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Kolejne panie  
nauczą się  
bronić

7 listopada rozpocznie się druga edycja bezpłatnego kurs samoobrony dla kobiet pod 
hasłem ,,Nie daj się...”. W pierwszej edycji certyfikat otrzymało 40 kobiet. Teraz szansa 
dla kolejnych czterdziestu mieszkanek powiatu bełchatowskiego. Strona 8

Drzewko za 
makulaturę  
na „siódemkę” 
W siódmej edycji 
akcji „Drzewko za 
makulaturę” wzięło 
udział 2100 osób, 
które oddały 35 ton 
makulatury. Rekordzista przywiózł aż 220 kg. Uczestnicy akcji 
otrzymali w zamian 12,5 tysiąca drzewek i krzewów.

Strony 10–11

Odwaga w walce o wartości 
przesłaniem konferencji o Lechu 
Kaczyńskim 
Blisko 300 osób wzięło udział 13 październi-
ka w konferencji pt. „Lech Kaczyński  
– profesor prawa, samorządowiec i polityk, 
przyjaciel. Rola powiatu bełchatowskiego 
w tworzeniu polityki bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju i stabilności gospodarczej regionu” pod patronatem Prezydenta RP. 
Wśród prelegentów wystąpił Antoni Macierewicz, Minister Obrony Narodowej.
 Strona 5
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Występy artystyczne, śpiew i tańce towarzyszyły 
uczestnikom XVII Przeglądu Twórczości Osób Niepełno-
sprawnych. Organizatorem przedsięwzięcia z udziałem 
ponad 300 osób było Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bełchatowie.

W rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową bełchatowianie rozpoczęli Dni Papieskie, uczczone nabożeń-
stwami, koncertem, kiermaszem kremówek. W imieniu mieszkańców powiatu pod pomnikiem JP II kwiaty złożyli 
starosta Waldemar Wyczachowski i Grzegorz Gryczka, p.o. wicestarosty.

Łękawa była miejscem zlotu kilkudziesięciu motocykli-
stów na zakończenie tegorocznego sezonu motocy-
klowego. Wziął w nim udział m.in. Andrzej Szydziak, 
uczestnik tegorocznego XVI Rajdu Katyńskiego.

10 listopada o godz. 10:00 w Parku Ol-
szewskich dzieci, młodzież oraz dorośli 
będą mogli wziąć udział w  XIV Bełcha-
towskim Biegu Niepodległości. W  zależ-
ności od wieku, uczestnicy będą mieć do 
pokonania dystans o  długości 600, 1000 
lub 2000 metrów. Trasa będzie prowa-
dzić przez park za Muzeum Regionalnym 
w Bełchatowie. 

* * *
15 listopada w  sali koncertowej MCK 

w godz. 16:00–19:00 odbędą się bezpłat-
ne warsztaty z  Dorotą Zawadzką dla ko-
biet w  ciąży i  młodych rodziców. Celem 

warsztatów jest przekazanie rodzicom 
wiedzy o  prawidłowym i  zrównoważo-
nym rozwoju dzieci poprzez pielęgnację, 
zdrowe odżywianie i psychologię rozwo-
jową. Liczba miejsc jest ograniczona.

* * *
23 listopada w  Kleszczowie odbędzie 

się I  Powiatowo-Gminne Forum Gospo-
darcze Wsi w  Kleszczowie. Głównymi or-
ganizatorami są bełchatowskie starostwo 
i urząd gminy. Na forum złożą się referaty 
przedstawicieli m.in. Agencji Restruktury-
zacji i  Modernizacji Rolnictwa Oddziału 
Regionalnego w  Łodzi, Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego Oddziału 
Regionalnego w Łodzi, Fundacji Rozwoju 
Gminy Kleszczów. Odbędą się także war-
sztaty tematyczne z doradcami z zakresu 
finansowania w rolnictwie. Forum skiero-
wane jest do mieszkańców powiatu beł-
chatowskiego, działających w  sektorze 
rolnictwa oraz przetwórstwa rolnego.

* * *
10 i  11 grudnia odbędzie się na Placu 

Narutowicza w  Belchatowie tradycyjny 
Bożonarodzeniowy Jarmark Świąteczny. 
Dla mieszkańców będzie to okazja do ku-
pienia świątecznych ozdób i prezentów. 

Kalendarium wydarzeń
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Kim byli nasi pradziadkowie?
Konkurs na drzewo genealogiczne

Młodzież z  podstawówek, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych może wziąć 
udział w  konkursie na drzewo genealo-
giczne swojej rodziny. Ciekawa forma 
plastyczna i  jak najwięcej informacji 
o przodkach będą premiowane najwyżej.

Ochotnicza Straż Pożarna w  Bełchato-
wie-Grocholicach oraz Polskie Towarzystwo 
Historyczne Koło w Bełchatowie organizują 
konkurs na najlepsze drzewo genealogicz-
ne pod hasłem: „W  kręgu przodków – hi-
storia mojej rodziny”. Przedsięwzięciu pa-
tronuje Waldemar Wyczachowski, starosta 
bełchatowski.

Prace konkursowe będą oceniane pod 
kątem formy plastycznej, liczby zaprezen-
towanych pokoleń, informacji o  każdej 
z opisanych osób oraz użytych zdjęć. Opra-
cowanie pochodzenia rodziny powinno za-
wierać historię minimum czterech pokoleń 
wstecz, licząc jako pierwsze pokolenie au-
tora opracowania. W  celu zabezpieczenia 
pamiątek rodzinnych i  fotografii, można 
wykorzystywać kserokopie i skany. Dokład-
ne wymogi prac konkursowych okresla 
regulamin. Drzewa genealogiczne będą 
oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 
klasy I-VI podstawówek, klasy I-III gimna-
zjów i szkoły ponadgimnazjalne.

Termin oddania prac mija 5 grudnia. 
Należy je składać w  sekretariacie swojej 
szkoły. Ogłoszenie wyników planuje się 
12 grudnia.
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Starostowie z łódzkiego popierają Złoczew
Starostowie z województwa łódzkiego spotkali się w Bełchatowie na Konwencie Powiatów Woje-
wództwa Łódzkiego, podczas którego przyjęli wspólne stanowisko w sprawie uruchomienia od-
krywki węgla brunatnego w Złoczewie dla potrzeb bełchatowskiego zagłębia energetycznego.

Wśród spraw poruszonych 12 września 
w Bełchatowie najważniejsza dotyczyła wypra-
cowania stanowiska w sprawie uruchomienia 
odkrywki węgla brunatnego w Złoczewie.

– Goszczenie starostów na naszym terenie, 
możliwość pochwalenia się potencjałem na-
szego powiatu, ale i  poważnego spojrzenia 
na przyszłość funkcjonowania bełchatow-
skiego zagłębia, mającego znaczenie ponad-
lokalne – mówi Waldemar Wyczachowski, 
starosta bełchatowski. – Budowa odkrywki 
w  Złoczewie to przedłużenie funkcjono-
wania bełchatowskiej elektrowni i  kopalni, 
nowe miejsca pracy i bezpieczeństwo ener-
getyczne dla całego kraju. 

Na rozpoczęciu prac związanych z  nową 
odkrywką zależy także ościennym samorzą-
dom, na których terenie ma szansę funkcjo-
nować złoczewska kopalnia. Poczyniono już 
wiele starań dla tej inwestycji.

– Bełchatowska kopalnia i  elektrownia 
powinny dalej się rozwijać i funkcjonować – 
mówi Stanisław Cubała, starosta piotrkowski, 
przewodniczący Konwentu PWŁ. – Dla nas 
powstanie odkrywki w Złoczewie jest oczy-
wiste, ale skoro tak nie jest, to jako starosto-
wie zabieramy w  tej sprawie wspólny głos 
popierający Złoczew.

O lobbowanie na rzecz uruchomienia no-
wej odkrywki starostowie zwrócili się także 

do specjalnego Zespołu Parlamentarnego, 
któremu przewodniczy Dariusz Kubiak, poseł 
z Bełchatowa.

– Jest wiele argumentów przemawiających 
za złoczewską inwestycją, brak protestów, 

społeczna determinacja i  oczekiwanie –  
mówi poseł Dariusz Kubiak. – Znaczenie mają 
trzy tysiące miejsc pracy, co także  wpisuje się 
w plan rozwoju Polski wicepremiera Mateusza 
Morawieckiego.  n
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Zagrożenie wskaż na mapie
Każdy mieszkaniec naszego regionu ma wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa w regio-
nie reagując na zagrożenia i dzieląc się swoimi uwagami z policją. Służy do tego „Mapa Za-
grożeń Bezpieczeństwa”.

