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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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Kwadrans na opinię – sześć lat dla powiatu

T rwają prace nad dokumentem zwanym 
„Strategią Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego”, 

dzięki  którym zostanie on uzupełniony o zadania 

do wykonania do roku 2020. Mieszkańcy powiatu 

mogą wziąć udział w opracowywaniu „Strategii” 

wypowiadając swoje opinie w specjalnej ankiecie. 

Jest ona dostępna na stronie internetowej Powiatu 

Bełchatowskiego. Można ją wypełnić w tzw. spo-

sób  on-line, czyli bezpośrednio przez Internet lub 

wydrukować i wypełnioną przekazać do Starostwa 

Powiatowego. Czas potrzebny na zaznaczenie pre-

ferowanych odpowiedzi może zająć nie więcej niż 

15 minut. 

Ankietę rozpoczyna pytanie o ocenę gminy, 

w której mieszkamy, pod takimi względami, jak np.  

mieszkaniowe, bezpieczeństwo publiczne, stan 
nawierzchni dróg, jakość opieki społecznej czy 
dostęp do Internetu. Mamy możliwość wskazania 
największych atutów Powiatu Bełchatowskiego 
i  potencjału regionu. Ankieta wymienia obsza-
ry, w których niezwłocznie powinny być podjęte 
działania. Mieszkaniec powiatu ma wybrać kil-
ka. Czy jest to poprawa infrastruktury drogowej 
(chodniki, drogi), rozwój turystyki, rozbudowa 

sieci kanalizacyjnej, rozwój rolnictwa, inwestycje 
gospodarcze, poprawa jakości obsługi medycz-
nej, a  może wsparcie aktywności gospodarczej 
i zawodowej mieszkańców powiatu?

Do wyboru ankietowanych przygotowano tak-
że słabe strony powiatu bełchatowskiego. Należy 
wskazać trzy spośród takich, jak: 1) wysoka stopa 
bezrobocia, 2) niewystarczająca liczba inwesto-
rów zlokalizowanych w powiecie, 3) konieczność 
modernizacji istniejącej infrastruktury technolo-
gicznej, 4) uzależnienie rynku pracy od sektora 
wydobywczego i  energetycznego, 5) przeciążo-
ny układ drogowy – zły stan nawierzchni dróg, 6) 
niewystarczająca oferta edukacyjna. 

Ciekawym wydaje się pytanie o  jakość pracy 
urzędników Starostwa Powiatowego w Bełchato-
wie. Do wyboru jest kilka ocen.  

Ankieta jest anonimowa. Jej wyniki znajdą 
się w zbiorczym opracowaniu i zostaną  przed-
stawione włodarzom powiatu, odpowiedzial-
nym za uaktualnienie „Strategii”. Zebrane 
sugestie mieszkańców stanowić będą odzwier-
ciedlenie aktualnych, rzeczywistych potrzeb 
społeczno - gospodarczych oraz wizji rozwo-
ju Powiatu Bełchatowskiego w  perspektywie 
najbliższych lat. Ankiety należy wypełniać do 
30 września 2014 r. 

AZ

Szanowni Państwo 

Zgodnie z najnowszymi przepisami od września każ-
dy pieszy poruszający się po nieoświetlonym poboczu 
drogi poza terenem zabudowanym zobowiązany jest do 
noszenia elementów odblaskowych na ubraniu. Zamy-
słem ustawodawcy jest zmniejszenie liczby osób potrą-
conych przez samochody, zwłaszcza w okresie jesienno-
-zimowym, kiedy szybko zapada zmierzch, a widoczność 
dodatkowo utrudniają deszcz, mgła lub śnieg. Uważam, 
że to dobry krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na 
drogach naszego kraju. Niestety, kierowcy wciąż spoty-
kają się z sytuacjami, gdy - dosłownie w ostatniej chwili 
– zauważają ciemną sylwetkę pieszego czy rowerzysty, 
poruszających się poboczem. Starostwo Powiatowe 
w Bełchatowie w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 
naszego powiatu wspólnie z policją apeluje o przestrze-
ganie nowych przepisów, o dbanie o własne zdrowie i ży-
cie, o noszenie elementów odblaskowych. Sukcesywnie 
każdego roku rozdajemy rowerzystom kamizelki odbla-
skowe. Aktualnie również poszerzamy nasze działania 
o pieszych. Zależy nam zwłaszcza na dzieciach i osobach 
starszych, które często nawet nie wiedzą, gdzie kamizel-
ki odblaskowe mogą kupić. Nie jest to duży wydatek, ale 
jednak bardzo ważny dla naszego bezpieczeństwa. 

Szczepan Chrzęst 
Starosta Bełchatowski
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Bohaterowie wolności

15 sierpnia w Bełchatowie upamiętniono roczni-
cę Bitwy Warszawskiej oraz Dzień Wojska 

Polskiego. Organizatorem obchodów był Starosta 
Bełchatowski wraz z proboszczem Parafii Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Bełchatowie i Związkiem 
Strzeleckim „Strzelec” – OSW JS 1001 im. gen. dyw. 
J. Głuchowskiego w Bełchatowie.

Jak co roku, obchody rozpoczęły się w parku przy 
Muzeum Regionalnym, gdzie zebrani złożyli kwia-
ty przy grobie Stefana i  Nelly Hellwigów. Władze 
samorządu Powiatu Bełchatowskiego reprezento-
wali: Edward Olszewski – Przewodniczący Rady 

Powiatu w Bełchatowie, Szczepan Chrzęst – Staro-
sta Bełchatowski i  Marek Jasiński – wicestarosta. 
W rolę historycznych postaci z czasów Bitwy War-
szawskiej 1920 wcieliła się dwójka młodych beł-
chatowian, którzy podjechali pod dworek bryczką 
w  asyście ułanów na koniach. Uczestnicy uroczy-
stości, w  tym poczty sztandarowe urzędów, orga-
nizacji i firm, uformowali orszak i przemaszerowali 
ulicą Kościuszki do kościoła w parafii NNMP, gdzie 
przed „Pomnikiem Pamięci Bełchatowian” odbył się 
Apel Poległych. Po nim odprawiono uroczystą Mszę 
świętą polową w intencji Ojczyzny. W trakcie nabo-
żeństwa miała miejsce wyjątkowa chwila. Włodarze 
powiatu wręczyli Franciszkowi Zochniakowi sta-
tuetkę i dyplom potwierdzające przyznanie tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego”. 

Franciszek Zochniak urodził się 23 marca 1923 
r. w  Kociszewie. Do struktur Armii Krajowej pod 
pseudonimem „Medyk” przystąpił w  październiku 
1943 r. Był żołnierzem placówki „Bełchatów” w ob-
wodzie łaskim. W czasie okupacji pracował w beł-
chatowskim Składzie Aptecznym przy ul. Kościusz-
ki naprzeciwko Urzędu Miasta i  Żandarmerii. Do 
jego zadań należała obserwacja obydwu placówek 
i  meldowanie o  wszelkich ruchach pracowników 
tych urzędów. W podziemiu działał do 19 stycznia 
1945 r. Na kaprala awansował 8 maja 1997r. (wcze-
śniej był szeregowym), awans na podporucznika 
otrzymał 17 listopada 2000 r., a  na porucznika 8 
stycznia 2003r. W  Światowym Związku Żołnierzy 
AK od jego powstania (czyli od dnia 9 października 
1990 r.) pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej. 
W 1997r. został prezesem koła i funkcję tę pełni po 
dziś dzień. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z 2001 r. 
otrzymał tytuł „Weterana walk o wolność i niepod-
ległość Ojczyzny”. Za zasługi dla kraju został od-
znaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Armii Krajowej, jak również tytułem Honorowego 
Obywatela Miasta Bełchatowa. 

Jak czytamy w  uzasadnieniu do uchwały Rady 
Powiatu o  przyznanie Franciszkowi Zochniakowi 
tytułu „Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego”, 
powyższa nota biograficzna nie oddaje zasług, jakie 
dla środowiska AK w Bełchatowie ma pan Zochniak, 
ostatni, mieszkający w  Bełchatowie, żyjący, bełcha-
towski żołnierz Armii Krajowej. To jego zaangażowa-
niu zawdzięczamy stworzenie mieszkańcom licznych 
możliwości uczestnictwa w  uroczystościach zwią-
zanych z  historią AK. Jego osobista obecność oraz 
sztandaru Światowego Związku Żołnierzy AK pod-
nosi rangę wszystkich uroczystości na szczeblu miej-
skim i powiatowym. Jego postawa to przykład praw-
dziwie oddanego Polaka – patrioty, który w trudnych 
czasach II Wojny Światowej nie wahał się rozpocząć 
walki z wrogiem, a obecnie swoją osobowością poka-
zuje, jak powinno się uczyć młode pokolenia miłości 
do Ojczyzny i kultywowania pamięci o bohaterach. 
Dzięki działaniom Franciszka Zochniaka ukazała się 
książka o historii bełchatowskiej Armii Krajowej, a on 
sam cieszy się powszechnym szacunkiem bełchato-
wian, jest wzorem moralnym i symbolem wolności. 

KB, AZ

Wydarzenia

Akademia dla policjantów

W   tym roku przypada 95. rocznica utworze-
nia policji w  naszym kraju. W  Bełchatowie 

odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarze-
nie, będąca także hołdem dla trudnej pracy i misji 
policjantów.  Na okolicznościowej akademii obec-
na była Renata Kasprzyk – Papierniak, zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Łodzi, ko-
mendanci bełchatowskiej komendy, policjanci i sa-
morządowcy. Powiat Bełchatowski reprezentowali 
Edward Olszewski – Przewodniczący Rady Powia-
tu w Bełchatowie i wicestarosta Marek Jasiński.

Podsumowania pierwszego półrocza tego roku 
w  zakresie działalności bełchatowskiej jednostki 
dokonał Sławomir Barasiński, Komendant Po-
wiatowy Policji. Według przedstawionych danych, 
wykresów i statystyk, bełchatowska komenda pla-
suje się w czołówce w województwie łódzkim pod 

względem ilości wykonywanych zadań oraz ich 
efektywności. Komenda Powiatowa Policji w  Beł-
chatowie zajmuje drugą lokatę wśród wszystkich 
komend w  województwie. Komendant Barasiń-
ski podziękował podkomendnym za dotrzymanie 
roty ślubowania, poświęcenie i oddanie służbie na 
rzecz bliźniego.

Postanowieniem Prezydenta RP srebrnymi 
medalami za długoletnią służbę odznaczeni zo-
stali: asp. szt. Jarosław Chamernik i  asp. Rado-
sław Szulc. Uhonorowano także osoby, które 
współdziałając z  Policją szczególnie zasłużyły się 
dla bezpieczeństwa. Srebrne medale za zasługi 
dla Policji otrzymali: Kazimierz Kozioł, dyrektor 
bełchatowskiej kopalni i  Włodzimierz Kula, wi-
ceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódz-
kiego. Na wyższe stopnie służbowe awansowało 

55 bełchatowskich policjantów. Apel zakończyły 
gratulacje, podziękowania i  życzenia zaproszo-
nych gości skierowane pod adresem policjantów 
i pracowników cywilnych komendy.

KB
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Ścieżki, które łączą

Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski za-
akceptował propozycję prezydenta miasta 

Bełchatowa odnośnie wspólnego finansowania 
budowy ciągu pieszo-rowerowego w  ulicy Za-
moście na odcinku od torów kolejowych do Alei 
Jana Pawła II. Po opracowaniu przez magistrat do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie podej-
mie decyzję odnośnie wysokości środ-
ków, które przeznaczy na tę inwestycję. 
Oba samorządy współfinansowały już 
w  tym roku przebudowę ulicy Zamo-
ście (od ulicy Wojska Polskiego do to-
rów kolejowych). Oprócz gruntowne-
go remontu nawierzchni powstała też 
ścieżka rowerowa.

Powiat sukcesywnie, również we 
współpracy z  gminami, rozbudowuje 
sieć ścieżek oraz dróg rowerowych. 
Obecnie trwają prace przy przebu-
dowie drogi Dobiecin – Postękalice, 
gdzie również powstanie trasa rowe-
rowa. Dzięki zeszłorocznej przebudo-
wie (wspólnie z  samorządem miasta) 
ulicy Czyżewskiego oraz odcinka dro-
gi Bełchatów – Dobiecin (wspólnie 
z  Gminą Bełchatów) powstało kilka 
kilometrów drogi dla rowerów. Od 
początku wakacji mieszkańcy korzy-
stają z  nowo wybudowanej przez sa-
morząd powiatu ośmiokilometrowej 
ścieżki od zbiornika Słok do Góry Ka-
mieńsk. 

W planach jest budowa kolejnych ścieżek rowe-
rowych: wzdłuż ulicy Piotrkowskiej (od ulicy Ogro-
dowej do planowanej wschodniej obwodnicy mia-
sta), wzdłuż ulicy Cegielnianej (od ul. Czaplinieckiej 
do ulicy Pabianickiej) oraz w Mazurach (gmina Beł-
chatów).   KB

Szerokiej drogi do Woli Wiązowej

Z akończyły się prace przy 
kontynuacji inwestycji 

rozpoczętej w  2013 roku, tj. 
przebudowie drogi od Ku-
rówka Prądzewskiego do 
drogi krajowej numer 8. Koszt 
tegorocznych robót wynosi 
prawie 1,5 miliona złotych.

Modernizacji został pod-
dany przedostatni odcinek 
o  długości prawie 1,5 kilo-
metra (od Prądzewa do Woli 
Wiązowej). Zdjęta została 
stara nawierzchnia bitumicz-
na, którą zastąpiono nową 
nakładką asfaltową, wyczysz-
czono i wyprofilowano rowy 
przydrożne, odbudowano przepusty i  zjazdy do 
posesji i pól, pojawiło się nowe oznakowanie pio-
nowe oraz elementy zwiększające bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego. Droga została również 
poszerzona oraz wydzielono na niej pas pobocza 
dla ruchu pieszo - rowerowego.

Przebudowa tego odcinka drogi jest przed-
ostatnim etapem dużej inwestycji pod nazwą 
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2311 E na od-
cinku od granicy powiatu w m. Kurówek Prądzew-
ski do drogi krajowej nr 8”. 

