pod pomnik Jana Pawła II, gdzie delega-
cje samorządu, gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz mieszkańcy złożyli na wiązanki kwiatów.

JS

„Kleszczów na 5”

T rwają zapisy do ulicznego biegu „Kleszczów 
na 5”, który odbędzie się w Kleszczowie w nie-

dzielę, 15 czerwca. Więcej szczegółów o imprezie 
organizowanej przez kleszczowski Urząd Gminy 
oraz klub Omega Kleszczów zainteresowani znajdą 
na stronie www.kleszczowna5.pl. JS

W Gminie Bełchatów komunikacja autobusowa bez opłat 

Od 31 marca mieszkańcy Gminy Bełchatów mogą 
korzystać z  czterech linii autobusowych, uru-

chomionych specjalnie po to, aby ułatwić dojazd do 
Bełchatowa. Już pierwsze kursy pokazały, że zapotrze-
bowanie jest duże. W dniu inauguracji w Kurnosie cze-
kało na autobus kilka osób. Tam też oficjalnie przecięto 
wstęgę jako symbol uruchomienia czterech połączeń.

Te linie były bardzo potrzebne – mówi Kamil Ładziak, 
wójt gminy. – Otrzymywaliśmy wiele sygnałów, zwłasz-
cza od starszych mieszkańców. Młodzież szkolna jest 
także zainteresowana taką formą komunikacji. Umoż-
liwia jej to wygodne dotarcie do szkół ponadgimnazjal-
nych na terenie miasta.

Siecią komunikacyjną objęto całą gminę, a wszystkie 
kursy kończą się przy szpitalu w  Bełchatowie. Bardzo 
ważną kwestią jest fakt, że mieszkańcy nie będą musieli 
płacić za przejazd.

Każdy mieszkaniec może otrzymać Kartę Mieszkań-
ca Gminy Bełchatów, upoważniającą do darmowych 
przejazdów – tłumaczy Waldemar Wyczachowski 
z gminnego Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transpor-
tu i Usług Komunalnych. – Ta oferta dotyczy wyłącznie 
osób zameldowanych na terenie gminy.

Wnioski o  wydanie ww. kart można pobierać 
w  Urzędzie Gminy w  Zespole Promocji i  Sportu lub 
ze strony internetowej www.ugbelchatow.pl. Na 
tej stronie można również sprawdzić szczegółowy 

rozkład jazdy gminnej komunikacji. In-
formacje także w  Przedsiębiorstwie 

Komunikacji, Transportu i  Usług 
Komunalnych Gminy Bełcha-

tów Sp. z  o.o., Niedyszyna 40,  
97-400 Bełchatów, tel. 44 632 

33 24.
Zespół Promocji i Sportu 
Urząd Gminy Bełchatów Już pierwsze kursy pokazały, że zapotrzebowanie na gminną komunika-

cję jest duże
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RADNI IV KADENCJI
RADY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Adam Baryła Jarosław Brózda Sebastian Brózda Leszek Chrzanowski Szczepan Chrzęst

Jadwiga Deryło Barbara Dobkowska Krzysztof Gajda Ryszard Gębarowski Marek Jasiński

Jan Juszczyk Krzysztof Kamieniak Grzegorz Kępa Elżbieta Kudaj Damian Nowak

Krzysztof Nowakowski Edward Olszewski Tadeusz Rośniak Marcin Rzepecki Renata Skalska

Anna Szczęsna Jacek Zatorski Krzysztof Zochniak

ABC samorządu powiatowego

Rada Powiatu w  Bełchatowie, jako organ stanowiący, 
może przyznawać osobom fizycznym, osobom praw-

nym, organizacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom 
o  zasięgu powiatowym i  szerszym tytuł „Zasłużony dla 
Powiatu Bełchatowskiego”. Zgodnie z przyjętym przez RP 
regulaminem tytuł przyznaje Rada Powiatu w Bełchatowie 
w drodze uchwały na wniosek:

1) Przewodniczącego Rady Powiatu w Bełchatowie;
2) Starosty Bełchatowskiego; 
3) pięciu radnych lub komisji Rady Powiatu; 
4) klubu radnych lub komisji Rady Powiatu; 
5) organizacji, stowarzyszeń społecznych, związkowych lub politycznych z  terenu 

powiatu bełchatowskiego. 
Przy przyznawaniu tytułu bierze się pod uwagę szczególne zasługi w dziedzinach: 

społecznej, gospodarczej, kulturalnej, sportowej, naukowej lub innej oraz postawę mo-
ralną. Osoby uhonorowane tytułem otrzymują dyplom i  statuetkę okolicznościową, 
na której umieszczony jest herb Powiatu Bełchatowskiego oraz napis „Zasłużony dla 
Powiatu Bełchatowskiego”.Zarząd Powiatu w Bełchatowie po zaopiniowaniu złożone-
go wniosku przedstawia Radzie Powiatu w Bełchatowie projekt uchwały o przyznaniu 

tytułu wraz z  uzasadnieniem. Nadanie tytułu następuje podczas sesji Rady Powiatu 
lub innej ważnej uroczystości o charakterze państwowym lub samorządowym. Rada 
Powiatu w  Bełchatowie może pośmiertnie przyznać tytuł „Zasłużonego dla Powiatu 
Bełchatowskiego”, który przekazany zostaje członkowi najbliższej rodziny. Rada może 
także odebrać tytuł „Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego” w  przypadku ustania 
przyczyn, z  powodu których tytuł został przyznany. Przyjmowaniem wniosków oraz 
prowadzeniem ewidencji „Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego” zajmuje się Biuro 
Rady Powiatu.

Do chwili obecnej radni przyznali 30 tytułów, w tym 23 osobom. Listę „Zasłużonych”  
można znaleźć także na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego.
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