Ponad 300 zgłoszeń od mieszkańców po-
wiatu wpłynęło do bełchatowskiej Komendy 
Powiatowej Policji za pośrednictwem inter-
aktywnej „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, 
która funkcjonuje od września tego roku na 
terenie całego kraju. Najwięcej zgłoszeń poli-
cjanci odnotowują na terenie miasta i gminy 
Bełchatów. 

– Najwięcej zgłoszeń dotyczy zagrożeń ru-
chu drogowego i są to zgłoszenia dotyczące 
przekraczania niedozwolonej prędkości, nie-
prawidłowego parkowania, niewłaściwej in-
frastruktury drogowej, złej organizacji ruchu 
drogowego – mówi Iwona Kaszewska, oficer 
prasowy bełchatowskiej komendy. – Z  za-

kresu prewencyjnego najwięcej zgłoszeń 
jest tych dotyczących spożywania alkoholu 
w miejscach niedozwolonych i grupowania 
się osób małoletnich. Wiele jest też zgło-
szeń niepotwierdzonych, dlatego apelujemy 
o  rzetelne i  zdroworozsądkowe korzystanie 
z tej aplikacji.

Interaktywna mapa jest narzędziem służą-
cym do przekazywania informacji przez społe-
czeństwo o zaobserwowanych zagrożeniach 
i miejscach ich występowania. Policjanci dzię-
ki nowemu narzędziu mają dostęp do bieżą-
cych informacji o występujących problemach, 
co pozwala szybciej reagować na różnego 
typu zagrożenia. W przypadku potwierdzenia 

występującego zagrożenia w miejscu wskaza-
nym na mapie, następuje zmiana jego statusu 
na potwierdzone. Policja w takim przypadku 
podejmuje działania zmierzające do wyelimi-
nowania takiego zagrożenia.  

– Policyjne działanie uwarunkowane jest 
posiadanymi w  danym momencie siłami 
i  środkami, nie zawsze patrol może pojawić 
się w  danym miejscu od razu – podkreśla 
kom. Iwona Kaszewska. – Bardzo ważne jest, 
aby precyzyjnie wskazywać na mapie miejsce 
występowania zagrożenia i właściwie określić 
jego rodzaj poprzez wybór odpowiedniego 
symbolu.

n

Uczestnicy Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego są za uruchomieniem odkrywki w Złoczewie. Wizję 
rozwoju bełchatowskiego zagłębia energetycznego poznali zwiedzając kopalnię „Bełchatów”.

25 października w bełchatowskiej kopalni odbyło się wyjazdowe posiedzenie Parlamen-
tarnego Zespołu ds. inwestycji „Złoczew – eksploatacja złoża węgla brunatnego jako ele-
ment bezpieczeństwa energetycznego kraju" z  udziałem parlamentarzystów i  starosty 
bełchatowskiego Waldemara Wyczachowskiego. Starosta przedstawił Zespołowi i dyrek-
cji kopalni stanowisko KPWŁ popierające uruchomienie „Złoczewa”. Goście zapoznali się 
z analizą ekonomiczną inwestycji i projektem zagospodarowania złoża, w tym wykorzy-
staniem kopalin towarzyszących w przemyśle drogowym i cementowym.
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Most w Kuźnicy 
Kaszewskiej jak 
nowy

Zakończyły się prace remontowe na dro-
dze powiatowej w  Kuźnicy Kaszewskiej. 
Kierowcy jeżdżą już przez wyremontowany 
most oraz po nowej nakładce asfaltowej na 
terenie miejscowości. Z kolei piesi do dyspo-
zycji mają chodnik, który poprawił bezpie-
czeństwo na tym odcinku. Remont mostu 
polegał na wymianie nawierzchni asfaltowej, 
krawężników i barier ochronnych oraz odno-
wieniu konstrukcji. Wykonano także roboty 
budowlane, polegające na położeniu 300 
metrów nowej nakładki asfaltowej, wybudo-
waniu chodników i poboczy. Prace w Kuźni-
cy Kaszewskiej kosztowały łącznie 586.891 
złotych. n

Pomysły na niebezpieczne skrzyżowania
Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 

nr 480 z drogą krajową nr 74 w miejsco-
wości Grudna (gm. Szczerców) w  ciągu 
dwóch lat zdarzyło się ponad 20 wypad-
ków i  kolizji. Z  kolei skrzyżowanie drogi 
powiatowej Wygoda – Mzurki z  woje-
wódzką 485 Łódź – Bełchatów w  Kąciku 
to miejsce także zapisane niechlubnie 
w  policyjnych statystykach. Pomysł beł-
chatowskiego starosty, by to zmienić, już 
stał się rzeczywistością.

Inicjatywa Waldemara Wyczachowskiego, 
starosty bełchatowskiego na zwiększenie 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi po-
wiatowej Wygoda – Mzurki w miejscowości 
Kącik zyskała aprobatę Zarządu Dróg Woje-
wódzkich. Przed skrzyżowaniem wykonano 
linie wibracyjne oraz zamontowano migają-
ce znaki „stop”.

– Czerwone pasy na jezdni są z  dale-
ka widoczne, a  po najechaniu powodują 
drgania pojazdu, zmuszając kierowców do 
zmniejszenia prędkości. Z  kolei migające 
znaki „stop”, zasilane bateriami słonecznymi, 
wyraźnie przypominają o  nakazie całkowi-
tego zatrzymania się przed skrzyżowaniem 
– mówi Waldemar Wyczachowski, starosta 
bełchatowski. 

Podobne linie i  znaki zamontowano rów-
nież przed skrzyżowaniem w  Wygodzie, 
gdzie droga powiatowa krzyżuje się z  kolei 
z  drogą wojewódzką numer 484. Starosta, 
wójt Szczercowa i  policja apelują tymcza-
sem do zarządców dróg wojewódzkiej nr 
480 z  drogą krajową nr 74, które przecinają 
się w  miejscowości Grudna. Z  danych poli-

cji wynika, że skrzyżowanie w tej wsi należy 
do miejsc szczególnie niebezpiecznych. Od 
roku 2014 do października tego roku doszło 
tam ogółem do 23 zdarzeń drogowych – 15 
wypadków, 8 kolizji, w których zginęły dwie 
osoby, a 41 osób zostało rannych. n
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Czerwone pasy na jezdni i migający znak „stop”  
w Kąciku dodatkowo ostrzegają kierowców.

Droga Kamień – Chabielice  
z przyspieszonym finiszem
Na odcinku 4,5 km drogi Kamień-Chabielice, który został jeszcze 
do odnowienia, rozpoczęły się na początku jesieni prace remon-
towe. Dzięki współpracy samorządu powiatowego z  gminami 
Kleszczów i Szczerców ta największa, nie tylko tegoroczna inwe-
stycja, zakończy się wcześniej, niż pierwotnie planowano.

W  pierwszej połowie października rozpo-
czął się remont kolejnego etapu drogi po-
wiatowej Kamień – Chabielice. Odcinek od 
skrzyżowania z  drogami do Dębiny i  Osiny 
aż do Chabielic zamknięto dla ruchu. Objazd 
odbywa się równoległą drogą technologicz-
ną kopalni wzdłuż taśmociągów. Starostwo 
rozstrzygnęło przetarg na wykonanie pozo-
stałego do remontu odcinka o długości 4350 
metrów. Koszt w tym roku to ponad 3,8 mln 
złotych. Gminy Kleszczów i Szczerców, przez 
które przebiega droga, zadeklarowały po-
moc finansową.

– Dzięki dobrej współpracy powiatu z gmi-
ną Kleszczów i gminą Szczerców już w przy-
szłym roku kierowcy będą mogli korzystać 
z całego odnowionego odcinka od Kamienia 
do Chabielic, o długości prawie sześciu kilo-
metrów – mówi Waldemar Wyczachowski, 
starosta bełchatowski. – To ważna droga dla 

naszego powiatu, stanowi połączenie ob-
wodnicy Kleszczowa z  drogą wojewódzką 
Łódź – Częstochowa, umożliwia dojazd do 
Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej i  zakła-
dów zlokalizowanych wokół zagłębia prze-
mysłowego. Dziękuję gminom za współfi-
nansowanie tej inwestycji.