KB

Wydarzenia

Samochody 
ciężarowe na S8 … 
niemile widziane

Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski, wy-
stąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad w Łodzi z prośbą o zmiany w ozna-
kowaniu na drogach województwa łódzkiego, 
zwłaszcza w obrębie Łasku, aby ruch tranzytowy 
samochodów ciężarowych z drogi krajowej numer 
12 na drogę krajową numer 8 nie odbywał się już 
m.in. drogą powiatową Kącik – Mzurki na terenie 
powiatu bełchatowskiego.

- Otwarto już dla ruchu kolejny odcinek drogi 

ekspresowej S8 na odcinku od m. Róża do Łasku. 

Według wcześniejszych zapewnień Generalnej 

Dyrekcji, otwarcie dla ruchu kolejnych odcinków 

drogi S8 spowodować ma przeniesienie się ruchu 

samochodów ciężarowych właśnie na nową „eks-

presówkę”– mówi Szczepan Chrzęst. - Należy tak 

poprawić oznakowanie, by TIR-y nie wjeżdżały na 

naszą drogę.

A skąd na drodze powiatowej taki duży 
ruch ciężarówek? Otóż w 2008 r. Prezydent 
Piotrkowa Trybunalskiego, jako organ zarządza-
jący ruchem na drodze krajowej Nr 12 w mieście, 
umieścił znak zakazu wjazdu samochodów cię-
żarowych. Spowodowało to skierowanie ruchu 
z drogi krajowej Nr 12 na drogę wojewódzką nr 
485 a dalej na drogę powiatową Nr 2308 E do 
drogi krajowej Nr 8. Droga powiatowa Mzurki – 
Kącik - Widawa, z racji swoich parametrów, nie 
jest dostosowana do przenoszenia takich obcią-
żeń. Środki finansowe, jakie mogą przeznaczyć 
samorządy powiatowe na remonty i utrzymanie, 
są niewspółmiernie małe w porównaniu do za-
rządców dróg kategorii wyższych, tj. władz wo-
jewództw i kraju. 

KB
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W   ramach realizacji projektu „Wiedza moją 
szansą – dodatkowe zajęcia dla uczniów 

szkół zawodowych” współfinansowanego z  środ-
ków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych Nr 4 w Bełchatowie wzbogacił się o sprzęt 
komputerowy, wspomagający kształcenie uczniów 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

Pracownia multimedialna została kompletnie 
wyposażona w  dziesięć terminali komputero-
wych, ma także swój niezależny serwer. Zastoso-
wanie innowacyjnej technologii pozwoli obniżyć 
koszty energii elektrycznej oraz serwisu o  blisko 
70%. Tego typu pracownie komputerowe to 
przyszłość edukacji informatycznej. Technolo-
gia zastosowana w bełchatowskiej pracowni jest 
ponadto przyjazna środowisku (mniejsze zużycie 
energii elektrycznej, możliwość recyklingu). 

Również dwie pracownie szkolne zostały wy-
posażone w  sprzęt komputerowy do prowadze-
nia zajęć z  przedmiotów zawodowych i  ogólno-
kształcących, m.in. w ekran projekcyjny, projektor, 
laptop, głośniki oraz drukarkę. Łączna wartość 
zakupionych dla szkoły pomocy to 29.156,47 zł. 

Projekt polegający na prowadzeniu zajęć do-
datkowych realizowany jest przez samorząd Po-

wiatu Bełchatowskiego od grudnia 2013 r. w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ZSP nr 4 
i  Szkolnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
w  Bełchatowie oraz w  Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w  Zelowie. W  zajęciach bierze udział 
ponad tysiąc uczniów. Łączna wartość projektu to 
1.067.980,80 zł.

Redakcja

Projekt  „Wiedza moją szansą - dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół zawodowych”  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Człowiek – najlepsza inwestycja -

Remonty w szkołach, nie tylko wakacyjne
J ako „gorącą” można określić atmosferę w  szko-

łach i  innych placówkach oświatowych bę-
dących w  dyspozycji samorządu powiatowego, 
w których podczas wakacji  nie było słychać gwaru 
uczniów, ale odgłosy młotków, pił i wiertarek. Od lip-
ca trwały tam różnego rodzaju roboty. W tym roku 
koszt prac remontowych, modernizacyjnych i  in-
westycyjnych, służących ogólnie mówiąc młodemu 
pokoleniu, opiewa na ponad 3 miliony złotych.

- Wakacje to najlepszy czas na przeprowadzanie 
remontów i inwestycji – mówi Marek Jasiński, Wi-
cestarosta Bełchatowski. - Każdego roku staramy 
się podnieść jakość naszej bazy oświatowej poprzez 
remonty, modernizacje i nowe inwestycje. Chcemy, 
aby dzieci i młodzież uczyły się w dobrych warun-
kach, co dobrze wpływa na jakość kształcenia i jed-
nocześnie wzbogaca naszą ofertę edukacyjną.

Największą tegoroczną inwestycją jest przebu-
dowa stadionu lekkoatletycznego przy Powiato-
wym Centrum Sportu w Bełchatowie. W  tym 

roku na ten cel z budżetu powiatu przeznaczono 
2 550 000 zł. 

W  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
powstanie pracownia systemów energetyki od-
nawialnej. Sama dokumentacja projektowa kosz-
towała 8 600 zł. Do końca września zakończy się 
I etap wymiany instalacji elektrycznej  z zastoso-
waniem oświetlenia energooszczędnego (koszt 
ponad 111 000 zł).

Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
4 utworzone zostaną tereny zielone za 18 000 zł. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ze-
lowie przebudowywana jest instalacja elektrycz-
na (koszt 59 622 zł), natomiast budynek sali gim-
nastycznej przy szkole czeka termomodernizacja. 
Jak na razie za 9 800 zł przygotowano dokumen-
tację i ogłoszono przetarg na wykonawstwo ter-
momodernizacji.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełcha-
towie zagospodarowano tereny zieleni (16  800  zł) 
oraz zakupiono profesjonalny sprzęt służący utrzy-
maniu trawników wokół budynku (16 800 zł).

W Bursie Szkolnej w Bełchatowie wyremon-
towano uszkodzone docieplenia pod rynnami 
(koszt 9 000 zł).

W  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wycho-
wawczym w Bełchatowie przebudowana będzie 
instalacja elektryczna z  zastosowaniem oświe-
tlenia energooszczędnego (151 900 zł). Ponadto 
budynek czeka także wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej za 207 000 zł (do 30 września).

Dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Łękawie opracowana została dokumentacja 
projektowa na przebudowę sanitariatów w budyn-
ku głównym (19 600 zł), naprawione zostały centra-
le wentylacyjne (4 500 zł) oraz wykonano przyłącza 
kanalizacji sanitarnej do budynków (23 500 zł).

KB

Witaj szkoło!
B lisko 3 300 młodych 

osób rozpoczęło we 
wrześniu nowy rok szkolny 
2014/15 w  szkołach i  pla-
cówkach prowadzonych 
przez Powiat Bełchatowski 
(w  tym 32 w  Młodzieżo-
wym Ośrodku Socjotera-
pii w  Łekawie). Obecnie 
funkcjonuje 130 oddzia-
łów, czyli jest ich o 9 mniej 
niż w  roku poprzednim. 
Zmniejszyła się również ogólna liczba uczniów po-
bierających naukę we wspomnianych placówkach 
– o 80 osób. 

Uroczystość inauguracji nowego roku z udzia-
łem przedstawicieli władz samorządowych po-
wiatu odbyła się w największej szkole, tj. Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. L. Czy-
żewskiego w Bełchatowie, która liczy ponad 1000 
uczniów i ponad 100 osób kadry pedagogicznej 
i obsługi administracyjnej.

- Tylko w tym roku planuję powołać ponad 100 
komisji egzaminacyjnych do spraw matury i po-
twierdzających kwalifikacje zawodowe. Oddaje to 
rozmiar naszej działalności - mówił Piotr Mielcza-
rek, dyrektor ZSP nr 3. - Zadaniem szkoły jest stwo-
rzenie warunków nie tylko do zdobywania wiedzy, 
ale rozwijania własnych zainteresowań i talentów. 
Oczekuję od naszej szkolnej społeczności, że wyko-
rzysta potencjał, którym są: wysoko wykwalifikowa-
na kadra, możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy 
oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Uczniowie, którzy w procesie rekrutacji uzyska-
li największą liczbę punktów, zostali wyróżnieni 
wręczeniem na forum uroczystości legitymacji 
szkolnych.

AK



www.powiat-belchatowski.pl 7

Każdy może mieć swoją Górę Kamieńsk

Po raz drugi w historii Powiatu Bełchatowskie-
go miała miejsce wyjątkowa akcja adresowana 

do osób poruszających się na wózkach inwalidz-
kich, zatytułowana „Zdobywamy Górę Kamieńsk”. 
Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski objął 
wydarzenie patronatem honorowym. 24 sierpnia 
u podnóża najwyższego wzniesienia w centralnej 
Polsce spotkało się ponad sto osób niepełnospraw-
nych i kilkuset wolontariuszy. Niektórzy przyjechali 
z  rodzinami z  odległych zakątków kraju, a  nawet 
spoza granic, tj. z Holandii. 

- Wielkim wyzwaniem dla osób przykutych do 
wózków jest nawet wyjście z domu – mówi Grze-
gorz Gryczka, Prezes Honorowy Stowarzyszenia 
„Akademia Pana Grześka”, główny organizator 
akcji. Zasadniczą ideą przedsięwzięcia jest pomoc 
tym ludziom w uwierzeniu w siebie, udzielenie im 
wsparcia w walce ze słabościami, propagowanie 
aktywności ruchowej oraz integracja. Przy okazji 
promujemy także Powiat Bełchatowski jako miejsce 

przyjazne dla wszystkich, miejsce z potencjałem do 
uprawiania turystyki i sportu. 

Niektórzy uczestnicy akcji bardzo ambitnie po-
traktowali „górskie” wyzwanie i  pokonali szczyt 
bez pomocy wolontariuszy. Ci asekurowali je-
dynie swoich podopiecznych i  umilali trasę roz-
mową. Na mecie na wszystkich „wózkowiczów” 
czekały złote medale, a potem ciepła grochówka 

i  bigos. Organizatorzy zadbali także o  oprawę 
artystyczną wydarzenia zapraszając na występy 
lokalnych solistów i zespoły muzyczne. Wzrusza-
jącym momentem było wspólne zaśpiewanie 
utworu grupy Lombard „Przeżyj to sam” i  jedno-
czesne wypuszczenie w  powietrze setek koloro-
wych balonów.

AZ

Dla dobra innych

My dla was

W  czasie wakacji odbyły się w naszym powiecie dwa turnusy obozu edukacyj-
nego dla dzieci i  młodzieży polskiej i  polonijnej z  Rejonu Solecznickiego na 

Litwie (region partnerski Powiatu Bełchatowskiego) oraz dzieci i  młodzieży polskiej 
z terenu powiatu bełchatowskiego. Organizatorem obozu było Starostwo Powiatowe 
w Bełchatowie, które opracowało projekt i zgłosiło go do konkursu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych - „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”.

Projekt pn. „My dla Was – obóz edukacyjny w Powiecie Bełchatowskim” otrzymał 
wsparcie finansowe   w wysokości 70 tys. zł. Całkowity koszt jego realizacji wyniósł po-
nad 96 tys. zł.  Różnica została pokryta z  budżetu powiatu.

W obu turnusach wzięło udział łącznie 80 osób (60 dzieci litewskich, 20 polskich). 
Rekrutacją obozowiczów po stronie litewskiej zajął się samorząd Rejonu Solecznickie-
go, uwzględniając trudną sytuację materialną rodzin oraz znajomość języka polskiego. 
W naborze dzieci po stronie polskiej pomogło Centrum Administracyjne ds. Obsługi 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie. 

Dzieci mieszkały w OSiR „Wawrzkowizna”. W programie pobytu przygotowano dla 
nich wycieczki (m.in. Warszawa, Łódź), zajęcia z historii, języka polskiego i  sportowo
-rekreacyjne. 

Koordynacją przedsięwzięcia, począwszy od opracowania projektu, przygotowanie 
aplikacji do MSZ, rozliczenie zadania zajmował się Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu 
(PR) w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. 

- Obozy edukacyjne dla litewskich i polskich dzieci wpisały się w ramy współpracy regio-
nalnej, której ciężar spoczął na samorządzie naszego powiatu – mówi Agnieszka First, 
naczelnik wydziału PR. - Celem projektu była integracja i poszerzanie kontaktów oraz po-
głębianie wiedzy o Polsce i   doskonalenie języka polskiego w praktyce. Zajęcia edukacyjne 
zostały przeprowadzone na zasadach warsztatów, zadań indywidualnych i działań prak-
tycznych pobudzających samorozwój. Przedsięwzięcie było ambitne i niełatwe, realizowa-
liśmy je po raz pierwszy. Mam nadzieję, że zarówno polskie, jak i litewskie dzieci, spędziły 
u nas wspaniałe wakacje.

AZ

Mikro – busy za makro-pomoc

S amorząd Powiatu Bełchatowskiego otrzyma 160 000 zł z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie 

dwóch zadań: 
1. Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bełchatowie (80 000 zł),
2. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu służącego do 

przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie – mikrobus 9-osobowy (80 000 zł).

Z  możliwości dofinansowania zakupu samochodu przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Zespołu Szkół w Bełcha-
towie zrezygnował Urząd Gminy Bełchatów, tłumacząc decyzję brakiem za-
bezpieczonych środków. Starostwo Powiatowe wystąpiło zatem o  wsparcie 
dwóch ww. przedsięwzięć i zgłosiło je do programu pt. „Wyrównywanie różnic 
między regionami II. Likwidacja barier transportowych”. Pozytywna odpo-
wiedź PFRON ucieszyła i bezpośrednich beneficjentów, i gospodarza powiatu.

– Zakup busów do przewozu osób niepełnosprawnych z pewnością ułatwi 
realizację wielu zadań podejmowanych dla podopiecznych TPD, czy też ŚDS 
„Koniczynka” – mówi Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski. - Obszary, 
w których pomoc osobom niepełnosprawnym jest kluczowa, to nie tylko li-
kwidowanie barier architektonicznych. Bariery transportowe też, niestety, ist-
nieją. Mam tu na myśli brak specjalnych pojazdów przystosowanych do prze-
wożenia osób na wózkach inwalidzkich. Samorząd powiatu wspiera w miarę 
możliwości działania likwidujące wspomniane bariery. Cieszę się, że PFRON 
odpowiedział na nasz wniosek pozytywnie.