– Gruntowny remont przystosuje tę drogę 
do przenoszenia ruchu ciężkiego, ponieważ 
podniesiemy jej nośność do 115 kiloniuto-
nów na oś – mówi Marcin Stępień, kierownik 
budowy z firmy Erbedim. – Dzięki wprowa-
dzeniu objazdu zyskamy dobre tempo re-
alizacji oraz uda nam się położyć nową na-
wierzchnię.

W  2015 roku wyremontowano pierw-
szy etap o długości 1572 metrów za ponad  
2,4 mln zł, na którą złożyły się środki budżetu 
powiatu oraz dotacje od Kleszczowa i Szczer-
cowa. 

Krzysztof Kamieniak, wójt Szczercowa i starosta 
Waldemar Wyczachowski podkreślają, że współpraca 
Szczercowa, Kleszczowa i powiatu umożliwiła pomyśl-
ną realizację remontu drogi Kamień-Chabielice.

– Mieszkańcy gminy Szczerców są bardzo 
zadowoleni z remontu tej drogi, bowiem wielu 
z nich dojeżdża nią do pracy. Cieszę się, że sa-
morządy porozumiały się co do dofinansowa-
nia tej inwestycji, dzięki czemu w całości uda 
się ją wykonać – mówi Krzysztof Kamieniak, 
wójt gminy Szczerców. 

Długość całej drogi Kamień – Chabieli-
ce wynosi prawie 6 kilometrów, szerokość 
7  metrów. Obecnie konstrukcja pozostałej 
do przebudowy podbudowy jezdni wyko-
nana jest z  fragmentów betonu o  grubości 
ok. kilkunastu centymetrów, podzielonych 
dylatacjami w odcinkach kilku lub kilkunastu 
metrów, które niewłaściwie przenoszą obcią-
żenia, co z kolei powoduje poprzeczne pęka-
nie nawierzchni bitumicznej.

 n



Wydarzenia

- 5 -

Odwaga w walce o wartości przesłaniem 
konferencji o Lechu Kaczyńskim
„Nigdy nie należy się poddawać, a zwycięstwo przychodzi zawsze, gdy walczy się w dobrej wie-
rze” – podsumował konferencję o prezydencie Lechu Kaczyńskim minister Antoni Macierewicz.

Posłowie, senatorowie, wójtowie oraz 
radni powiatu i gmin, dyrektorzy kopalni 
i  elektrowni, przedstawiciele związków 
zawodowych, duchowieństwo i  miesz-
kańcy, w  sumie blisko 300 osób wzięło 
udział 13 października w  konferencji pt. 
„Lech Kaczyński – profesor prawa, sa-
morządowiec i  polityk, przyjaciel. Rola 
powiatu bełchatowskiego w  tworzeniu 
polityki bezpieczeństwa energetycznego 
kraju i  stabilności gospodarczej regionu”. 
Patronat honorowy Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy podkre-
ślił wyjątkowość i  prestiż tej inicjatywy 
bełchatowskiego starosty, NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Ziemia Łódzka, Związku 
Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręg Łódzki 
oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej 
i Medialnej w Toruniu.

– Jednym z  priorytetów prezydentury 
Lecha Kaczyńskiego było zapewnienie bez-
pieczeństwa energetycznego Polski oparte-
go na zasobach naturalnych węgla brunat-
nego i kamiennego – powiedział otwierając 
konferencję Waldemar Wyczachowski, sta-
rosta bełchatowski. – W  dzisiejszym zglo-
balizowanym świecie niezależność energe-
tyczna jest jednym z filarów, poza sprawną 
armią i  administracją, gwarantującym su-
werenność każdego kraju. Prezydent, profe-
sor Lech Kaczyński to wiedział.

Starosta podziękował posłance Annie 
Milczanowskiej i  posłowi Dariuszowi Ku-
biakowi za współorganizację konferencji. 
Parlamentarzyści podkreślili, że czują się 
w  obowiązku, by efekty działalności, spo-
łeczno-politycznej misji i pracy L. Kaczyń-
skiego popularyzować i  kontynuować. 
Wiele faktów, także tych dotyczących oso-
bistych kontaktów z prezydentem, przybli-
żył słuchaczom Antoni Macierewicz, Mini-
ster Obrony Narodowej. Jego wystąpienie 
pełne było nie tylko faktów historycznych, 
ale także cytatów słów Kaczyńskiego, 
wspomnień z różnych okresów współpra-
cy politycznej i  kontaktów międzyludz-
kich. Nawiązując do drugiej części tema-
tyki konferencji minister nazwał Bełchatów 
miastem ludzi pracy, którzy wiedzą, że 
swoim wysiłkiem gwarantują bezpieczeń-
stwo Polaków. Antoni Macierewicz podsu-
mował konferencję uznając za jej główne 

przesłanie odwagę trwania przy najważ-
niejszej wartości, jaką jest drugi człowiek:

„Tam, gdzie chodzi o  sprawiedliwość 
społeczną, drugiego człowieka i  polską 
niepodległość nigdy, przenigdy nie wolno 
się poddawać. Zwycięstwo przychodzi za-
wsze wtedy, gdy walczysz w dobrej wierze, 
dla dobrej sprawy”.

Organizacji konferencji pogratulowali 
w  specjalnych listach Prezydent RP An-
drzej Duda, Marszałek Senatu RP Stanisław 
Karczewski, Wicepremier, Minister Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński 
oraz Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel.

Wśród prelegentów konferencji zna-
leźli się Waldemar Krenc, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Łódzkiego NSZZ 
„Solidarność”, dr Witold Bagieński i  Anna 
K. Piekarska z Archiwum Instytutu Pamię-
ci Narodowej, Waldemar Buda, poseł na 
Sejm RP i  radca prawny, Janusz Kowalski, 
współautor biografii politycznej L. Kaczyń-
skiego, obecnie wiceprezes zarządu ds. 
korporacyjnych w spółce PGNiG, a w cza-
sach prezydentury Lecha Kaczyńskiego 
członek zespołu ds. bezpieczeństwa ener-
getycznego. Janusz Kowalski przypomniał, 
iż tematyka energetyki żywo interesowała 
Lecha Kaczyńskiego, którego dążeniem 
było uniezależnienie kraju od energetycz-
nych decyzji Rosji i  stawianie na zasoby 
i potencjał surowców w naszym kraju. Wą-
tek stałej i ścisłej współpracy z wiodącymi 
zakładami zagłębia paliwowo-energetycz-
nego powiatu bełchatowskiego podkre-
ślił w swoim wystąpieniu prof. dr hab. inż. 
Andrzej Kanicki, dyrektor Instytutu Elektro-
energetyki Politechniki Łódzkiej.

Na zakończenie konferencji wystąpił 
z  recitalem pieśni patriotycznych Norbert 
„Smoła” Smoliński, lider zespołu Contra 
Mundum z  Warszawy. Wydarzeniu towa-
rzyszyła wystawa fotografii dokumentu-
jących różne wydarzenia z  prezydentury 
Lecha Kaczyńskiego, była też możliwość 
kupienia książek. Partnerami przedsięwzię-
cia byli: Łódzka Specjalna Strefa Ekono-
miczna oraz Instytut Pamięci Narodowej, 
zaś partnerami medialnymi: Radio Maryja, 
Nasz Dziennik, Dziennik Łódzki, DOLSAT, 
telewizja b24tv, Twoja Telewizja Lokalna 
i Radio Strefa FM. n

Sala kinowa MCK wypełniona była po brzegi uczestni-
kami konferencji, którzy z atencją i zainteresowaniem 
słuchali prelekcji o Lechu Kaczyńskim.

Antoni Macierewicz, Minister Obrony Narodowej 
przybliżył słuchaczom liczne fakty z życia, jak  też wspo-
mnienia osobistych kontaktów z prezydentem.

Anna K.Piekarska z IPN przedstawiła działalność Lecha 
Kaczyńskiego jako Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
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Zakręcona pomoc dla Amelki
Trwa akcja zbiórki nakrętek, skierowana 

dla 14-letniej bełchatowianki, która wymaga 
kosztownej rehabilitacji. Akcja odbywa się 
pod patronatem starosty bełchatowskiego. 
Zebrano już prawie pół tony nakrętek, a zbiór-
ka potrwa do czerwca przyszłego roku.