Po podpisaniu umowy między PFRON 
i  władzami powiatu (28 sierpnia br.) pie-
niądze zostaną przekazane na konto 
samorządu powiatu, a  następnie do be-
neficjentów. Zakupy samochodów mają 
pomóc osobom niepełnosprawnym w wy-
równaniu ich szans w  codziennym życiu, 

umożliwić sprawniejszy udział w  rehabilitacji 
zawodo- wej, leczniczej i społecznej.
 AZ
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Dla dobra innych
Moc organizacji

Już po raz trzeci w  historii naszego powiatu 
Szczepan Chrzęst – Starosta Bełchatowski 

zaprosił mieszkańców na wyjątkowe wydarzenie 
– Piknik Stowarzyszeń. W ostatnią niedzielę sierp-
nia na Placu Narutowicza w Bełchatowie ponad 20 
organizacji zaprezentowało swoją działalność oraz 
zachęcało do wstąpienia w ich szeregi. Warto pod-
kreślić, że stowarzyszenie jest to dobrowolne zrze-
szenie się ludzi, którzy wspólnymi siłami i środkami 
mają za zadanie osiągnąć określony, niezarobkowy 
cel. A cele powiatowych stowarzyszeń są szczytne. 
Pomoc młodym diabetykom, wspieranie kobiet 
chorujących na raka piersi, aktywizacja zawodowa 
osób niepełnosprawnych, kultywowanie tradycji 
ludowych czy rozwijanie różnorodnych zaintereso-
wań - to tylko niektóre z misji, jakie przyświecają 
naszym społecznikom. 

Swoje idee przybliżyli: Bełchatowskie 
Stowarzyszenie Amazonki, Stowarzyszenie 
Sztab Ratownictwa, Stowarzyszenie Moja 
Wieś - Mój Dom z Kaszewic, Stowarzysze-
nie Ziemia Bełchatowska, Stowarzyszenie 
Akademia Pana Grześka, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Pływania i Szkółka Pływacka Kaj-
tek, Fundacja Pomoc Małym Diabetykom, 
Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny, Polski 
Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w  Beł-
chatowie, Bełchatowskie Towarzystwo 
Fotograficzne, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa, Okręgowy Klub Strzelectwa 
Sportowego 10-tka, Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej 
Oddział w  Bełchatowie, OSP Bełchatów, 
Fundacja Rozwoju Nitka, Klub Emerytów, 

Rencistów i  Inwalidów 
Energetyk, Bełchatow-
ska Grupa Offroadowa 
Wyr 4x4, Stowarzysze-
nie Kobiet Wiejskich 
w  Sromutce, OSP Lu-
dwików, Bełchatowski 
Klub Curlingowy, Bełchatow-
skie Stowarzyszenie Samorzą-
dowe Plus, Fundacja Rozwoju 
Gminy Zelów i gościnnie Fun-
dacja Miasto Kotów z Piotrko-
wa Trybunalskiego.

Dla osób, które zdecydowa-
ły się spędzić niedzielne po-

południe na pikniku, przygotowano wiele atrak-
cji: kulinarnych, rekreacyjnych, poradnikowych. 
Oprócz występu chóru złożonego z  członków 
Klubu Emerytów, Rencistów i  Inwalidów Energe-
tyk, odbyło się wśród odwiedzających piknik lo-
sowanie atrakcyjnej nagrody Starosty Bełchatow-
skiego, którą był rower. 

AŚ

PCS aktywne przez cały rok

W  ramach akcji „Wakacje z PCS” w czterech dwutygodniowych blokach zajęcio-
wych wzięło udział 250 dzieci z terenu powiatu bełchatowskiego. Ogromne 

zainteresowanie i  pozytywne opinie potwierdzają trafność i  atrakcyjność naszej 
oferty. Akcja skierowana była do dzieci w wieku 7 – 12 lat . Uczestnicy brali udział 
w zaplanowanych zabawach na sportowo przez pięć dni w tygodniu w godzinach 
od 10.00 - 14.00. Harmonogram akcji obejmował dla każdej grupy codzienne zajęcia 
na basenie oraz wszechstronne zajęcia rekreacyjno - sportowe na sali gimnastycznej, 
hali namiotowej i boisku piłkarskim.

Na kolejną edycję naszej akcji zapraszamy już w ferie zimowe. Dodatkową atrak-
cją dla dzieci będzie nauka gry w curling oraz jazdy na łyżwach. Zapraszamy!

Anita Muszyńska
Dyrektor

Powiatowego Centrum Sportu
w Bełchatowie



www.powiat-belchatowski.pl 9

Stawiam na przedsiębiorczość
Rozmowa z Jackiem Zatorskim, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Bełchatowie 

Agnieszka Zawodzińska (AZ): Samorząd powiatu 
przygotowuje aktualizację dokumentu pt. „Strategia 
Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego”, który będzie 
obowiązywać do roku 2020. Czym jest owa „Strate-
gia”? 

Jacek Zatorski (JZ): W wielkim skrócie można po-
wiedzieć, że „Strategia” jest dokumentem, który na 
bazie informacji o  potencjale i  wiedzy o  potrzebach 
regionu, ustala kierunki jego dalszego rozwoju. To nie 
jest tak, że wszyscy wiedzą, w czym tkwi siła danego 
obszaru, a kwestią o wiele ważniejszą jest jej zachowa-
nie i powiększanie, czy też szukanie innych źródeł. Nad 
tym trzeba się zastanowić dłużej i z należytą staranno-
ścią. Takimi dokumentami zajmują się wyspecjalizowa-
ne firmy, które potrafią skrupulatnie przeanalizować 
wszystkie dane. Posiadanie „Strategii” jest także ko-
nieczne przy staraniach o środki unijne. W ten sposób 
udowadniamy jako samorząd, że nasze działania są 
przemyślane, uzasadnione i odpowiadają społecznym 
potrzebom.

AZ: Informacje o potrzebach społeczeństwa są 
zbierane poprzez specjalną ankietę dostępną na 
stronie internetowej powiatu. Jak pan ocenia taki 
pomysł?

JZ: Dobrze się stało, że Polska stała się krajem samo-
rządowym. Gremia samorządowe będąc bliżej miesz-
kańców najlepiej znają ich sprawy, problemy i potrze-
by. Jednakże warto i mieszkańców bezpośrednio pytać 
o ich zdanie, np. czy oczekują budowy drogi czy może 
inwestycji sportowo-rekreacyjnych? Zebranie tych in-

formacji, a  następnie wybranie tzw. złotego środka 
jest trudnym zadaniem władz samorządowych, czyli 
w naszym przypadku zarządu i rady powiatu. Ci, któ-
rzy podejmują decyzje muszą patrzeć globalnie na 
region, czyli w  sposób zapewniający rozwiązywanie 
problemów jak największej liczby obywateli.

AZ: Nasz powiat liczy około 100 tysięcy dorosłych 
mieszkańców? Jak ujednolicić zdanie tak szerokiego 
gremium?

JZ: Spodziewam się, że odpowiedzi będą bardzo 
różne wynikające choćby z  miejsca zamieszkania. Jak 
wiadomo, poziom życia wciąż jeszcze różni się między 
poszczególnymi gminami w  naszym powiecie. Inne 
potrzeby będzie mieć mieszkaniec Kleszczowa, a inne 
z Ruśca. Ankieta została tak przygotowana, by nie za-
bierać wypełniającemu zbyt wiele czasu, dlatego są po-
dane odpowiedzi do wyboru. Jednak jest też miejsce na 
autorskie pomysły mieszkańców. Z pewnością nie bę-
dzie możliwe spełnienie wszystkich oczekiwań i daleki 
jestem od artykułowania tego typu obietnic. Jednakże 
opinia społeczna będzie bardzo cenna, gdyż da ogląd 
na charakter potrzeb oraz ich skalę. 

AZ: W ankiecie jest pytanie dotyczące obszaru, 
w który należałoby w powiecie inwestować. Jaką od-
powiedź pan wybierze? 

JZ: Stawiam na przedsiębiorczość i jej wspieranie na 
tyle, ile jest to możliwe z pozycji samorządu powiatu. In-
strumenty już istniejące są w mojej ocenie wciąż niewy-
starczające. Należy poszukiwać i rozwijać nowe. Przed-
siębiorczość jest strategicznym obszarem, rzutującym 

na wiele innych, od którego zależy poziom naszego 
życia. Kolejną kwestią jest zabezpieczenie możliwości 
rozwoju dla młodzieży. Z uwagi na fakt, ze nasze spo-
łeczeństwo zaczyna się starzeć, należy także poważnie 
pomyśleć o stwarzaniu możliwości pracy, a następnie 
opieki dla osób starszych. Jako ważne uznaje ponadto 
działania infrastrukturalne, do których należą m.in. re-
monty i budowa dróg. W naszym powiecie nie jest pod 
tym względem źle. Ale to nie oznacza, że temat można 
zepchnąć na dalszy plan.

AZ: Jakimi słowami zaprosiłby pan mieszkańców 
do wypełniania ankiet? 

JZ: To bardzo ważne, by jak największa część miesz-
kańców interesowała się tym, co się wokół nich dzieje. 
Korzyści z takiej postawy są przynajmniej dwie. Pierw-
sza to realny wpływ na kierunki rozwoju naszego po-
wiatu. Drugą jest satysfakcja, kiedy będziemy mogli 
sobie powiedzieć: to ja chciałem, to ja optowałem, to ja 
namawiałem, żeby to czy tamto było zrobione. Bierzmy 
zatem w tym udział, czyli w tej demokracji bezpośred-
niej, którą jest tego typu ankieta.

AZ: Dziękuję za rozmowę.

Przedsiębiorczość

Rusza budowa centralnego przystanku

W krótce ruszy budowa Centralnego Przy-
stanku Autobusowego w  Bełchatowie. 

Obiekt powstanie przy ulicy Czaplinieckiej, obok 
szpitala, na tzw. krańcówce, gdzie obecnie funk-
cjonuje przystanek i  plac postojowy autobusów 
i busów. W pierwszym tygodniu września odbyło 
się przekazanie placu budowy firmie, która będzie 
wykonywać CPA. W przekazaniu placu uczestniczył 
Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski, Piotr 
Zimnawoda – prezes PKS Bełchatów oraz przed-

stawiciel bełchatowskiej firmy MILO, która zbuduje 
przystanek.

– Biorąc pod uwagę, że niedaleko stąd będzie 
budowana obwodnica Bełchatowa oraz fakt obec-
ności w okolicy dużych szkół i szpitala, co sprawia, 
że ruch osób jest tutaj spory, oceniam tę lokalizację 
przystanku jako dobrą – mówi starosta Szczepan 
Chrzęst. – To miejsce jest dobrze skomunikowane 
z resztą miasta poprzez połączenie go liniami ko-
munikacji miejskiej. Sygnały, jakie docierają do nas 
od przewoźników, mówią o tym, że w przyszłości 
będą oni chcieli korzystać z obwodnicy Bełchatowa, 
stąd CPA będzie im niejako  „po drodze” i uchroni 
przed koniecznością wjazdu do centrum miasta. 
Do czasu wybudowania obwodnicy stworzony zo-
stanie również przystanek wschód-zachód przy Alei 
Włókniarzy, w okolicy stacji Statoil oraz po drugiej 
stronie, w okolicy cmentarza.

Centralny Przystanek Autobusowy bełcha-
towskiego PKS będzie rozbudowaną wiatą dla 
autobusów o  długości ponad 12 metrów. Po-
dróżni będą mogli schronić się w  niewielkiej 
poczekalni.

– Docelowo zamierzamy do poczekalni docią-
gnąć prąd i ogrzewanie oraz rozbudować cały 

obiekt o punkt informacyjny, punkt usługowy ze 
sklepikiem oraz toaletami – dodaje Piotr Zimna-
woda, prezes PKS. – Dla tej realizacji niezbędne są 
zmiany w planie zagospodarowania przestrzenne-
go w tym rejonie Bełchatowa. Złożyliśmy już w urzę-
dzie miasta stosowne dokumenty. 

Wybudowanie centralnego przystanku PKS 
Bełchatów będzie kosztować 72 tys. zł netto.

KB
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Zgłoś za darmo swoją firmę do branżo-
wego katalogu na stronie internetowej 
„Powiat Bełchatowski dla przedsiębior-
ców”. Podaj podstawowe dane kontak-
towe (adres, telefon, e-mail), opisz lub 
pokaż na zdjęciach ofertę swoich pro-
duktów lub usług. Pochwal się sukce-
sami. Zrób to dla swoich klientów i … 
konkurencji! Zrób to dla swojej dobrej 
marki! Prześlij informacje pod adres: 
pbdp@powiat-belchatowski.pl.

Zmierzono aktywność „pośredniaka”

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie osiągnął 
w 2013 roku bardzo dobre wskaźniki tzw. efek-

tywności zatrudnienia, będące efektem różnych 
form aktywizacji zawodowej. Skorzystały z  nich 
1 153 osoby bezrobotne z  terenu powiatu beł-
chatowskiego, z  czego 799 osób podjęło pracę 
lub działalność gospodarczą. Efektywność zatrud-
nieniowa ogółem, którą uzyskano dla wszystkich 
form aktywizacji, wyniosła 71,1% i  była wyższa 
o 7,7% od efektywności, jaką odnotowano w skali 
kraju i o 5,3% wyższa niż w województwie. 

- W ubiegłym roku przeznaczyliśmy ponad 9,5 

mln zł na aktywizację zawodową osób bezrobot-

nych z terenu powiatu bełchatowskiego, z czego 

ponad 4 miliony złotych zostało pozyskane z Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, a 281 tysięcy złotych udało się nam 

uzyskać z rezerwy Funduszu Pracy - mówi Maria 
Kulińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Bełchatowie. - Cieszę się z tak dobrych wskaźni-

ków, które świadczą o zaangażowaniu pracowni-

ków urzędu w wykonywaną pracę. Naszą misją jest 

przecież szybkie i skuteczne pomaganie osobom 

bezrobotnym. Mam nadzieję, że wyniki za obecny 

rok będą jeszcze lepsze.

W  ramach posiadanych środków PUP w  Beł-
chatowie sfinansował następujące formy aktywi-
zacji zawodowej: szkolenia, prace interwencyjne, 
roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, 
staże, refundacje kosztów wyposażenia lub dopo-
sażenia stanowiska pracy dla skierowanych na te 
miejsca pracy bezrobotnych, jednorazowe środki 
na podjęcie działalności gospodarczej.