– Jestem przekonany, że uda się nam 
wspólnie uzbierać odpowiednią ilość nakrę-
tek – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta 
bełchatowski. – Drobnym gestem, jakim jest 
niewyrzucanie  nakrętek do kosza, osiągamy 
dwa cele. Po pierwsze pomagamy drugiej oso-
bie, po drugie dbamy o środowisko naturalne. 

To już druga edycja zbiórki nakrętek ko-
ordynowana przez bełchatowskie Centrum 
Kształcenia Praktycznego. W  czerwcu tego 

roku zakończono zbiórkę dla bełchatowianina 
Mateusza Więcława, w której łącznie zebrano 
3213 kilogramów plastikowych nakrętek. Za 
pieniądze uzyskane z  ich sprzedaży kupiono 
matę z  hydromasażem i  inhalacją, która jest 
potrzebna w  codziennych ćwiczeniach i  re-
habilitacji. Teraz mieszkańcy pomagają Amelii 
Fronc. Dziewczynka cierpi na mózgowe pora-
żenie spastyczne czterokończynowe i wodo-
głowie. Do rehabilitacji potrzebuje pionizator, 
które pomoże jej stać na wlasnych nogach. 
Amelka i  Mateusz to wychowankowie beł-
chatowskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego. Informacji o akcji udziela 
CKP, tel. 44 633 23 44. n
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Nagrody za osiągnięcia w nauce i sporcie
Piętnastu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wyróżnionych stypendiami za wysokie osiąg-
nięcia w nauce w roku szk. 2015/16, otrzymało listy gratulacyjne w obecności Rady Powiatu 
w Bełchatowie. Najwyższa nagroda wyniosła prawie 2 200 zł. Tymczasem do podziału wśród 
sportowców z  sukcesami czeka 30 tysięcy złotych. Do 15 listopada można składać wnioski.

Rada Powiatu w Bełchatowie co roku przy-
znaje najzdolniejszym uczniom szkół ponad-
gimnazjalnych, prowadzonych przez samo-
rząd powiatu, stypendia motywacyjne. Liczy 
się nie tylko średnia ocen, ale także osiągnię-
cia na olimpiadach przedmiotowych, konkur-
sach i  zawodach na szczeblach od powiato-
wego po ogólnopolski. Wyróżnieni uczniowie 
legitymują się wzorowym zachowaniem. Na 
stypendia za wyniki w nauce w roku szkolnym 
2015/16 przeznaczono prawie 15 tys. zł. Kwo-
tę tę podzielono wśród piętnastu uczniów. 
Najwyższe wyniosło 2 153,25 zł, najniższe 
445,50 zł. Pieniądze przekazano uczniom na 
konta bankowe. Podczas krótkiej uroczystości 
na sesji rady powiatu młodzież odebrała listy 
gratulacyjne z  rąk Doroty Pędziwiatr, prze-
wodniczącej RP w  Bełchatowie i Waldemara 
Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego.

Pięć nagrodzonych osób to uczniowie I LO 
im. W. Broniewskiego. Należą do nich Alek-
sandra Jendrusiak, stypendystka z najwyższą 
średnią ocen (5,50) oraz Oliwia Kwaśniewska, 
Mateusz Orłowski, Szymon Wilk, Magdalena 
Jasionek. Uczniami II LO im. J. Kochanowskie-
go są: Joanna Osowska, Bartosz Pełka, Ange-
lika Michalak, zaś Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 3: Kamil Waleszczyk, Kacper 
Paweł Pal, Kamil Dominik Kupiński, Tomasz 
Przerywacz. Na stypendia zasłużyli także Ju-
lita Gardulska z ZSP nr 4 i Ewelina Paśka oraz 
Katarzyna Majchrzak z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Zelowie.

30 tys. zł jest w tym roku do podziału mię-
dzy sportowców i trenerów z powiatu, którzy 
legitymują się dużymi sukcesami. Wysokość 
nagród pieniężnych ustala regulamin, któ-
ry zatwierdzili radni powiatu na XXV sesji 
w obecnej kadencji samorządu. Funkcjonują-
cy od kilku lat dokument został doprecyzowa-
ny tak, by uniknąć uznaniowości i zminimali-
zować ewentualne roszczenia czy pretensje 
wnioskodawców. Regulamin zawiera teraz 
wzór na kwotę bazową i wyliczenie wysokości 
nagrody pieniężnej dla zawodnika. Kwota ba-
zowa jest ilorazem puli środków przyznanych 
na nagrody w budżecie powiatu pomniejszo-

ną o sumę środków na nagrody dla trenerów 
i  działaczy sportowych i  liczbę wniosków 
spełniających kryteria. Wysokość nagrody dla 
każdego zawodnika stanowi iloczyn kwoty 
bazowej (od 1-krotności do 5-krotności) i jest 
uzależniona od rangi najwyższego osiągnięcia 
każdego zawodnika.  n

Najzdolniejsi uczniowie odebrali gratulacje podczas sesji Rady Powiatu w Bełchatowie z rąk Doroty Pędziwiatr, 
przewodniczącej RP i Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego.

Zbierając plastikowe nakrętki pomożemy rodzicom 
Amelii Fronc kupić dla córki pionizator.

Wnioski na stypendia sportowe mogą 
być składane po ukończonym sezonie 
w  danej dyscyplinie, ale nie później niż 
do 15 listopada. Zostaną one rozpatrzone 
do 30 listopada.
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Niemieckie uczennice zachwycone naszą gościnnością
O historii II wojny światowej w bunkrze 

w  Konewce, szkoleniach sportowców 
w  Spale i  produkcji prądu w  bełchatow-
skiej elektrowni dowiedziały się uczen-
nice z Niemiec, które przyjechały do Beł-
chatowa w ramach wymiany młodzieży.

Dwadzieścia uczennic z Realschule im. Marii 
Ward w Bad Reichenhall gościło w Bełchatowie 
we wrześniu w  ramach wymiany młodzieży, 
opartej na współpracy powiatów bełcha-
towskiego i  Berchtesgadener Land z  Bawarii. 
Dziewczyny zamieszkały w polskich rodzinach.

– Nasza dziewczynka miała 14 lat, z począt-
ku była lekko przestraszona, ale po pewnym 
czasie nabrała odwagi opowiadając o swojej 
rodzinie i szkole – mówi Andrzej Morzyński, 
jeden z rodziców. – Cieszę się, że mój syn Do-
minik wziął udział w wymianie. To jest nasze 
wspólne zadanie, by pokazywać Polaków 
z jak najlepszej strony.

Niemieckie uczennice historię miasta 
poznały podczas spaceru po Bełchatowie. 
II wojnę światową przybliżyło zwiedzanie 
bunkru w  Konewce. Do sukcesów olimpij-
skich Polaków nawiązywały odwiedziny 
w Centralnym Ośrodku Sportowym w Spa-
le, a do piękna polskich krajobrazów spacer 
wokół Niebieskich Źródeł. O strategicznym 
znaczeniu naszego regionu, jako centrum 
polskiej energetyki, uczniowie przekonali 
się zwiedzając bełchatowską elektrownię. 
Wiele radości sprawił młodzieży pobyt 
w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
4. Szkoła przygotowała specjalny program, 
podczas którego przybliżyła swoją historię 
i  profile kształcenia. Ciekawe były wspólne 
zajęcia kulinarne i  plastyczne oraz nauka 
„belgijki”. Z  kolei na zajęciach integracyj-
nych w  świetlicy „Strzelców” młodzież ry-
walizowała w strzelaniu do tarczy, szukaniu 

min i  rzucie granatem, a  na zakończenie 
piekła kiełbaski na ognisku.

Wiosną przyszłego roku polscy i niemiec-
cy uczniowie spotkają się znowu, tym razem 
w pięknej alpejskiej krainie Berchtesgadener 
Land. n

Dożynkowej tradycji stało się zadość
Dożynki Powiatowe w  Wadlewie przyciągnęły prawdziwe tłumy. Rolnicze święto odbyło 
się pod patronatem narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i z udziałem Ministra Obro-
ny Narodowej Antoniego Macierewicza. Goście spróbowali chleba z tegorocznego ziarna, 
a wyróżniający się rolnicy odebrali statuetki.

Dożynki rozpoczęło nabożeństwo w  wad-
lewskim kościele. Przyniesione przez blisko 30 
delegacji z sołectw i gmin wieńce dożynkowe 
zostały poświęcone. Rolnicy, mieszkańcy po-
wiatu, władze samorządowe gmin, wojewódz-
twa i  regionów partnerskich, przedstawiciele 
firm i  instytucji przemaszerowali następnie 
w  barwnym korowodzie na plac przy świetli-
cy wiejskiej, gdzie kontynuowano dożynkową 
uroczystość. Jej gościem honorowym był An-
toni Macierewicz, Minister Obrony Narodowej. 

– Nie ma takich słów wdzięczności, które 
należałoby powiedzieć polskim rolnikom – 
mówił Antoni Macierewicz, Minister Obrony 
Narodowej. – Rolnicy to fundament polsko-
ści, fundament naszego bytu narodowego, 
którzy nas żywią i bronią. To jest rzeczywista 
siła, z której wszyscy czerpiemy.

Rolę gospodarzy dożynek sprawowali Wal-
demar Wyczachowski, starosta bełchatowski 
i  Bożena Zielińska, wójt gminy Drużbice. Za-
szczytną funkcję starostów dożynek pełnili 
Katarzyna Łuczyńska i  Karol Wypych. Wyróż-
niającym się rolnikom zostały wręczone sta-
tuetki. Otrzymali je: Szczepan Frączkowski, 
Aneta Tomczyk, Aneta i Rafał Grzejdziakowie, 
Mieczysław Błaszczyk, Anna i  Rafał Wysoccy, 
Łukasz Sikora, Barbara i  Maciej Biesagowie, 
Zbigniew Moszyński, Jan Brzozowski, Katarzy-

na Rzepkowska, Krzysztof Pędziwiatr, Grzegorz 
Wysocki, Stanisław Cebula, Martyna i  Łukasz 
Pawełoszkowie, Anna i Mirosław Kurowscy.

Na ozdobionej wieńcami dożynkowymi 
estradzie wystąpiły liczne zespoły. 

Inne dożynkowe atrakcje to stoiska gmin 
uginające się od smakołyków. Powiat prze-
kazał gminom po 1500 zł na przygotowanie 
poczęstunku.  

Z  dużym zaciekawieniem mieszkańcy 
obejrzeli pokaz obławy policyjnej w wykona-
niu funkcjonariuszy. W  dożynkach uczestni-

czyli samorządowcy z partnerskiego regionu 
Berchtesgaden. Goście ubrali na tę okazję 
swoje regionalne stroje bawarskie. Jak pod-
sumował Georg Grabner, starosta BGL, moż-
liwość zobaczenia staropolskiej, dożynkowej 
tradycji była dla bawarczyków ciekawym do-
świadczeniem. Uwagę gości zwróciła bardzo 
duża liczba uczestników imprezy i przepięk-
ne, misternie wykonane wieńce.

Kolejne dożynki odbędą się w Klukach. 
 n

Na polsko-niemieckich zajęciach militarnych w „Strzel-
ców”  integrowały się obie grupy uczniów.

Około trzydziestu delegacji z gmin powiatu i sołectw z gminy Drużbice przekazało podczas dożynek wieńce, sym-
bolizujące trud rolniczej pracy i płody ziemi.
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Kolejne panie nauczą się bronić
7 listopada rozpocznie się druga edycja bezpłatnego szkolenia 
dla kobiet pod hasłem ,,Nie daj się...” Panie uczyć się będą samo-
obrony i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
W pierwszej edycji kursu certyfikat otrzymało 40 kobiet.

Pierwsza edycja szkolenia zakończyła się 
25  kwietnia wręczeniem dyplomów 40 pa-
niom. Uczestniczki podkreślały, że dużo się 
nauczyły, mają większą świadomość własne-
go ciała, zachowań, wiedzą też, jak udzielić 
pierwszej pomocy. W listopadzie na zdobycie 
takich umiejętności ma szansę kolejna grupa 
mieszkanek powiatu bełchatowskiego. Druga 
edycja kursu ,,Nie daj się...” potrwa od 7 listopa-
da do 12 grudnia. 

– Duże zainteresowanie pierwszym szko-
leniem i  niesamowite zaangażowanie pań 
pokazują, że ta wiedza jest bardzo potrzeb-
na – mówi Waldemar Wyczachowski, sta-
rosta bełchatowski. – Dlatego organizjemy 
kolejny kurs i  zapraszamy panie do udziału 
w  nim. Chcemy dbać o  bezpieczeństwo 
mieszkańców, dając kobietom pakiet infor-

macji i  umiejętności potrzebnych w  sytua-
cjach zagrożenia.

Szkolenie z  samoobrony połączone z  krót-
kim kursem udzielania pomocy przedmedycz-
nej przeznaczone jest dla wszystkich pań, bez 
względu na wiek i doświadczenie. Kobiety bio-
rące udział w kursie dowiedzą się, co robić, jak 
się zachować w sytuacjach zagrożenia. Chodzi 
tu nie tylko o  fizyczne umiejętności obrony 
siebie i bliskich, ale też zdobycie doświadcze-
nia i wiedzy, które pozwolą radzić sobie w stre-
sie, podejmować właściwe decyzje, unikać 
niebezpiecznych miejsc i sytuacji.

Szkolenie poprowadzi Przemysław Krok, 
licencjonowany instruktor samoobrony. Fa-
chową wiedzę, jak udzielać pierwszej pomo-
cy, przekażą specjaliści z  bełchatowskiego 
Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa. Na kurs 

złoży się 7 godzin zajęć z samoobrony, 3 go-
dziny szkolenia z  pierwszej pomocy. Ostat-
nie spotkanie 12 grudnia będzie sprawdzia-
nem umiejętności uczestniczek.

 n

Rajdem Niepodległości uczcimy bohaterów
W święto narodowe 11 listopada miesz-

kańcy powiatu bełchatowskiego wezmą 
udział w III Rowerowym Rajdzie Niepodle-
głości. Imprezę organizuje starostwo przy 
współpracy ze stowarzyszeniem Załoga 
Rowerowa „Zgrzyt”.

Po raz trzeci w historii naszego powiatu beł-
chatowskie starostwo proponuje mieszkań-
com z okazji Święta Niepodległości uczczenie 
tego dnia aktywnością ruchową i  integracją 

z innymi. Będzie to III Rowerowy Rajd Niepodle-
głości, kończący jednocześnie tegoroczny cykl 
rajdów „Rowerem przez powiat”. Jego plano-
wana trasa mierzy 28 km. Uczestnicy spotkają 
się 11 listopada o godz. 11 na parkingu obok 
starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 w Bełcha-
towie. Wszyscy otrzymają pamiątkowe plakiet-
ki z wizerunkiem herbu powstańców z 1863 r. 
Rozdawane będą także pocztówki przedsta-
wiające litografie z epoki.

Po zapoznaniu się 
z  regulaminem i  spra-
wami organizacyjnymi 
uczestnicy wyprawy 
wystartują w  kolumnie 
ulicami Pabianicką, Mielczarskiego, a następnie 
Lipową i  Ludwikowską w  kierunku Nowego 
Światu. Kolejnymi miejscowościami na trasie 
rajdu są Kurnos, Kaszewice, Nowy Janów, Słok 
i  Księży Młyn. Po drodze przewidziano po-
stoje na odpoczynek i  patriotyczne akcenty. 
Uczestnicy zatrzymają się w  Kaszewicach, by 
zapalić znicze pod Pomnikiem Poległych Po-
wstańców Styczniowych, a w drodze powrot-
nej na starym cmentarzu przy ul. W. Polskiego 
w Grocholicach, by pomodlić się przy mogile 
powstańców. Tradycją powiatowych rajdów są 
ogniska z pieczeniem kiełbasek. Nie zabraknie 
tej atrakcji także 11 listopada. Postój na ognisko 
zaplanowano w Kuźnicy Kaszewskiej na urokli-
wej polanie nad Widawką. Wycieczka zakończy 
się w Bełchatowie między godz. 15-16.

Udział w  rajdzie jest bezpłatny. Organiza-
torzy proszą o zabranie z  sobą zniczy i dat-
ków pieniężnych, jeśli będą chcieli wesprzeć 
kwestę na rzecz czteroletniej Ani, mieszkanki 
naszego powiatu, cierpiącej na powikłania 
dziecięcego porażenia mózgowego.