Najwyższą efektywność zatrudnieniową (100%) 
przyniosło przeznaczenie środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, refundację praco-
dawcom kosztów doposażenia stanowiska pracy 
oraz robót publicznych. Kolejną formą o wysokiej 
efektywności zatrudnieniowej były prace inter-
wencyjne. W  2013 roku 98,7% osób zostało za-
trudnionych po ukończeniu tej formy aktywizacji 
(w skali kraju – 77,5%). Dużą popularnością wśród 
osób bezrobotnych cieszyły się staże. W powiecie 
bełchatowskim przeznaczono ponad 32% wszyst-
kich środków na tę formę aktywizacji. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż efektywność zatrudnieniowa 
po zakończeniu stażu wyniosła 82,2%, natomiast 
w kraju i w województwie stanowiła niecałe 66%. 
W przypadku prac społecznie użytecznych, które 
skierowane są do osób najbardziej oddalonych od 

rynku pracy, a zatem ich aktywizacja jest najtrud-
niejsza, osiągnięto efektywność zatrudnieniową 
na poziomie 17,3%. Wskaźnik ten był wyższy od 
wyniku osiągniętego w  skali województwa, lecz 
niższy niż w kraju.

Efektywność zatrudnieniowa po szkoleniach 
grupowych i  indywidualnych, realizowanych 
przez PUP Bełchatów, wyniosła 42,2%. Była ona 
niższa od efektywności uzyskanej w kraju i woje-
wództwie. W celu poprawy tego wskaźnika w bie-
żącym roku urząd proponuje specjalne „bony 
szkoleniowe”. Jeśli pracodawca potwierdzi na nich, 
że przeszkolonego pracownika przyjmie do pracy, 
„pośredniak” zorganizuje potrzebne szkolenie.

Stopa bezrobocia wynosiła w maju 2014 r. 12,2 % 
w  powiecie bełchatowskim, 13,2 % w  wojewódz-
twie łódzkim, 12,5 % w skali kraju. Aktualna liczba 
bezrobotnych: 6793 (źródło: PUP w Bełchatowie).
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Przedsiebiorczosc

Czy Twoja firma jest już na stronie dla przedsiębiorców? 

„Powiat Bełchatowski dla przedsiębiorców” to wi-
tryna internetowa opracowana przez Starostwo 

Powiatowe w  Bełchatowie, adresowana do lokalnych 
firm wszystkich branż, bez względu na ich wielkość czy 
okres prosperowania. 
Strona jest przede 
wszystkim bazą infor-
macji teleadresowych 
o  firmach z  terenu 
powiatu bełchatow-
skiego, ale również 
skarbnicą zagadnień 
z  takich obszarów, 
jak: przepisy prawa, 
szkolenia czy możli-
wości pozyskiwania 
funduszy. Z  bazy 
danych mogą korzy-
stać i  przedsiębiorcy, 
i pracownicy, i osoby poszukujące pracy. Strona ma za-
gwarantowane miejsce na komunikaty firm o poszuki-
wanych pracownikach, jak też ogłoszenia specjalistów, 
będących do dyspozycji potencjalnych pracodawców. 

- U podstaw pomysłu o utworzeniu takiej strony znala-
zła się potrzeba, by wszelkie informacje związane z lokal-
ną przedsiębiorczością, były usystematyzowane, proste 
i znajdowały się w jednym miejscu – mówi Agnieszka 
First, Naczelnik Wydziału Promocji i  Rozwoju Powia-
tu. - Strona dla przedsiębiorców jest integralną częścią 
oficjalnej witryny Powiatu Bełchatowskiego. Zarówno 
teraz, w pierwszym okresie funkcjonowania strony, jak też 

w późniejszym, otwarci jesteśmy na współpracę i sugestie 
służące podniesieniu jej przydatności i atrakcyjności. 

Firmy chcące zamieścić informacje o swojej działal-
ności czy też o poszukiwaniu pracowników, mogą nie-

odpłatnie przekazać 
swój komunikat już 
teraz na adres pbdp@
powiat-belchatow-
ski,pl lub poprzez 
dołączony na stronie 
formularz kontakto-
wy. Również osoby 
zainteresowane zna-
lezieniem się w  bazie 
specjalistów czy po 
prostu poszukujące 
lub chcące zmienić 
pracę, mogą wysłać 
swoje aplikacje na 

wskazany adres e-mail lub poprzez wspomniany for-
mularz. Wszystkie wymienione ogłoszenia są publiko-
wane za darmo. 

- Ważną częścią powiatowej strony dla przedsiębior-
ców jest tematyka corocznego konkursu organizowane-
go przez Starostę Bełchatowskiego pt. „Firma na medal” 
- mówi Agnieszka First. - Jest to nasze lokalne przed-
sięwzięcie dedykowane wszystkim firmom i służące ich 
promocji. Sama strona też będzie takim narzędziem mar-
ketingowym, poprzez które można popularyzować swoją 
działalność, znak firmowy, osiągnięcia. Należy z tego na-
rzędzia korzystać, do czego serdecznie zachęcam. Wystar-

czy skontaktować się z wydziałem promocji w starostwie. 
Podkreślam, że informacje o firmach z powiatu będą 
zamieszczone nieodpłatnie. Wszelkie koszty związane 
z utworzeniem strony i jej funkcjonowaniem ponosi Sta-
rostwo Powiatowe. 

Link do strony „Powiat Bełchatowski dla przedsię-
biorców” znajduje się na stronie głównej witryny Po-
wiatu Bełchatowskiego: www.powiat-belchatowski.pl. 
Zapraszamy do lektury i aktywności.  AZ

Jesteś fachowcem, który chciałby pole-
cić swoje usługi potencjalnym klientom? 
Chcesz zmienić pracodawcę lub szukasz 
pracy? A może to Ciebie powinno się 
szukać? Przedstaw się bliżej. Pozwól się 
poznać i znaleźć tym, którzy potrzebują 
takiego specjalisty, jak Ty! Prześlij infor-
macje pod adres: pbdp@powiat-belcha-
towski.pl. Twoje bezpłatne ogłoszenie 
znajdzie się na stronie internetowej „Po-
wiat Bełchatowski dla przedsiębiorców”. 

,
, ,
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Sport i rekreacjaFIrmy na meDal

METAXO 
ul. Przemysłowa 13, Bełchatów; Prezes: Józef Stelmaszczyk  

Firma METACO, założona w marcu 2002 roku przez Józefa Stelmaszczyka, rozpoczęła działalność na 
obszarze przemysłowym w Rogowcu, skupiając kadrę techniczną doświadczoną przy budowie elektrowni 
i kopalni. Obecnie działalność prowadzona jest w hali produkcyjnej o powierzchni 3200 m2 oraz w obiek-
tach pomocniczych (1100 m2) przy ulicy Przemysłowej w Bełchatowie.

Głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych oraz zbrojeń bu-
dowlanych. Stałym dopełnieniem jest produkcja i wynajem kontenerów stalowych o różnym przeznaczeniu 
oraz roboty antykorozyjne. Firma stale poszerza swą produkcję i podnosi jej jakość, potwierdzaną kolejnymi 
ertyfikatami, świadectwami kwalifikacyjnymi i referencjami. Atutami METACO są: doświadczona i zaan-
gażowana załoga dysponująca specjalistycznym sprzętem,  wysoka jakość wyrobów, terminowość usług. 

Oferta METACO
- kompleksowe wykonawstwo obiektów przemysłowych i handlowych (hale, wiaty, magazyny, itp.);
- wykonawstwo i montaż wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych i INOX (konstrukcje nośne, dźwigary, 
płatwie dachowe, belki; formy, bramy, ogrodzenia, schody, balustrady, maszty reklamowe, pylony);
- produkcja i montaż zbrojeń budowlanych;
- produkcja kontenerów stalowych i pras hydraulicznych O(kontenery magazynowe, socjalne, na odpady 
budowlane; ze zgniotem i inne zgodne z potrzebami klienta);
- antykorozja stali i betonu (czyszczenie strumieniowo ścierne, aplikacja wszelkiego rodzaju farb i powłok);
- usługi cięcia, zaginania i walcowania elementów stalowych.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 18, Bełchatów

SANEL powstała w roku 1990 w wyniku przekształceń Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych w Łodzi. 
Założycielami firmy byli Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz i Andrzej Kozerski. W roku 1996 firma 
przekształciła się w spółkę dwuosobową z panami Zdzisławem Krupą i Januszem Zaniewiczem 
na czele. Przedsiębiorstwo wykonuje takie prace, jak: budowa sieci i instalacji wod.-kan, c.o., gazowe, 
elektryczne, drogowe. Działa głównie w powiecie bełchatowskim. 

Największe realizacje 2014 roku: 
- Przebudowa sieci ciepłowniczej na ul. Mickiewicza w Bełchatowie.
- Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z likwidacją węzła na os. 1 Maja 1 oraz 1 Maja 4
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Zelowie.
- Budowa ul. Witosa i ulic przyległych oraz parkingu przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz 
z ekspozycją Giganty Mocy w Bełchatowie.
- Przebudowa sanitariatów i pomieszczeń towarzyszących w Szkole Podstawowej nr. 8 w formule „Za-
projektuj i wybuduj".
- Budowa parkingu w rejonie bloku 316 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie.
- Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Sadowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego  
w Bełchatowie.

Nagroda specjalna 

Nagroda specjalna 



12 www.powiat-belchatowski.pl

Dozynki Powiatowe 2014
.

Ileż to pracy trzeba, żeby na stole był bochen chleba 

S amorządy Powiatu Bełchatowskiego i  Gminy 
Szczerców podjęły trud zorganizowania w tym 

roku rolniczego święta dla gospodarzy z  powiatu 
bełchatowskiego, jednakże z  udziałem wszystkich 
mieszkańców, którzy podczas Dożynek Powiato-
wych 2014 w Szczercowie mogli oddać hołd cięż-
kiej, rolniczej pracy. Święto plonów wpisane w wie-
lowiekową polską tradycję jest kultywowane na 
licznych szczeblach, m.in. parafialnym, gminnym, 
krajowym czy wojewódzkim. Dożynki powiatowe 
w  bełchatowskiem odbywają się co roku w  innej 
gminie. Ich charakter jest każdorazowo również 
podobny: uroczysty i  podniosły - kiedy rolnicy 
przekazują gospodarzom bochen chleba, radosny 
i swobodny - kiedy wszyscy razem bawią się przy 
muzyce, częstują potrawami, rozmawiają i śpiewa-
ją. W staropolską tradycję mocno wpisany jest też 
wątek religijny, jako nabożeństwo dziękczynne za 
plony i modlitwa o boską łaskę i pieczę nad polską 
wsią. Trudno wyobrazić sobie dożynki bez wień-
ców. Delegacje gmin oraz sołectw zaimponowały 
efektami misternych plecionek z traw, klosów i liści, 
ozdobionych ziarnami, owocami i kwiatami. Wień-
ce przekazane gospdarzom dożynek w  Szczer-
cowie, tj. Szczepanowi Chrzęstowi - Staroście 
Bełchatowskiemu i  Grzegorzowi Kmicie -Wójto-
wi Gminy Szczerców, to prawdziwe dzieła sztuki. 
Symboli towarzyszących dożynkom jest znacznie 
więcej. Ten najważniejszy to chleb. Katarzyna 
Rzepkowska i  Marek Pająk, starostowie Doży-
nek Powiatowych w  Szczercowie, przekazali go 
gospodarzom uroczystości z życzeniami, by nigdy 
nie zabrakło w naszych domach nie tylko jedzenia, 
ale sprawiedliwości, wyrozumiałości, szacunku dla 
drugiego człowieka. Wątek szacunku dla rolników, 
a przede wszystkim ich należytego wynagradzania 
i  stwarzania dobrych warunków ekonomicznych 
i prawnych, przewijał się kilkakrotnie. Zwrócili nań 
uwagę ks. Jarosław Kłys - podczas homilii i gospo-
darz powiatu Szczepan Chrzęst - w swoim wystą-
pieniu. Godziwej płacy za pracę życzyły bełchatow-
skim rolnikom delegacje regionów partnerskich. 
Około trzydziestu rolnikom wręczone zostały listy 

gratulacyjne i  statuetki, będące uznaniem dla ich 
aktywności i sukcesów zawodowych. 

– Dożynki powiatowe to jednoczesnie wielki ro-
dzinny festyn, który w tym roku zwabił zapachem 
wiejskiego smalcu, swojskich wyrobów wędliniar-
skich i  domowych ciast tłumy ludzi. Na stoiskach 
przygotowanych przez gminy, dzięki wsparciu fi-
nansowemu samorządu powiatowego, odbywał 
się darmowy poczęstunek. Atmosferę festynu uzu-
pełniały występy artystyczne, plac zabaw dla dzieci, 
liczne stoiska z rękodziełem ludowym, materiałami 
ogrodniczymi, pszczelarskimi itp. 

Ze strony Powiatu Bełchatowskiego organizacją 
dożynek zajął się Wydział Promocji i  Rozwoju Po-
wiatu (naczelnik Agnieszka First). 

Starostowie Dożynek Powiatowych Szczer-
ców 2014

Katarzyna Rzepkowska wspólnie z  mężem 
Andrzejem prowadzi od 2001 r. we wsi Brzezie 
30-hektarowe, rodzinne gospodarstwo rolne. Pań-
stwo Rzepkowscy specjalizują się w hodowli bydła 
mlecznego i  produkcji mleka. Rocznie produkują 
ok. 35 tys. kg mleka. Na własne potrzeby uprawia-
ją zboża. Rozpoczęli też hodowlę bydła mięsnego. 
Gospodarstwo jest całkowicie zmechanizowane, 
wspierane środkami z programów unijnych.

Marek Pająk wspólnie z  żoną Dorotą oraz sy-
nami prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne 
w  miejscowości Trakt Puszczański. Związany jest 
z rolnictwem od 1991 r. 18 ha gospodarstwo rolne 
ukierunkowane jest na hodowlę opasów i  trzody 
chlewnej. Rocznie sprzedaje kilkadziesiąt sztuk 
bydła opasowego oraz trzody. Działalność rolniczą 
rozwija korzystając ze środków finansowych Unii 
Europejskiej. Uhonorowany odznaką Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”.

Wyróżnieni rolnicy:
- z gminy Bełchatów

Andrzej Rusek prowadzi gospodarstwo rolne 
o powierzchni 36 hektarów, specjalizujące się w ho-
dowli krów mlecznych. Posiada około 50 sztuk bydła, 

których łączna wydajność to 46 000 litrów mleka 
rocznie. Pan Andrzej jest prekursorem wprowadza-
nia nowych technik i technologii produkcji wiejskiej. 