III Rowerowy Rajd Niepodległości kończy 
tegoroczny cykl wypraw „Rowerem przez po-
wiat”, w którym uczestniczyło w sumie około 
pół tysiąca uczestników. Łączna liczba kilo-
metrów wszystkich tras wynosi 250. n

Listopadowo-grudniowe zajęcia samoobrony będą 
zorganizowane w sali gimnastycznej SOS-W przy ul. 
Targowej 20 w Bełchatowie

Gratką dla numizmatyków będą w tym roku okolicznościowa pocztówka i plakietka, wydane w limitowanej ilości, 
rozdawane podczas powiatowego rajdu.
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Bezpłatne badania i dietetyk dla uczniów
Pięciuset uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjal-
nych, administrowanych przez starostwo, bierze udział 
w  programie prozdrowotnym „Zdrowo gram. Jestem eko”, 
finansowanym przez budżet powiatu. Młodzież poddaje się 
badaniu krwi i uczestniczy w konsultacjach z dietetykiem.

W  październiku rozpoczął się pilotażowy 
program prozdrowotny, w którym uczestni-
czą młodzi ludzie, uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych, należących do samorządu 
powiatu bełchatowskiego.

Skorzysta z  niego pół tysiąca osób. Pro-
gram polega na wykonaniu badaniu morfo-
logii krwi oraz takich wskaźników jak poziom 
cholesterolu całkowitego (HDL, LDL), trójgli-
cerydy, dotyczące wątroby ASPAT i ALAT, po-
ziom TSH (hormony tarczycy), elektrolitów, 
cukru i kwasu moczowego. W drugim etapie 
programu uczniowie odbywają indywidu-
alne spotkania z  dietetykiem. Jako pierwsi 
poddali się badaniom uczniowie I  Liceum 
Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego, 
w sumie sto osób.

– Staraliśmy się tak zorganizować wyjścia 
młodzieży do laboratorium, by ograniczyć 
do minimum kolizję z zajęciami w szkole. Te-
raz jesteśmy na etapie spotkań z dietetykiem 
– mówi Joanna Zalejska, dyrektor szkoły. – 
Mimo, że wśród naszych uczniów nie rzuca 
się w oczy problem otyłości, to sam pomysł 
badań oceniamy bardzo pozytywnie. Z pew-
nością pomoże on wielu młodym osobom 
już teraz zadbać o zdrowie na przyszłość.

Akcja„Zdrowo gram. Jestem eko” to po-
mysł samorządu powiatu bełchatowskiego, 
kolejny o charakterze prozdrowotnym. Ucz-
niowie uczestniczą w  projekcie bezpłatnie. 
Koszty realizacji, wynoszące 50 tysięcy zło-
tych, pokryje budżet powiatu z  tzw. środ-
ków ekologicznych. Program przeprowadza 

przychodnia MegaMed, wyłoniona w  kon-
kursie.

– Zdrowie ludzkie jest największą wartoś-
cią, którą wspólnie promujemy i wspieramy, 
jeśli tylko pozwalają nam finansowe moż-
liwości – mówi Waldemar Wyczachowski, 
starosta bełchatowski. – Wśród naszych 
propozycji znalazły się już m.in. szczepienia 
dziewczynek przeciwko wirusowi HPV, pro-
gram badań wykrywających raka prostaty 
czy projekt badań „Ekologiczny styl życia”. 
W myśl zasady, że lepiej zapobiegać, niż le-
czyć, cieszę się, że mieszkańcy z nich chętnie 
korzystają.� n

Jabłoniowy sad powstaje nad Rakówką
2 tysiące drzewek, krzewów i sadzonek in-

nych roślin, a  wśród nich ławki, pergole i  al-
tanka  – tak przedstawia się wygląd terenu 
w pobliżu osiedla Okrzei w Bełchatowie, gdzie 
powstanie jabłoniowy ogród. Z 317 tys. zł, któ-
re powiat przekaże w tym roku miastu na in-

westycje ekologiczne, wsparcie na to zadanie 
wyniesie 220 tys. zł.

Na działania służące ochronie środowiska 
w  gminach samorząd powiatu bełchatow-
skiego przekaże w tym roku w sumie ponad 
820 tysięcy złotych. Ponad jedna trzecia tej 

kwoty trafi do bełchatowskiego magistratu 
na wsparcie kilku inwestycji. 

– Tak zwane zielone pieniądze przekazu-
jemy gminnym samorządom na wspieranie 
ich ekologicznych przedsięwzięć – mówi 
Waldemar Wyczachowski, starosta bełcha-
towski. – Gminy oczywiście zabezpieczają 
w  budżetach swoje pieniądze, ale bez po-
mocy powiatu trudno byłoby im zrealizować 
wszystkie potrzeby. Znaczna część naszych 
dotacji trafia co roku do Bełchatowa. Dzięki 
temu sukcesywnie poprawia się komfort ży-
cia mieszkańców i pięknieją okolice. 

220 tysięcy złotych dotacji wesprze zada-
nie pt. „Ogrody użyteczne – jabłoniowy sad”. 
Na działkach należących do miasta przy ul. 
Okrzei w  Bełchatowie zostaną nasadzone 
ponad 2 tysiące drzew, krzewów i  innych 
roślin, zbudowana będzie instalacja nawod-
nieniowa, pojawią się elementy małej archi-
tektury, takich jak ławki, podpory, pergole 
oraz kosze. Ogród dołączy do ciągu terenów 
zielonych w obrębie rzeki Rakówki. 

20 tysięcy złotych miasto otrzyma na odbiór, 
transport i unieszkodliwianie odpadów niebez-
piecznych, zawierających azbest. Odpady takie 
odbierane są na wniosek właściciela nierucho-
mości na terenie miasta. 77 tysięcy złotych po-
wiat dołoży do kosztu kupienia agregatu prądo-
twórczego dla ujęcia wody w Myszakach. Nowe 
urządzenia mają zapewnić ciągłość dostaw 
wody dla Bełchatowa.  n

Wizualizacja terenu na osiedlu Okrzei w Bełchatowie, który zostanie zagospodarowany poprzez utworzenie ogrodu 
ze spacerowymi ścieżkami, altanką i ławkami.
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Wsadzenie młodego drzewka na zielo-
nym skwerze obok starostwa przez starostę 
Waldemara Wyczachowskiego z  pomocą 
nadleśniczego Jarosława Zająca oraz Arka-
diusza Frączkowskiego i Gracjana Rudnickie-
go, przedstawicieli Eko-Regionu rozpoczęło 
tegoroczną akcję „Drzewko za makulaturę”. 
W sobotę, 1 października na parkingu obok 
budynku urzędu przy ul. Pabianickiej zgro-
madziło się około 2100 osób. Każdy z  pud-
łami czy workami wypełnionymi starymi 
gazetami, książkami, kartonami. Rekordzista 
przywiózł aż 220 kg. Wysiłek mieszkańców 
podkreślił podczas rozpoczęcia akcji Walde-
mar Wyczachowski, starosta bełchatowski. – 
Cieszę się, że wspólnie dbamy o środowisko 
ratując drzewa i upiększając nowymi sadzon-
kami nasze ogródki i  podwórka. Doceniam 
fakt, że tak wiele osób przyłączyło się do 
akcji, przygotowując się do niej przez wiele 
miesięcy – dodał.

Na uczestników „Drzewka za makulaturę” 
czekało w sumie 12,5 tysięcy sadzonek, m.in. 
jabłonie, śliwy, tuje golden szmaragd, ostro-
krzewy. Starostwo kupiło 7 tysięcy, 5 tysięcy 
przekazało Nadleśnictwo Bełchatów, a  500 
sztuk podarowała spółka Eko-Region. Dwie 
sadzonki otrzymał każdy, kto przyniósł mniej 
niż 5 kg makulatury. Za więcej niż 5 kg odbie-
rano cztery sadzonki. Na akcję przychodziły 
całe rodziny, jak np. pana Sebastiana Milera.

Drzewko za makulaturę na „siódemkę”
Mieszkańcy naszego, przy- jaznego środowisku powiatu znów nie zawiedli. W siódmej edycji akcji „Drzewko  
za makulaturę” wzięło udział 2100 osób, które oddały 35 ton makulatury. Otrzymali w zamian 12,5 tysiąca 
drzewek i krzewów, by po- sadzić je na swoich podwórkach, działkach i ogródkach.