Tadeusz Paździej od 40 lat prowadzi gospodar-
stwo rolne o powierzchni 10 hektarów. Hoduje ko-
nie i kozy, posiada również pasiekę. Jest członkiem 
Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi oraz 
Polskiego Związku Pszczelarskiego. Od wielu lat ak-
tywnie uczestniczy w życiu wspólnoty gminnej. 

Zdzisław Jelonek prowadzi gospodarstwo rolne 
o  powierzchni 36 ha specjalizujące się w  hodowli 
trzody chlewnej oraz uprawie zbóż. Rokrocznie pro-
dukcja hodowlana to około 120 sztuk tuczników. 
Do wyżywnienia stada stosuje pasze otrzymywane 
z własnych upraw. Gospodarstwo pana Zdzisława, 
dzięki funduszom unijnym, zostało zmodernizowa-
ne oraz doposażone w nowe maszyny i urządzenia.

- z gminy Drużbice
Zbigniew Grygielski prowadzi gospodarstwo 

rolne o  powierzchni 70 hektarów. Specjalizuje się 
w hodowli trzody chlewnej, roczna obsada wynosi 
1500 tuczników. Uprawę polową stanowią zboża, 
głównie jęczmień i  pszenica. Gospodarstwo jest 
w pełni zmechanizowane.

Edward Soboń prowadzi gospodarstwo rolne 
o powierzchni 53 hektarów. Jego specjalizacją jest 
hodowla trzody chlewnej w  cyklu zamkniętym. 
Uprawia również zboża, przede wszystkim rzepak, 
pszenicę i  żyto. Pan Edward czynnie uczestniczy 
w życiu społecznym gminy.

- z gminy Kleszczów
Marek Woch wspólnie z  żoną Beatą prowadzą 

25-hektarowe gospodarstwo, które ukierunkowa-
ne jest na uprawy zbóż, takich jak pszenica, pszen-
żyto, jęczmień. Część zbóż wykorzystywana jest do 
produkcji pasz w hodowli trzody chlewnej. Uprawy 
prowadzone są z wykorzystaniem trzech ciągników 
oraz siewnika, opryskiwacza i pługa.

Krzysztof Piątczak z żoną Marzeną i trójką dzie-
ci prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 20 
ha, z czego 10 ha stanowią dzierżawy. Uprawiane 
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przez małżeństwo zboża to żyto, pszenżyto i mie-
szanki zbożowe. Na własne potrzeby hodowany 
jest drób (300 sztuk). Prace polowe ułatwia posia-
dany sprzęt – dwa ciągniki i kombajn zbożowy. 

Marek Zięba z żoną Marią prowadzą gospodar-
stwo rolne o powierzchni ponad 20 ha. Uprawiają 
głównie zboża wykorzystując w  tym celu własny 
park maszynowy. Gospodarstwo zajmuje się ho-
dowlą bydła mięsnego. Do celów hodowlanych 
wykorzystuje użytki zielone zajmujące powierzch-
nię ok 10 ha.

- z gminy Kluki
Beata i Piotr Zochniakowie, mieszkańcy miej-

scowości Laski; Bogumiła i Andrzej Trzeciakowie 
z Wierzchów Parzeńskich; Lidia i Zdzisław Hibne-
rowie z Żelichowa.

- z gminy Rusiec
Andrzej Nowak prowadzi działalność rolniczą 

od 1997 roku. Uprawia ok. 35 ha łącznie z dzierża-
wami, generalnie zboża. Specjalizuje się w produk-
cji zwierzęcej; w  ciągu roku  zwykle posiada „na 
stanie” ok. 3 000 szt. trzody chlewnej i 30 szt. bydła 
mięsnego. Paweł Szczęsny prowadzi działalność 
rolniczą od 8 lat. Specjalizuje się w produkcji mleka, 
posiada 20 szt. bydła. Uprawia 50 ha, głównie jest 
to uprawa zielona, zboża oraz kukurydza. Marek 
Słomian prowadzi działalność rolniczą od 15 lat. 
Specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej, posiada 
około 1 000 szt. Uprawia ponad 40 ha, generalnie 
zboża oraz chrzan.

- z gminy Zelów
Paweł Gawlik i  jego żona zajmują się głównie 

hodowlą bydła mlecznego. Prowadzą działalność 
rolniczą na 50 ha. Gospodarstwo należało wcze-
śniej do rodziców.

Marek Lechowski prowadzi gospodarstwo 
o charakterze sadowniczym, jego areał to 25 hek-
tarów. Uprawia głównie jabłonie i czarną porzeczkę.

- z gminy Szczerców
Anita i Zbigniew Mielczarkowie, rolnicy z miej-

scowości Marcelów, od 2011 r. prowadzą rodzinne 
gospodarstwo rolne o powierzchni 100 ha, nasta-
wione na produkcję mleka. Aktualnie posiadają 
stado liczące 110 szt. bydła . W ostatnim roku kwo-
towym w gospodarstwie wyprodukowano 400 tys. 
litrów mleka. Od 2014 r. państwo Mielczarkowie 
hodują także opasy. W 2012 skorzystali z funduszy 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i  kupili 
nowe maszyny rolnicze.

Grażyna i Tadeusz Jędrychowscy, rolnicy 
z  Szczercowskiej Wsi, prowadzą rodzinne gospo-
darstwo rolne o powierzchni 35 ha, które ukierun-
kowane jest na produkcję zbóż, głównie pszenicy, 
jęczmienia, żyta i rzepaku. W 2006 r. pan Tadeusz Ję-
drychowski został uhonorowany odznaką Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”.

Marzena i Janusz Frydrychowscy prowadzą ro-
dzinne gospodarstwo rolne w miejscowości Grud-

na. Ich gospodarstwo (50 ha) ukierunkowane jest 
na hodowlę trzody chlewnej. W cyklu zamkniętym 
hodują 30 loch, a sprzedaż tuczników wynosi 500 
szt. rocznie. Dodatkowo prowadzą hodowlę bydła 
opasowego, którego rocznie sprzedają ok. 20 szt. 
Janusz Frydrychowski działa również społecznie, 
jest członkiem Rady Powiatowej Izby Rolniczej Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

Paweł Rychlewicz, rolnik z  Szczercowskiej Wsi. 
Od 1980r.prowadzi gospodarstwo rolne o  po-
wierzchni 53 ha. Specjalizuje się w produkcji zbóż 
i  roślin strączkowych. Rocznie produkuje ok. 100 
ton zbóż. Uhonorowany został odznaką Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”.

Katarzyna i Andrzej Rzepkowscy od 2001 r. 
prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne (30 ha) we 
wsi Brzezie. Pani Katarzyna przyjęła w tym roku za-
szczyt pełnienia funkcji starościny Dozynek Powia-
towych.

Rolniczo-Pracownicza Spółdzielnia Mleczar-
ska w Szczercowie w  lutym br. obchodziła jubi-
leusz 20 lecia istnienia. Od 1995 r. funkcję prezesa 
zarządu sprawuje Elżbieta Labryszewska. Firma 
zatrudnia obecnie 70 osób, z  czego 57 w  Szczer-
cowie. Skupuje mleko od blisko 200 dostawców, 

średnio dziennie ok. 30 tys. l. mleka z  odległości 
nie większej niż 25 km. Zakład od wielu lat podle-
ga nieprzerwanej modernizacji. Kolejne inwestycje 
napędzają rozwój firmy i pozwalają szczercowskiej 
mleczarni konkurować na polskim rynku. Zakup 
nowoczesnych maszyn i czerpanie z najnowszych 
zdobyczy technologii pozwala na dostarczanie 
coraz to większych ilości produktów. Zakład speł-
nia wszelkie normy Unii Europejskiej. W  szczer-
cowskiej mleczarni nie stosuje się konserwantów, 
dużą wagę przykłada się do świeżości wyrobów 
oraz troski o uznanie klientów. Produkowane są tu 
mleko, śmietana, kefir, twaróg, maślanka, masło, 
jogurt. Jakość i smak produktów są doceniane nie 
tylko przez klientów, ale i  przez jurorów różnych 
konkursów i wystaw, gdzie szczercowska mleczar-
nia zdobywa czołowe lokaty. Sprzedaż realizowana 
jest głównie przez sieć hurtowni na Górnym Ślą-
sku, dwie własne hurtownie w Oleśnicy i Kłodzku 
oraz sprzedaż na rynku lokalnym województwa 
łódzkiego. RPSM od samego początku uczestniczy 
w programie „Szklanka mleka” propagującym wy-
robienie dobrych nawyków żywieniowych wśród 
dzieci i młodzieży.

Agnieszka Zawodzińska
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Gryfinka wielkie przytulanie

D elegacja Powiatu Bełchatowskiego uczestniczyła w  VIII Ogólnopolskim 
Zjeździe Maskotek w  Rowach. Powiatowa maskotka o  imieniu Gryfinek, 

nazywana także po prostu lwem, brała udział w  tym przedsięwzięciu po raz 
czwarty, ale po raz pierwszy zwieńczyła wielkim sukcesem. Bełchatowski Gryfi-
nek zdobył najwięcej głosów w plebiscycie publiczności na najsympatyczniejszą 
maskotkę, pokonując w tej rywalizacji blisko 30 innych pluszaków - gigantów.

- Tytuł najlepszej maskotki dał mi naprawdę wiele satysfakcji – mówi Paweł 
Lesiak, inspektor w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym w starostwie, 
wcielający się w rolę Gryfinka. - Jednakże mojego udziału w Zjeździe Maskotek 
nie traktuję jako rywalizacji połączonej z chęcią zwycięstwa. Takie podejście by-
łoby nie tylko stresujące, ale narażone na przykrość ewentualnej porażki. Będąc 

w Rowach nastawiam się każdorazowo na wykonanie misji, czyli sprawienie ra-
dości dzieciom, promowanie Powiatu Bełchatowskiego, jako otwartego i życzli-
wego regionu o dużym potencjale. 

Powiat Bełchatowski w Rowach promował się nie tylko poprzez maskot-
kę, ale również na gościnnym dla turystów stoisku. Czekały tu foldery i mapy 
naszego regionu, gadżety promocyjne i słodkie niespodzianki dla najmłod-
szych. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się kącik malucha, 
w którym dzieci mogły pobudzić swoją fantazję kolorując rysunek Gryfinka. 
Udział w corocznym Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek w Rowach jest sta-
łym elementem współpracy Powiatu Bełchatowskiego z Powiatem Słupskim.

Redakcja

Ludowe spotkanie w Kętrzynie
VII Festiwal Kultury Miast Partnerskich Powiatu 

Kętrzyńskiego w  Srokowie został urozmaicony wy-
stępem zespołu „Za miedzą”. Grupa ta działa od kilku 
lat, a jej członkami są mieszkańcy wsi Kurów i Kurówek 
(gmina Zelów). Ideą festiwalu jest integracja regionów 
partnerskich Kętrzyna, co w  formie występów arty-
stycznych i wspólnej zabawy przynosi najlepsze efekty. 
Tradycją imprezy jest przemarsz wszystkich zespołów 
w rytm poloneza przez rynek Srokowa. Korowód w tym 
roku był niezwykle barwny. Zachwycały stroje ludowe 
i kostiumy artystów, którzy w większości przyjechali na 
mazurską ziemię zza wschodniej granicy, w tym z Rosji, 
Litwy i Łotwy. 

Święto powiatowej kultury poprzedziło spotkanie 
przedstawicieli miast rejonów partnerskich Powiatu 
Kętrzyńskiego. Powiat Bełchatowski reprezentowa-

li Grzegorz Malicki – Sekretarz Powiatu i  Grzegorz 
Kępa – radny Rady Powiatu. Spotkanie było okazją do 
podsumowania dotychczasowej współpracy i wytycze-
nia planów na przyszłość. Szczepan Chrzęst, Starosta 
Bełchatowski wystosował list, w którym wysoko ocenił 
współpracę z mazurskim regionem:

„Niwa, na której Powiaty Kętrzyński i Bełchatowski 

znalazły wiele wspólnego, to ochrona środowiska. Dzię-

ki wzajemnym kontaktom i podejmowanym regularnie 

wspólnym przedsięwzięciom kilkusetkilometrowa odle-

głość między regionami zmniejszyła się - oczywiście w sfe-

rze mentalnej i wzajemnego poznania – do wartości mi-

nimalnych. Tą metaforą chcę podkreślić, że promowanie 

w Powiecie Bełchatowskim mazurskiego piękna Kętrzyna 

czy też okolicznościowe spotkania naszych mieszkańców, 

uczniów i artystów z mieszkańcami Ziemi Kętrzyńskiej, 

skutkują wzajemnym zdobywaniem wiedzy o regionach, 

sympatią i międzyludzkimi kontaktami. Są to bardzo 

cenne wartości, które nam, samorządowcom i inicjato-

rom partnerstwa regionalnego, przynoszą zadowolenie, 

ale także motywują do poszerzania zakresu współpracy 

i szukania nań nowych, sprzyjających możliwości. Udział 

Powiatu Bełchatowskiego w VII Festiwalu Kultury Ludowej 

Miast Partnerskich Powiatu Kętrzyńskiego – 2014 jest tego 

dobrym świadectwem”. 

Redakcja
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EURO – POWIAT to my!

Z  roku na rok polskie miasta, gminy i firmy coraz 
bardziej zbliżają się do swoich europejskich 

odpowiedników pod względem infrastruktury, 
komfortu życia mieszkańców, aktywności władz 
lokalnych, rozwoju i  przedsiębiorczości. Widoczne 
są postępy, które wciąż trwają i  stale zmieniają się 
na lepsze. To stwierdzenie zainspirowało Fundację 
Gospodarczą Euro Partner do organizowania plebi-
scytów: EURO-PARTNER, EURO-GMINA i EURO-PO-
WIAT. Ich celem jest promocja i reklama najlepszych 
jednostek samorządowych. Dla przykładu, plebiscyt 
EURO-POWIAT wyłania starostwa powiatowe, które 
potrafią zadbać o  mieszkańców, są przyjazne wo-
bec firm i  instytucji działających na swoim terenie. 
Wyróżniane są powiaty, które skutecznie tworzą wa-
runki zachęcające nie tylko inwestorów, ale również 
wszystkich mieszkańców, do funkcjonowania na 
„ich podwórkach”.