W sprawny finał akcji „Drzewko za makulaturę” zaangażowanych było blisko 20 osób, pracowników bełchatowskie-
go starostwa.

Pomagając sobie wózkami, taczkami czy sąsiedzką siłą mieszkańcy przynieśli w sumie 35 ton makulatury.

Pierwsza sadzonka „zamieszkała” na skwerze przy ul. Pabianickiej, posadzona przez starostę z pomocą nadleśnicze-
go i pracowników Eko-Regionu.

Do mieszkańców powiatu trafiło 12,5 tysiąca sadzonek.                                Wystarczyło tylko 5kg makulatury, by otrzymać dwa 
 drzewka.  
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Drzewko za makulaturę na „siódemkę”
Mieszkańcy naszego, przy- jaznego środowisku powiatu znów nie zawiedli. W siódmej edycji akcji „Drzewko  
za makulaturę” wzięło udział 2100 osób, które oddały 35 ton makulatury. Otrzymali w zamian 12,5 tysiąca 
drzewek i krzewów, by po- sadzić je na swoich podwórkach, działkach i ogródkach.

– Wszyscy zbieraliśmy makulaturę, trzy 
pokolenia w  naszej rodzinie mocno się za-
angażowały. Mam nadzieję, że podobną 
aktywnością wykażemy się przy wsadzaniu 
drzewek – żartował Sebastian Miler. – Do po-
mysłu przyzwyczajam już swojego synka, by 
także uczył się ekologicznego myślenia

– Mieszkam niedaleko, na ul. Kaczkow-
skiego, więc przywiozłem makulaturę taczką 
– opowiada Mirosław Nowak. – Żona czeka 
teraz w kolejce po sadzonki. Widzę, że szyb-
ko to idzie, za chwilę zabierzemy do domu 
nowe drzewka.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane 
przez budżet powiatu (50 tys. zł), a zorgani-
zowane przez pracowników wydziału ochro-
ny środowiska. W finał zaangażowanych było 
prawie 20 osób, dzięki czemu akcję przepro-
wadzono sprawnie w ciągu kilku godzin. Na-
wet ci, którzy przyszli tuż przed jej zakończe-
niem, także nie odeszli z pustymi rękami.

W  dotychczasowych sześciu akcjach 
mieszkańcy powiatu oddali ponad 160 ton 
makulatury, z  czego 32 tony przyniesiono 
w  ubiegłym roku. Kontynuowana od 2010 
roku akcja pt. ,,Drzewko za makulaturę" jest 
jednym z  przykładów działań, służących 
edukacji ekologicznej (właściwe gospoda-
rowanie odpadami) i poprawie walorów kra-
jobrazowych regionu (rozdawanie sadzonek 
drzew i krzewów).  n

Do mieszkańców powiatu trafiło 12,5 tysiąca sadzonek.                                Wystarczyło tylko 5kg makulatury, by otrzymać dwa 
 drzewka.  

Pan Sebastian Miler zaangażował do zbierania makulatury aż trzy rodzinne pokolenia.

Mieszkańcy zabrali do domów jabłonie, śliwy, tuje golden szmaragd i ostrokrzewy.

Na parkingu przy starostwie zgromadziło się ponad 2100 osób. Akcja potrwała cztery godziny.
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Eko-piknik bawił, karmił smakołykami i uczył
Festiwal Piosenki Ekologicznej, stoiska ze zdrową żywnością i artykułami z surowców wtór-
nych, promocja miodu i  wyrobów pszczelarskich, warsztaty plastyczne i  taneczne miały 
miejsce podczas wrześniowego Eko-pikniku w centrum Bełchatowa. 

Każdy mógł wziąć udział w  Eko-pikniku 
znajdując coś ciekawego, zarówno dla ciała, 
jak i  ducha. Jak podkreśla Waldemar Wycza-
chowski, starosta bełchatowski, głównym ce-
lem tego rodzaju imprez jest przekazywanie 
mieszkańcom wiedzy i  ważnych informacji 
dotyczących środowiska, uwrażliwianie ludzi 
na potrzeby przyrody. – Podczas pikniku pa-
nuje przyjazna i swobodna atmosfera, poprzez 
zabawę i  odpoczynek przekazywane treści ła-
twiej są zapamiętane. A o to właśnie chodzi, by 
zdobyte informacje świadomie wykorzystywać 
dla dobra własnego zdrowia i troski o otaczają-
ce środowisko – mówi starosta.

W trakcie pikniku odbył się Festiwal Piosenki 
Ekologicznej. Zaprezentowali się na nim m.in. 
zespoły: Moderato z  Niedyszyny, Promienie 
Bełchatowa, Ale Babki z  gminy Drużbice oraz 
orkiestra „Suchcice i  Okolice”. I  miejsce wśród 
placówek oświatowych „wyśpiewała” Akade-
mia Jabłuszko, II – Zespół „Piątka” z Publicznego 
Gimnazjum Nr 5 w  Bełchatowie, III – Zuzan-
na Kiereś z  Przedszkola Samorządowego nr 1 
w Bełchatowie; wyróżnienia otrzymali: Weroni-
ka Wodzińska z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Zelowie i Zespół Biedroneczki z Kasze-
wic. Wśród zespołów wokalnych festiwalowe 
laury przypadły grupie Ale Babki (I), Orkiestrze 
Suchcice i Okolice (II), Promieniom Bełchatowa.

Swoje wyroby zaprezentowali pszczelarze 
oraz rękodzielnicy. Degustację ekologicznej 

żywności przygotowało Gminne Stowarzysze-
nie Kobiet Wiejskich z  gminy Drużbice. Młodsi 
uczestnicy skorzystali z  warsztatów ekologicz-
nych oraz plastycznych i tanecznych. Ekologicz-
ne działania zaprezentowane zostały również 
na stoiskach Samorządowego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie, Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 oraz Ośrodka 
Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie. 
Swoje działania oraz konkurs z  ekologicznymi 
nagrodami przeprowadziła Fundacja „Instytut na 
rzecz Ekorozwoju”.

W  trakcie imprezy podsumowano konkurs 
plastyczny o  tematyce odnawialnych źródeł 
energii. I miejsce zajęła Świetlica Wiejska w Ka-
szewicach, II miejsce: Wiktoria Solarz z Samo-
rządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Nr 2 w  Bełchatowie, III miejsce: Izabela Dzie-
dziczak z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Nr 9 w Bełchatowie, wyróżnienia: Olgierd Gor-
goń z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 
w  Bełchatowie, Natalia Lis z  Przedszkola Nr 1 
w Zelowie, Gminny Ośrodek Kultury i bibliote-
ka w Klukach. n

Marszowym krokiem pożegnaliśmy „Lato dla aktywnych”
Powiatowy Marsz Nordic Walking z udzia-

łem około dwustu osób zakończył tegorocz-
ne ,,Powiatowe lato dla aktywnych”

W  działania ekologiczne dla mieszkańców 
powiatu, organizowane przez bełchatowskie 
starostwo, wpisują się od 3 lat także marsze 
nordic walking. Ich zasadniczym celem jest pro-
mocja zdrowego i  aktywnego stylu życia oraz 
walorów krajobrazowych najbliższej okolicy. 
W  Powiatowym Marszu Nordic Walking, któ-
ry odbył się 10 września, uczestniczyło około 
200 osób. Przebyli oni leśną trasę o długości 5 
kilometrów, a poprzedziła ją lekcja prawidłowe-
go chodzenia z  kijami, przeprowadzona przez 
instruktora Łukasza Dolatę. Na jednym z  kilku 
przystanków czekała na wędrowców niespo-
dzianka. Były to pulsometry. Dzięki temu urzą-
dzeniu można mierzyć puls podczas wysiłku 
fizycznego. Na zakończenie marszu poczęsto-
wano uczestników pożywną grochówką.