Takie prestiżowe wyróżnienie, tytuł EURO POWIA-
TU otrzymał w lipcu Powiat Bełchatowski. W imieniu 
Starosty Bełchatowskiego statuetkę podczas gali 
w Warszawie odebrała Agnieszka First – Naczelnik 
Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu w Starostwie 
Powiatowym w Bełchatowie.

- To ważne wyróżnienie dla naszego powiatu, a dla 

mnie osobiście szczególnie istotne. Od 1 maja 2004 

roku, czyli z chwilą  przystąpienia Polski do struktur UE, 

zajmuję się pozyskiwaniem funduszy europejskich na 

rzecz realizacji przedsięwzięć Powiatu Bełchatowskie-

go. Takie wyróżnienie jest docenieniem podejmowa-

nych działań, moich i współpracujących ze mną w wy-

dziale specjalistów – mówi Agnieszka First.
Istotnym aspektem, który niewątpliwie wpłynął 

na uhonorowanie naszego powiatu była ochrona 
środowiska, w którą inwestujemy znaczące środki 

i  dostosowujemy do unijnych standardów. Jed-
nym z  jej obszarów jest promowanie i  wdrażanie 
systemów wykorzystujących energię odnawialną. 
W  tej dziedzinie przede wszystkim inwestuje się 
w  instalacje solarne. W  2007 roku zamontowano 
pierwszą instalację solarną na dachu Domu Pomo-
cy Społecznej w Bełchatowie, rok później na Domu 
Pomocy Społecznej w Zabłotach. Trzecią instalację 
zamontowano w  Bursie Szkolnej w  Bełchatowie. 
Czwarta instalacja solarna została zainstalowana 
na budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. 
W budynkach powiatowych stosuje się nowocze-
sne systemy grzewcze, zamienia stare, mało wydaj-
ne kotłownie węglowe na kotłownie olejowe czy 
na brykiety drzewne. Ponadto wszystkie budynki 
powiatowe poddane zostały termomodernizacji, 
czyli dociepleniu, wymianie okien i  drzwi. Dzięki 
temu zaoszczędzono na kosztach ogrzewania, zna-
cząco zmniejszono straty energii. Tego typu działa-

nia stosuje się również w celu promowania nowo-
czesnych, ekologicznych rozwiązań. Mieszkańcy 
podpatrując te inwestycje, przenoszą również je 
do swoich domów. 

Wielomilionowe nakłady na ekologię, inwestycje 
w obiekty sportowe i rozwój infrastruktury, dynami-
ka i sukces – są to wyróżniki samorządu Powiatu Beł-
chatowskiego na tle innych jednostek. To wszystko 
sprawia też, że nasz powiat jest dobrym miejscem do 
inwestowania i życia.

Nagroda jest oceną dotychczasowych działań 
samorządu oraz potwierdzeniem spełniania wymo-
gów unijnych, a także przygotowania samorządu do 
działania na tle europejskich i światowych standar-
dów. To okazja do tego, aby popatrzeć na swój do-
robek i osiągnięcia w kontekście europejskim. Hono-
rowy patronat nad przedsięwzięciem objął Minister 
Gospodarki. 

Redakcja

MIX możliwości i przyjemności

Mixer Regionalny to 
najbardziej rozpo-

znawalna impreza wysta-
wiennicza Województwa 
Łódzkiego, która z  roku na 
rok skupia coraz większą 
uwagę naszego społeczeń-
stwa. W  tym roku formu-
ła imprezy została nieco 
zmieniona, a jej celem było 
promowanie różnorod-
ności regionu. 23 sierpnia 
Gminę Kleszczów, którą 
reprezentował Park Zdro-
wia i Rozrywki Solpark 
Kleszczów Sp. z o.o., moż-
na było odwiedzić na placu 
teatralnym w  Sieradzu. Na 
zainteresowanych czekały 
foldery i  ulotki reklamowe 
kompleksu, jak również 

informacje o  Gminie Kleszczów. 
Tym, którzy wykazali największe 
zainteresowanie regionem, zo-
stały wręczone bezpłatne bilety 
wstępu do strefy basenów Par-
ku Zdrowia i  Rozrywki Solpark. 
Nie zabrakło także informato-
rów o  Powiecie Bełchatowskim, 
które cieszyły się równie dużą 
popularnością. Oprócz części 
wystawienniczej na odwiedza-
jących Mixer Regionalny czekało 
miasteczko ruchu drogowego 
dla najmłodszych, tor przeszkód, 
„foto-budka”, strefa ekspery-
mentalna, strefa cyrkowa, mini 
zoo, PGE Giganty Mocy oraz 
wiele innych ciekawych atrakcji, 
z których skorzystać mógł każdy 
za darmo. 

Redakcja
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na słuzbie
.

105 lat OSP w Zelowie

O siemnaście wiader brezentowych, haki-bosaki i  wóz konny. Tak prezentowało się 
wyposażenie utworzonego 10 października 1909 r. Towarzystwa Ochotniczej Straży 

Ogniowej w Zelowie, które dało początek OSP w Zelowie, jednostce obchodzącej w 2014 
roku 105. jubileusz powstania. Inicjatorami powołania straży był Henryk Matys, Szczepan 
Czarnota, Bolesław Kupiec i Stefan Trojanowski. Mieszkańców wielonarodowościowego 
Zelowa połączyła chęć niesienia pomocy bliźnim. Jednostka rozwijała się bardzo prężnie aż 
do chwili, gdy ten stan przerwała II Wojna Światowa. Niektórych strażaków wcielono do nie-
mieckiej straży, innych wywieziono na przymusowe roboty, a sprzęt zniszczono. Po wyzwo-
leniu ponownie przystąpiono do ożywiania działalności. Strażaków było mniej, ale wskaźnik 
ofiarności był zawsze maksymalny. 

Stanowisko Prezesa OSP w Zelowie kolejno zajmowali: Karol Pospieszył, Stefan Troja-
nowski, Józef Zatorski, Józef Radziszewski, Józef Gronek, Stanisław Łagiewski, Ma-
rian Szymorek, Edward Karbowski, Dariusz Hajda, Marek Skałecki, Józef Piotrowski, 
Lech Radojowski, Bronisław Cieniewski. Od lipca 1983 r. aż do dziś prezesem zelowskiej 
jednostki jest Zbigniew Dubiński. Każdy z tych prezesów wniósł ogromny wkład pracy 
w rozwój jednostki. 

Efekty tej pracy i wielkiego zaangażowania widać do dziś: 

- Działalność naszej jednostki to przede wszystkim gaszenie pożarów, ratowanie mienia 
społecznego, likwidacje skutków huraganów i ulewnych deszczy. Wzywani jesteśmy tam, 
gdzie dzieje się coś groźnego dla człowieka. Strażacy w tak szerokim zakresie uczestniczą 
w życiu społecznym naszej gminy, że brakuje czasu na wymienienie wszystkich przedsięwzięć. 
105 minionych lat wieńczy zbiorowy czyn pięciu pokoleń najofiarniejszych zelowian. Po dziś 
dzień dla wstępujących w szeregi OSP najważniejszy jest człowiek, który może poświęcić się 
dla innych i tworzyć dzieła, których wartość nie starzeje się z upływem czasu – mówi prezes 
OSP Zelów Zbigniew Dubiński. 

W  trakcie uroczystości upamiętniającej 105 letnią historię działania OSP w  Zelowie 
wyróżniający się druhowie, tj. Maciej Karbowniczak, Tadeusz Dobrzański, Zbigniew 
Konieczny, Bogdan Rybak, Adam Kobalczyk otrzymali medal za zasługi dla ochrony 
przeciwpożarowej. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa wręczono: Paulinie Gwizda-
le, Kamili Rudowskiej, Krzysztofowi Woźniakowi, Tomaszowi Gawlikowi. Srebrnym 
medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono: Agnieszkę Pająk, Radosława Zawia-
sę, Adama Zarzyckiego, Szczepna Wrzesiaka oraz Wojciecha Włodarczyka. Ponadto 
wręczono brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaki „Strażak wzorowy”. 
Zwieńczeniem uroczystości było posadzenie „Dębu Wolności” oraz defilada oddziałów 
strażackich i pokaz sprzętu pożarniczego.

Aleksandra Kotecka
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Murawa godna ekstraklasy

O koło 90 tysięcy złotych otrzyma Górniczy 
Klub Sportowy „Bełchatów” S.A. od bełcha-

towskiego starostwa na renowację i  utrzymanie 
terenów zieleni. Jest to dotacja stanowiąca 60 pro-
cent wartości całego zadania. Pozostałą część klub 
dołoży z własnych środków.

- W tej formie i w tej wymiernej wartości samo-
rząd powiatu może wesprzeć klub GKS, który jest 
sportową wizytówką naszego regionu – mówi 
Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski. - 
Dotacja na renowację terenów zielonych to nasz 
kolejny gest. Przypomnę, że w zeszłym roku prze-
kazałem nieodpłatnie na rzecz miasta Bełcha-
towa, będącego właścicielem obiektów klubu, 
darowiznę w postaci ponad 5 hektarów gruntów, 
na których te obiekty są zlokalizowane. Wartość 
przekazanych gruntów wynosi ponad 4,5 miliona 
złotych. Dzięki darowiźnie samorząd miasta nie 
musi uiszczać opłaty z tytułu użytkowania wie-
czystego, tym samym oszczędza prawie 50 tysięcy 
złotych rocznie. 

Renowacja i  utrzymanie terenów zieleni obej-
muje prace na 23 działkach o łącznej powierzchni 
4,3 ha. Zakres prac obejmuje wiele specjalistycz-
nych czynności i zabiegów, jak np.:

♦  głębokie spulchnianie nawierzchni (bez nisz-
czenia jej zadarnionej wierzchniej warstwy),

♦  napowietrzanie wspomagające szybki rozwój 
korzeni traw oraz powodujące lekkie spulch-
nienie podłoża, 

♦  szczotkowanie mające na celu usunięcie ob-
umarłych części roślin, 

♦  podniesienie zagniecionej trawy, 
♦  wertykulacja mająca na celu częściowe usu-

nięcie próchnicy powierzchniowej, stworze-
nie lepszych warunków dla dopły-
wu powietrza, wody i  składników 
pokarmowych do strefy korzenio-
wej, 

♦  piaskowanie wspomagające popra-
wę elastyczności i  przepuszczalno-
ści podłoża dla wody,

♦  włókowanie pomagające w  prze-
wietrzeniu nawierzchni, a  także 
równomiernym rozprowadzeniu 
piasku, 

♦  nawożenie nawierzchni specjali-
stycznym nawozem o wydłużonym 
czasie działania, przyspieszającym 
wzrost i krzewienie się trawy, 

♦  zastosowanie środków ochrony roślin i  opry-
sków chwastobójczych, 

♦  wymiana darniny, koszenie, podlewanie.
Wsparcie bełchatowskiego starostwa odciąży bu-

dżet naszego klubu. Dzięki temu wykonamy wiele 
niezbędnych prac – mówi Marcin Szymczyk, pre-
zes zarządu GKS „Bełchatów” S.A. - Każda dotacja 
czy pomoc w innej formie jest mile widziana, co słu-
ży bezpośrednio klubowi, a poprzez nasze działania 
także całemu regionowi. KB 

Awans OSP z Grocholic

Kolejna jednostka ochotniczej straży pożarnej 
z  terenu powiatu bełchatowskiego została 

włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo 
- Gaśniczego. Mowa o  Ochotniczej Straży Po-
żarnej z  Grocholic. Jednostka jest wyposażona 
w nowoczesny sprzęt i dobrze przygotowanych 
do służby ochotników. Wsparcie na zakupy pro-
fesjonalnego sprzętu miało swoje źródło także 
w budżecie powiatu. W zeszłym roku samorząd 
powiatu przekazał 290 tysięcy złotych na kupno 
średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 
wraz z wyposażeniem.

Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy funk-
cjonuje w  Polsce od 1995 roku. Podstawowym 
celem systemu jest ochrona życia, zdrowia, mie-
nia lub środowiska poprzez: walkę z  pożarami 
i  innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo 
techniczne, chemiczne i - od 1997 roku - również 
poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. 

Podstawowym założeniem w  budowie sys-
temu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie 
jednolitego i  spójnego układu skupiającego po-
wiązane ze sobą różne podmioty ratownicze tak, 
aby można było podjąć skutecznie każde działanie 
ratownicze. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 
(KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa, obejmującą prognozo-
wanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk 
żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. 
Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji 
podstawowych zadań ratowniczych są niezmien-
ne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodza-
ju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk 
żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są nie-
wystarczające, a organizacja działań ratowniczych 
wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania 
uproszczeń w procedurach działania. 

KB

SPORT – ZDROWIE 
– EKOLOGIA, czyli 
zaproszenie do udziału 
w EKO-PIKNIKU 2014

W ydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnic-
twa w  Starostwie Powiatowym w  Bełchatowie 

zaprasza do udziału w EKO-PIKNIKU 2014, który będzie 
miał miejsce 5 października 2014 r. na placu przy scenie 
obok „Gigantów Mocy” na Placu Narutowicza w Bełcha-
towie. Przedsięwzięciu towarzyszą trzy hasła: sport, zdro-
wie, ekologia, które – najkrócej mówiąc – wskazują na 
zasadniczą ideę pikniku, jaka jest popularyzowanie zdro-
wego stylu życia z zachowaniem właściwych postaw wo-
bec środowiska. Pozostałe cele to m.in. promocja wzorów 
zachowań proekologicznych, rozpowszechnianie wiedzy 
o zdrowej żywności i aktywności ruchowej, promowanie 
systematycznego segregowania odpadów i ograniczania 
ich ilości, pokazanie korzystnych zmian zdrowotnych we 
właściwym postępowaniu ekologicznym, promowanie 
odpowiedzialności za środowisko i budowanie poczucia 
wspólnoty wśród lokalnej społeczności.

W ramach EKO-PIKNIKU zostaną przeprowadzone:
♦  Festiwal Ekologicznej Piosenki (zgłoszenia do 

pobrania na stronie ww. powiat-belchatowski.pl),
♦  konkursy ekologiczne,
♦  quizy, gry i zabawy.
Organizacje, stowarzyszenia oraz osoby prywatne, 

zespoły muzyczne które są zainteresowane udziałem 
w EKO-PIKNKU prosimy o kontakt pod numerem tel. 
(44) 635-86-06.

Redakcja
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Żyjmy zdrowo, czyli ekologicznie

P ierwsza edycja projektu z  zakresu edukacji 
ekologicznej pod hasłem „Mój ekologiczny styl 

życia” rozpoczęła się 1 sierpnia 2014 r. i została sfi-
nansowana z  budżetu Powiatu Bełchatowskiego. 
Na przedsięwzięcie składają się m.in. indywidualne 
badania laboratoryjne (morfologia krwi, poziom 
cholesterolu, trójglicerydów, cukru, elektrolitów), 

porady dietetyczne, w  tym ustalenie indywidual-
nej diety dla osób z nadwagą, problemami układu 
krążenia i problemami alergicznymi. 

- Zainteresowanie realizacją tego przedsięwzię-
cia przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, ponie-
waż przez pierwsze trzy dni realizacji projektu limit 
zapisów na badania laboratoryjne i konsultacje 
dietetyka został wyczerpany – podsumowuje Elż-
bieta Kudaj, członek Zarządu Powiatu w  Beł-
chatowie. - Projekt skierowaliśmy do mieszkań-
ców wszystkich gmin z powiatu bełchatowskiego. 
Poprzez tę inicjatywę chcieliśmy przede wszystkim 
uświadomić mieszkańcom, czym jest ekologiczna 
dieta i jak ważną rolę odgrywa dla naszego zdrowia 
także zmiana sposobu odżywiania się. 

„Mój ekologiczny styl życia” to także:
♦ wykłady dietetyka dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych, dotyczące między innymi tematy-
ki zdrowej żywności, konsekwencji niezdrowego 
trybu życia, poszerzenia wiedzy dotyczącej tzw. 
żywności ekologicznej, 

♦ przeprowadzenie konkursu plastycznego 
pod hasłem „Człowiek ery ekologicznej”,  wyciecz-

ka do gospodarstwa ekologicznego „Nad Pilicą” 
w Krzętowie.

Projekt realizowany jest we współpracy z NZOZ 
MegaMed w Bełchatowie, do którego zgłaszali się 
mieszkańcy powiatu bełchatowskiego na bada-
nia laboratoryjne i  indywidualne porady dietety-
ka. W sumie z badań skorzysta około 650 osób. 

- Pierwsza edycja tego projektu cieszy się ogrom-
nym powodzeniem, dlatego też, wychodząc na-
przeciw potrzebom mieszkańców, Zarząd Powiatu 
Bełchatowskiego zamierza zabezpieczyć w przy-
szłorocznym budżecie środki na realizację drugiej 
edycji projektu „Mój ekologiczny styl życia” - mówi 
Elżbieta Kudaj. - Zdrowie jest wartością nadrzęd-
ną i bezcenną. Nie po raz pierwszy samorząd na-
szego powiatu zdecydował o wydaniu publicznych 
środków właśnie na przedsięwzięcia związane ze 
zdrowiem. Dostęp do fachowej opieki medycznej 
wciąż nie jest idealny, podobnie jest ze stanem 
zdrowia naszego społeczeństwa. Wierzę, że po-
dobnymi inicjatywami będziemy ten stan powoli 
zmieniać.

AZ

Ekologiczne świecidełka

W   Gminnym Ośrodku Kultury w  Ruścu reali-
zowano „Warsztaty rękodzielnicze i konkurs 

– biżuteria i ozdoby z ekologicznych materiałów”, 
projekt finansowany przez budżet Powiatu Bełcha-
towskiego i Gminę Rusiec.

W  ramach realizacji zadania zorganizowano 
warsztaty rękodzielnicze i  konkurs. Adresatami 
przedsięwzięcia były dzieci i  młodzież z  terenu 
gminy Rusiec, zainteresowane techniką robienia 
biżuterii i  ozdób z  materiałów ekologicznych. 

Zgłosiło się 21 osób, które - zgodnie z regulami-
nem warsztatów rękodzielniczych i  konkursu - 
zostały podzielone na dwie kategorie wiekowe: 
uczniowie klas I-VI i uczniowie klas gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych.

Na zajęciach warsztatowych zaprezentowane 
zostały narzędzia, materiały do wykonania biżuterii, 
pokazano przykłady naturalnych ozdób oraz rodza-
je kamieni półszlachetnych, kupionych w  ramach 
wsparcia finansowego ze Starostwa Powiatowego 
w  Bełchatowie. Uczestnicy zajęć tworzyli z  mate-
riałów ekologicznych biżuterię pod okiem członkiń 
„Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych” z  Ruśca. Pa-
nie działają od lipca 2011 r. i tworzą biżuterię, róż-
nego rodzaju ozdoby, kwiaty z bibuły, stroiki, pra-
ce szydełkowe. Hitem lata 2014 okazały się torby, 
ozdobione wełną czesankową. „Kobiety Kreatywne” 
uczestniczą w  festynach organizowanych przez 
władze Gminy Rusiec, biorą udział w imprezach po-
wiatowych, godnie reprezentują gminę również na 
imprezach wojewódzkich. Stoiska przygotowywa-
ne na ww. imprezy, na których prezentują rękodzie-
ło, są kolorowe, estetyczne i  z  pomysłem. Zawsze 
budzą zachwyt i zainteresowanie oglądających. 

W  części konkursowej warsztatów każdy ich 
uczestnik wykonał tylko jedną pracę w dowolnej 
technice. Komisja konkursowa przyznała wszyst-
kim uczestnikom rywalizacji wyróżnienia oraz 
dwa pierwsze miejsca w  poszczególnych kate-
goriach wiekowych. Zdobyły je: Oliwia Paw (kl. 
I-VI) i Agata Włodarczyk. Nagrodami były książki 
o  tematyce przyrodniczej oraz drzewko. Gośćmi 
uczestniczącymi w rozstrzygnięciu konkursu byli 
Elżbieta Kudaj i  Krzysztof Gajda – członkowie 

Zarządu Powiatu w  Bełchatowie oraz Dariusz 
Woźniak, wójt Ruśca.

Przedsięwzięcie służyło popularyzacji treści eko-
logicznych i  zagadnień z  zakresu ochrony środo-
wiska, a także aktywizacji mieszkańców gminy Ru-
siec, kształtowaniu ich postaw proekologicznych, 
podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkań-
ców, przekazaniu informacji na temat recyklingu 
i pokazaniu, jak można ponownie wykorzystać od-
pady i przekształcić je w biżuterię i ozdoby.

WOŚRiL

eko-echo
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Rośnie potencjał ekologiczny ścieżek rowerowych 

Od dwóch miesięcy możemy korzystać ze szlaku rowerowego Słok - Góra 
Kamieńsk, inwestycji sfinansowanej z budżetu Powiatu Bełchatowskie-

go. Nowa trasa, a jednocześnie kolejna na terenie powiatu, mierzy 8 km. Jest 
ona drugim i  finalnym odcinkiem szesnastokilometrowej ścieżki rowerowej 
łączącej Bełchatów z Górą Kamieńsk. Wybudowano przy niej drewniane al-

tany - miejsca dla rowerzystów szukających schronienia bądź chcących od-
począć. W latach 2006-2013 samorząd powiatu wybudował 14,4 kilometrów 
tras rowerowych. W planach tegorocznych pozostaje budowa ścieżki rowero-
wej wzdłuż ulicy Zamoście, ścieżki w Drużbicach i ciągu pieszo-rowerowego 
w Pożdżenicach.

Po najnowszej ścieżce odbył się w lipcu Powiatowy Ekologiczny Rajd Ro-
werowy z udziałem blisko dwustu rowerzystów. Gospodarze powiatu przy-
gotowali z tej okazji nie tylko małą uroczystość oficjalnego otwarcia szlaku, 
ale także dodatkowe atrakcje. Gościem specjalnym wydarzenia była Karoli-
na Grzybowska – wicemistrzyni w klasyfikacji generalnej MTB. 

- Aktywność fizyczna przynosi wiele pozytywnych efektów dla naszego zdro-
wia i także dla kondycji środowiska naturalnego – mówi Jolanta Pawlikowska, 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie 
Powiatowym w  Bełchatowie. - Każdy przecież zna hasło, że ruch to zdrowie. 
Przesiadając się z samochodów na rowery zużywamy mniej paliwa, mniej za-
nieczyszczamy spalinami powietrze. Być może słowa te brzmią jak truizmy, ja 
jednak jestem całą sobą za aktywnością i ruchem na świeżym powietrzu. Jazdę 

rowerem uważam za zdrową i naprawdę przyjemną. Cieszę się, że coraz więcej 
osób docenia możliwość poruszania się po wygodnych i bezpiecznych ścieżkach 
rowerowych w naszym powiecie.

Uczestnicy lipcowego, inaugurującego rajdu otrzymali kamizelki odbla-
skowe. Ponadto zaproszono wszystkich do udziału w konkursach wiedzy 

o powiecie. Tych, którzy wiedzieli najwięcej, wyróżniono nagrodami, m.in. 
akcesoriami rowerowymi (pompki, dzwonki, lampy, odblaski, bidony, 
kłódki itp.). W losowaniu wśród wszystkich rajdowiczów nagrody głównej 
najwięcej szczęścia miał Marek Susmęd. To on wylosował voucher o war-
tości 500 zł na nowy rower. 

Redakcja
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eko-echo
Wakacyjne spotkania z przyrodą

W zorem lat poprzednich Starostwo Powiato-
we w  Bełchatowie organizowało podczas 

wakacji warsztaty ekologiczne zatytułowane „Kwit-
nące wakacje" dla dzieci w wieku 7-13 lat z terenu 
powiatu, które nie wyjechały na letni wypoczynek. 
W ramach „Kwitnących wakacji" zorganizowano za-
jęcia na terenie szkółki leśnej „Borowiny”, należącej 
do Nadleśnictwa Bełchatów. Leśnicy w przystępny 
sposób wyjaśnili dzieciom zagadnienia z dziedziny 

ochrony środowiska oraz oprowadzili po leśnej 
ścieżce dydaktycznej. Ścieżka jest interaktywna, co 
oznacza, że wiedzę zdobywa się używając różnych 
zmysłów. Po zwiedzaniu szkółki na dzieci czekały 
gry, zabawy na trampolinie, kiełbaski pieczone na 
ognisku oraz ekologiczne gadżety.

- Taka ekologiczna przygoda jest z pewnością 
poważną konkurencją dla komputera i telewizora – 
mówi Jolanta Pawlikowska, Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w beł-
chatowskim starostwie. - Czas wakacji jest przezna-
czony na odpoczynek, jednakże warto organizować 
go mądrze. „Kwitnące wakacje” są jednym z pomy-
słów, jak w przyjemny sposób bawić i uczyć.

Koszty związane z organizacją warsztatów dla 
dzieci zostały pokryte z budżetu Powiatu Bełcha-
towskiego.
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Miłośnicy przyrody nie próżnują przez cały rok

O kresem szczególnej aktywności miłośników 
przyrody jest zima. Tegoroczna była dość ła-

godna i  krótka, mimo to, chętnych do dokarmiania 
zwierząt było niemało. Czyżby to zasługa konkursu 
„Zimowa pomoc dla zwierząt”, organizowanego przez 
Nadleśnictwo Bełchatów, bełchatowski oddział Ligi 
Ochrony Przyrody i  Starostwo Powiatowe w  Bełcha-
towie? Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów ma swoje edycje od kilku lat. 

Składa się z  indywidualnego konkursu plastycznego 
i drużynowej akcji dokarmiania zwierzyny, udokumen-
towanej raportem oraz prezentacji o tematyce związa-
nej z ochroną przyrody. Ogłoszenie wyników rywaliza-
cji i nagrodzenie najlepszych odbywa się latem.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 226 prac z 28 
placówek oraz 7 raportów zbiorowych. Nagrodzono 
83 prace plastyczne. Przy ocenie raportów brano pod 
uwagę zarówno ilość zebranego pokarmu dla zwie-

rząt, jak i udokumentowanie działań związanych z do-
karmianiem zwierząt, systematyczność dokarmiania 
oraz pozostałe działania proekologiczne, prowadzone 
w szkole (konkursy, akcje informacyjne, spotkania). Na 
tej podstawie do finału zostało zakwalifikowanych 5 
placówek, które miały za zadanie przygotowanie krót-
kiej inscenizacji na temat ochrony środowiska. Wyniki 
tej rywalizacji przedstawiają się następująco:

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Kaszewicach
II miejsce - ZSP nr 9 w Beł-

chatowie
III miejsce - SP nr 1 w Bełcha-

towie
IV miejsce - ZSP w Drużbicach
V miejsce - SP nr 12 w Beł-

chatowie
Nagrodą główną dla zwycię-

skiej szkoły była jednodniowa 
wycieczka ufundowana przez 
Nadleśnictwo. Laureaci konkur-
su plastycznego otrzymali upo-
minki w  postaci odtwarzaczy 
MP3 oraz książki i  ekologiczne 
suweniry. W  dekoracji nagro-
dzonych uczestników konkursu 
uczestniczył Krzysztof Gajda, 
członek Zarządu Powiatu, który 
gratulował młodzieży wiedzy 
o przyrodzie oraz wrażliwości na 
jej piękno i potrzebę ochrony.
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EKO-ECHO

Wypatrzą kłusowników w nocy

Społeczna Straż Rybacka, reprezentowana 
przez Stefana Fuza - Komendanta SSR oraz 

Zenona Szymaniaka - strażnika SSR odebrała 
z rąk starosty Szczepana Chrzęsta noktowizor cy-
frowy, kupiony ze środków budżetowych Powiatu 
Bełchatowskiego. 

Ten zaawansowany technologicznie sprzęt 
przeznaczony jest do obserwacji otoczenia nocą 
w  warunkach słabego oświetlenia. Zainstalowa-
na w  nim lampa na podczerwień zdecydowanie 
poprawia wydajność urządzenia. Noktowizor 
nadaje się idealnie do obserwacji w  warunkach 
środowiska naturalnego, podczas np. polowania 
… na kłusowników. Właśnie wzrost 
efektywności działań nadzorujących 
i  zabezpieczających, prowadzonych 
przez strażników rybackich, stał się 
przyczyną zakupu noktowizora. 
Oczekuje się, że ten nowoczesny 
prezent przyczyni się do ogranicze-
nia zjawiska kłusownictwa. 

Samorząd Powiatu Bełchatowskie-
go aktywnie wspiera społeczność 
wędkarzy. Działania te nie ograni-

czają się jedynie do wypełniania ustawowych 
obowiązków związanych z  wydawaniem kart 
wędkarskich, których Starostwo Powiatowe w Beł-
chatowie rokrocznie przygotowuje kilkaset, ale 
przybierają formę konkretnego wsparcia udziela-
nego amatorom wędkowania. Powiat dba o to, aby 
wędkarstwo nie cierpiało z powodu kłusownictwa 
i  innych nielegalnych działań, dlatego cały czas 
bardzo aktywnie współpracuje ze Społeczną Strażą 
Rybacką, działającą na naszym terenie. Współpra-
ca ta przybiera formę szkoleń organizowanych dla 
SSR czy też zakupów przydatnego sprzętu.

WOŚRiL

Jak rozwiązujemy 
problemy wodno - 
ściekowe

Z arząd Powiatu w Bełchatowie podpisał umowy 
dotyczące współfinansowania zadań, których 

realizacja przyczyni się do poprawy stanu środo-
wiska naturalnego w naszym powiecie. Tym razem 
przedmiotem umowy były dotacje dla Gminy Ze-
lów na zadania z zakresu gospodarki wodno-ście-
kowej. Jeszcze w tym roku gmina otrzyma 240 tys. 
zł na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sani-
tarnej i  deszczowej w  drodze osiedlowej łączącej 
ul. W. Łokietka z ul. Poznańską w Zelowie oraz 40 
tys. zł na budowę oczyszczalni ścieków wraz z re-
montem instalacji kanalizacji sanitarnej przy Szkole 
Podstawowej w Bujnach Szlacheckich.

- Budowana sieć wodociągowa zapewni miesz-

kańcom podaż wody o właściwych parametrach 

jakościowych, natomiast kanalizacja sanitarna 

i oczyszczalnia ścieków wpłynie na uporządkowanie 

gospodarki wodnościekowej w rejonach objętych 

inwestycją, przyczyniając się do zmniejszenia zanie-

czyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych 
– mówi Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatow-
ski. - Dodatkowo planowane wykonanie kanalizacji 

deszczowej umożliwi odwodnienie korpusów drogo-

wych oraz w znacznym stopniu ograniczy zalewanie 

posesji przez wody gromadzące się na drogach.

W roku 2014 również Gmina Drużbice otrzyma 
wsparcie finansowe na poprawę stanu gospodar-
ki wodno-ściekowej na swoim terenie. Oprócz 
zawartej w maju umowy, dotyczącej przekazania 
90 tys. zł na budowę sieci wodociągowej w miej-
scowości Rawicz, samorząd powiatu - zgodnie 
z podpisaną  umową - przekaże 60 tys. zł na po-
prawę wydajności ujęć wody w Suchcicach i Wa-
dlewie oraz na zwiększenie efektywności oczysz-
czania ścieków w  miejscowościach: Drużbice, 
Głupice, Bukowie Dolne i Rasy.

Podobnie, jak w  przypadku Gminy Zelów, do-
tacje dla Gminy Drużbice udzielone będą również 
ze środków powiatowych, które przeznaczone są 
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
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Z uśmiechem
Wicestarosta Marek Jasiński sprawił sobie aż dwa duże wiklinowe 

koszyki, z którymi będzie go można spotkać niebawem w powiato-
wych lasach podczas grzybobrania. Pochwalamy ekologiczną świadomość 

wicestarosty i z okazji rozpoczynającego się właśnie grzybowego sezonu przy-
pominamy najważniejsze zasady bezpiecznego zbierania tego leśnego runa: 

1. Należy zbierać wyłącznie grzyby znane, wyrośnięte i dobrze wykształcone. Warto ko-
rzystać z atlasów.

2. W żadnym przypadku nie przechowujemy grzybów w torbach foliowych, ponieważ 
powoduje to ich szybkie psucie. 

3. Nie należy zbierać i niszczyć grzybów 
niejadalnych i trujących, gdyż wiele z tych 
gatunków jest pod ochroną i stanowią one 
część ekosystemu.

4. Początkujący grzybiarze powinni zbie-
rać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ 
w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie tru-
jących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia.

5. Unikajmy błędnych metod rozpozna-
wania gatunków trujących (zabarwienie ce-
buli podczas gotowania, ciemnienie srebrnej 
łyżeczki, gorzki smak – gatunki śmiertelnie 
trujące, np. Amanita phalloides, Amanita 
verna mają przyjemny, słodkawy smak).

6. Nie należy zbierać grzybów w okoli-
cach zakładów produkcyjnych i przy ruchli-
wych drogach, bowiem grzyby wchłaniają 
metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.

Redakcja
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eko-echo
Odkryj eko-miejsce

T rwa konkurs fotograficzny „Najciekawsze eko - 
miejsce w powiecie bełchatowskim”, który jest 

adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych z terenu powiatu. 

Zdjęcia należy nadsyłać do siedziby Starostwa 
do dnia 30 września 2014 r. w postaci odbitek 

w formacie od A5 do A3 i nagranych na płycie CD. 
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs tylko 
jedno zdjęcie. Za najciekawsze zdjęcie z  eko
-miejscem organizator konkursu – Starostwo 
Powiatowe w Bełchatowie, przewidział cenne na-
grody: za I, II, III miejsce oraz 5 wyróżnień. 

Ochrona środowiska na estradzie

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powia-
towego w  Bełchatowie   zaprasza przedszkola, szkoły i  placówki oświa-

towo - wychowawcze z terenu powiatu bełchatowskiego do udziału w zadaniu 
z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Festiwal ekologicznej twórczości dzieci 
- 2014”.

 Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Łodzi. Wartość ogólna zada-
nia: 26 300 zł. Wysokość wspomnianego wsparcia z przeznaczeniem na nagrody 
i upominki wynosi 10 000 zł .

Termin składania zgłoszeń mija 16 września 2014 r. Przewidywany termin fe-
stiwalu przypada w listopadzie 2014. Festiwal składa się z 2 etapów: muzyczne-
go i teatralnego, o zwycięstwie decyduje suma punktów z obu etapów.

Uczestnikiem konkursu może być zespół lub osoby indywidualne w następują-
cych kategoriach wiekowych: I. przedszkola i klasy ”0”, II. szkoły podstawowe, III. 
szkoły gimnazjalne, IV. szkoły ponadgimnazjalne.

Celem zadania jest popularyzacja tematyki ekologicznej oraz łączenie wiedzy 
i świadomości ekologicznej z działaniami artystycznymi wśród uczniów placówek 
oświatowo-wychowawczych. Szkoły i placówki oświatowe chętne do uczestnic-
twa w „Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci 2014” prosimy o przesłanie wy-
pełnionych kart zgłoszeń  do dnia 16 września 2014 r.  do sekretariatu Starostwa 
Powiatowego przy ul. Pabianickiej 17/19 w Bełchatowie.  Dokładna data festiwalu 
zostanie podana uczestnikom w późniejszym terminie. Karty zgłoszenia oraz re-
gulamin dostępne są na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego.
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Z gmin

Dożynkowe święto 
w Kleszczowie
24 sierpnia na stadionie w Kleszczowie odbyły się Dożynki 

Gminne. W  odprawianiu dziękczynnej Mszy św. przy 
polowym ołtarzu uczestniczyli księża z parafii rzymskokatolic-
kich w  Kleszczowie i  Łękińsku oraz parafii ewangelicko-refor-
mowanej w  Kleszczowie. Słowa podziękowania, skierowane 
przede wszystkim do mieszkańców gminy zajmujących się 
prowadzeniem gospodarstw rolnych, wygłosił wójt Sławomir 
Chojnowski. Z rąk starostów dożynek - Marka Zięby z Łuszcza-
nowic oraz Elżbiety Kuśmierek z Kleszczowa odebrał on po-
święcony bochen chleba. Odbyła się też tradycyjna ceremonia 
przekazania dożynkowych wieńców.

Rozrywkową część dożynkowego festynu otworzyła Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów. Zaprezentowali 
się też soliści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Gwiazdą wieczo-
ru była Halina Mlynkova. Na zakończenie wystąpiła Margaret 
z zespołem.

Uczestnicy dożynek mogli skorzystać z innych atrakcji. Bra-
li m.in. udział w  warsztatach pieczenia tradycyjnego chleba, 
poznawali sztukę tworzenia papierowych kwiatów, na specjal-
nym stoisku mogli też częstować się regionalnymi potrawami.

Dodajmy, że prezentowane w  trakcie kleszczowskich do-
żynek wieńce zostały ocenione przez komisję konkursową. 
Za najciekawszą pracę uznała ona wieniec zgłoszony przez 
sołectwo Wolica (na zdjęciu). Drugie miejsce uzyskał zespół 
reprezentujący sołectwo Kleszczów, a  trzecie - sołectwo 
Łuszczanowice.

Jerzy Strachocki (JS)
UG Kleszczów

Będzie przebudowa dróg w Łękińsku

T rwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę dużej przebudowy dróg 
w  Łękińsku. Przebudową objęte będą odcinki ulic: Północnej, Długiej, Modrzewiowej 

i Topolowej o łącznej długości 2,8 km. Ulica Modrzewiowa zostanie przedłużona o prawie 380 
metrów, dzięki czemu Łękińsko zyska bezpośrednie połączenie z gminną obwodnicą. Dla po-
prawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przebudowane będą skrzyżowania. U zbiegu ulic 
Północnej, Długiej i Topolowej powstanie rondo. W ramach inwestycji zostaną uzupełnione  
bądź przebudowane, odcinki podziemnej infrastruktury.  JS

Zwycięstwo w ogólnopolskim 
turnieju

P iłkarze LKS Omega Kleszczów 
z rocznika 1999, prowadzeni przez 

Jacka Drzewieckiego, wygrali 30. 
Ogólnopolski Turniej „Piłkarska Kadra 
Czeka” w Słubicach. W finałowym me-
czu pokonali Tomasovię Tomaszów 
Lubelski 2:1. Kleszczowski zespół był 
jedną z 15 drużyn, które uczestniczyły 
w turnieju. W Słubicach reprezentował 
województwo łódzkie. JS

Spacer po zdrowie
Gminne Stowarzyszenie Kobiet 

Wiejskich w  Drużbicach zachę-
ca do aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Na początku lipca ruszyła akcja 
„Weekendowych spacerów po zdrowie”. 
Wszyscy zainteresowani mogli pod 
okiem wykwalifikowanego instruktora 
nauczyć się poprawnej techniki marszo-
biegów z  kijkami, czyli nordic walking. 
Instruktor tego sportu, ale także fizjote-
rapeuta - Bartłomiej Zieliński przedsta-
wił zalety tej formy spędzania wolnego 
czasu i  nauczył wszystkich chętnych 
prawidłowego uprawiania nordic wal-
king (właściwa postawa i  koordynacja 
ruchów rąk i nóg). Celem przedsięwzię-
cia, oprócz promocji sportu i  rozwoju 
aktywności ruchowej, jest również prze-
łamywanie barier społecznych i integra-
cja osób w  różnym wieku. Każdy, kto 
ma ochotę poprawić swoją kondycję fi-
zyczną, a przy tym poznać walory rekre-
acyjne i  przyrodnicze naszego regionu, 
powinien spróbować tego sportu. Je-
dynym warunkiem udziału w spacerach 
po zdrowie jest brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do umiarkowanego wysił-
ku fizycznego. O kije do nordic walking 
zadbał Szczepan Chrzęst - Starosta 
Bełchatowski, który w  ramach hono-
rowego patronatu nad tym przedsię-
wzięciem przekazał GSKW w Drużbicach 
sprzęt. Będzie on służył członkiniom 
przez wszystkie pory roku.

SS
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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

Z sali obrad  
Rady Powiatu
Decyzją Rady Powiatu, podjętej 27.08. na z XLIV sesji, Po-

wiat Bełchatowski przystąpi do partnerstwa jednostek 
samorządu terytorialnego z  terenu zdefiniowanego w Stra-
tegii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2014-2020 Obszaru 
Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo – Energetycznego Beł-
chatów – Szczerców – Złoczew. Na początku sierpnia Sta-
rosta Bełchatowski podpisał wraz z  siedemnastoma innymi 
przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego list 
intencyjny, w którym strony zgodnie oświadczyły, że liderem wspólnych działań zmierza-
jących do przygotowania projektu porozumienia i  przedłożenia zainteresowanym stro-
nom będzie samorząd miasta Bełchatowa. Sygnatariusze listu chcą wspólnie wypracować, 
wdrożyć i  realizować strategię rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo 
– Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew. Współpraca będzie polegała na po-
dejmowaniu wspólnych działań mających na celu pozyskanie środków pomocowych na 
projekty o  znaczeniu ponadgminnym, w  ramach nowej perspektywy finansowej w  Unii 
Europejskiej na lata 2014 – 2020. 

- Trzeba współpracować z innymi powiatami i gminami, gdyż to będzie preferowane przy 
przyznawaniu pomocy unijnej w następnych latach – mówi Szczepan Chrzęst, Starosta 
Bełchatowski. - Widzę w tym szansę także dla naszego powiatu i jego gmin. Tzw. Trakt Na-
poleoński czeka na gruntowny remont. Przedłużenie obwodnicy Kleszczowa i utworzenie 
odcinka, nawet do drogi S8 pod Złoczewem, pomogłoby w rozwoju zagłębia Bełchatów- 
Szczerców – Złoczew. Przed nami, samorządowcami, potężna praca na wielu płaszczyznach. 
Jednocząc się wokół wspólnej idei zwiększamy szansę powodzenia. 

Pod listem intencyjnym wraz ze Starostą Bełchatowskim podpisali się Starosta Wie-
luński oraz włodarze gmin: miasta Bełchatowa i gminy Bełchatów, Złoczew, Kamieńsk, 
Drużbice, Kiełczygłów, Kleszczów, Kluki, Osjaków, Rząśnia, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, 
Szczerców, Widawa, Konopnica, Rusiec przy współudziale Jacka Kaczorowskiego - Pre-
zesa Zarządu PGE GiEK S.A. i Andrzeja Szczepockiego - Prezesa Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów.

* * * 
Radni Rady Powiatu w Bełchatowie zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej sa-

morządowi Powiatu Myślenickiego. W  tym roku ten partnerski powiat już dwukrotnie 
nawiedziła powódź, która wyrządziła wiele zniszczeń w infrastrukturze. 50 tysięcy złotych 
pomocy jest przeznaczone na odbudowę zniszczonego mostu w miejscowości Kobielnik. 
W ostatnich latach przekazaliśmy naszym partnerskim samorządom łącznie ponad pół mi-
liona złotych na usuwanie skutków powodzi i silnych wiatrów. 

AZ