Podczas tego rekreacyjnego spotkania pod-
sumowano akcję ,,Powiatowe lato dla aktyw-
nych”. Przypomnijmy, od 6 lipca do 16 sierpnia 

odbywały się zajęcia biegowe, nordic walking 
i fitness. Wszystkie pod okiem profesjonalnych 
trenerów, którzy dbali o dobrą technikę wyko-
nywanych ćwiczeń. Chętnych nie brakowało. 
Ci, którzy zaliczyli najwięcej spotkań, zostali 
nagrodzeni.  Niekwestionowanym zwycięzcą 
,,Powiatowego lata dla aktywnych” został Kazi-
mierz Kopystyński (brał udział w 11 z 12 zajęć). 
W 10 zajęciach uczestniczyły: Janina Uchrońska 

i Krystyna Kałuża. Nagrody za aktywność ode-
brali także: Katarzyna Kołatek, Danuta Grabska, 
Daniel Kos oraz Stanisław Kałuża, Lidia Wion-
czyk, Teresa Walter, Marta Flur-Saładyga i Józef 
Saładyga. Wszyscy nagrodzeni otrzymali bony 
do wykorzystania w  sklepie sportowym oraz 
powiatowe gadżety. n

Danuta Grabska, aktywna uczestniczka 
„Powiatowego lata” z A.Wasilewską 
i T. Głowackim ze starostwa.

Na Festiwalu Piosenki Ekologicznej można było podziwiać nie tylko repertuar o pięknie przyrody, ale także pomysło-
we kostiumy z surowców wtórnych.

Rozgrzewające ćwiczenia z kijkami poprzedziły marsz nordic walking.
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Nauczycielom podziękowano za dobrą pracę
Kwiaty i  nagrody trafiły do pedagogów ze szkół i  placówek oświatowych prowadzonych 
przez starostwo podczas Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Dwudziestu jeden na-
uczycieli otrzymało Nagrody Starosty Bełchatowskiego, a piętnastu awansowało na wyższy 
stopień zawodowy.

Podziękowania, kwiaty i nagrody trafiły do 
pedagogów uczących w szkołach i placów-
kach oświatowych prowadzonych przez beł-
chatowskie starostwo podczas Powiatowego 
Dnia Edukacji Narodowej. Starosta Waldemar 
Wyczachowski zwracając się do pracowni-
ków oświaty podkreślił znaczenie ich misji 
w  edukowaniu i  wychowywaniu młodych 
ludzi. Jego zdaniem ważne jest także kształ-
cenie się samych nauczycieli.

Dwudziestu jeden nauczycielom starosta 
i  Dorota Pędziwiatr, przewodnicząca Rady 
Powiatu w  Bełchatowie wręczyli Nagrody 
Starosty Bełchatowskiego. Otrzymali je: z I LO 
– Zbigniew Szubert, Marlena Komorowska, 
Magdalena Mirczak – Gosławska, Katarzyna 
Pawłowska; z  II LO: Anna Żyszkiewicz – Du-
dek, Bożena Sobolewska, Anna Szczepocka 
– Koc; z ZSP Nr 3:  Anna Moreń, Izabela Jarze-
cka, Janusz Góra; z ZSP Nr 4: Aneta Rawicka, 
Renata Kończak, Maria Janik, Beata Szydłow-
ska; z ZSP Zelów: Bożena Kowalczyk; z Bursy 
Szkolnej: Halina Dudek; z CKP: Zbigniew Lis; 
z SOS-W: Edyta Bąkowicz; z MOS w Łękawie: 
Jacek Ludwiczak; z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogiczne: Aneta Piskorska, Anetta Gar-
gul. Ponadto sześciu nauczycieli otrzymało 
wyższy stopień awansu zawodowego – na-
uczyciela mianowanego, natomiast dziewię-
ciu – dyplomowanego.

Podziękowania trafiły także do osób, które 
odeszły na emeryturę (siedmiu nauczycieli).

W  bieżącym roku szkolnym w  5 szkołach 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 
samorząd powiatu naukę pobiera 2 571 ucz-
niów w 100 oddziałach, natomiast w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 18 

oddziałach jest 121 uczniów, w  Młodzieżo-
wym Ośrodku Wychowawczym w 4 oddzia-
łach naukę pobiera 46 wychowanków. Obec-
nie pracuje ponad 420 nauczycieli, w  tym 
331 na pełnym etacie. n

Siedemdziesięciu pięciu uczniów ze 
szkół powiatu odbędzie praktyki zawo-
dowe w Niemczech, organizowane przez 
bełchatowskie starostwo. Projekt „Euro-
pejskie kwalifikacje normą XXI w.” jest do-
finansowany z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Jest to projekt popularnego programu 
Erasmus. Jest on finansowany przez Euro-
pejski Fundusz Społeczny w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 w kwocie ponad 600 tys. zł i pole-
ga na organizacji 3 edycji 21-dniowych staży 
zagranicznych dla uczniów ZSP 3 (technikum 

budownictwa), ZSP 4 (technikum gastrono-
miczne i hotelarskie) i ZSP Zelów (technikum 
pojazdów samochodowych).

Pierwszy wyjazd zaplanowano w listopa-
dzie 2016 r., kolejne w maju 2017 r. i stycz-
niu 2018 r. Projekt zakłada organizację staży 
dla 75 osób (w  każdej edycji po 25 osób). 
Praktyki odbędą się w Internationaler Bund 
we Frankfurcie nad Odrą. Ponadto uczest-
nicy projektu przed wyjazdem zostaną 
przeszkoleni w  zakresie branżowego języ-
ka niemieckiego, doradztwa zawodowego 
oraz szkolenia kulturowo-pedagogicznego. 
Pobyt w Niemczech nie ograniczy się tylko 

do pracy i  nauki. Młodzież weźmie udział 
w kilku wycieczkach, np. do Berlina i Pocz-
damu, oraz zajęciach na kręgielni czy ścian-
ce wspinaczkowej.

Internationationaler Bund to organizacja 
działająca na rzecz pracy z młodzieżą, pracy 
socjalnej i kształcenia. Posiada ośrodek kształ-
cenia zawodowego w Niemczech (Frankfurt 
nad Odrą) oferując kształcenie w zawodach 
gastronomicznych, budowlanych, mechaniki 
pojazdowej w warsztatach na terenie ośrod-
ka, gdzie uczniowie szkół powiatu bełcha-
towskiego wezmą udział w stażach.

n

Starosta Waldemar Wyczachowski podziękował nauczycielom nie tylko za trudną i sumienną pracę, ale także za 
troskę o stałe poszerzanie swoich umiejętności i kompetencji, dzięki czemu kadra w naszych szkołach jest dobrze 
wykształcona.

Wysyłamy uczniów 
na staże za granicą
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Lato złapane 
w obiektyw 
i nagrodzone 
tabletem
Prawie 90 zdjęć, nadesłanych w su-
mie przez 32 osoby, uwieczniło na 
przysłowiowej kliszy fotograficznej 
zakątki powiatu bełchatowskiego. 
Ich cechą wspólną jest letni, wa-
kacyjny klimat. Wygrało zdjęcie 
Mateusza Zawiasy, ukazujące pisk-
lęta kwiczołów ukryte w  gnieździe 
wśród sosnowych igieł.

Główną ideą konkursu fotograficznego 
„Złap lato” było pokazanie ciekawych miejsc, 
przyrody czy pomysłów na czas letniej kani-
kuły. Na blisko 90 konkursowych zdjęciach 
znalazły się leśne polany i  ścieżki, bociany 
broczące po łąkach, lazurowe zbiorniki wod-
ne i  przecięte kolorową tęczą niebo, place 
zabaw w mieście, zdjęcia roślin czy drobnych 
owadów pokazanych w  dużym powiększe-
niu. Najwyższą ocenę komisji konkursowej, 
której przewodniczył Waldemar Wycza-
chowski, starosta bełchatowski, otrzymała 
fotografia Mateusza Zawiasy. Jury przyznało 
także trzy miejsca drugie fotografiom Darii 
Błaszczyk, Jowity Wasilewskiej i Karoliny Wło-
darczyk oraz wyróżniło Kaję Cyzman i Rafała 
Kurka. Laureaci konkursu spotkali się w staro-
stwie na małej uroczystości podsumowania 
zabawy wraz z  wręczeniem nagród. Głów-
ną był tablet. Konkursowe zdjęcia zostaną 
wykorzystane w  publikacjach promujacych 
uroki powiatu bełchatowskiego.

Oprócz laureatów w fotograficznych zma-
ganiach swoich sił spróbowali: Adrianna Ła-
żewska, Aleksandra Potok, Andrzej Antczak, 
Anita Śmigielska, Artur Pierzyński, Emilia Sto-
biecka, Ewa Zatoń, Izabela Pierzyńska, Joan-
na Dudzic, Kamila Saternus, Karolina Olczyk, 
Katarzyna Kołatek, Kazimierz Wrotniak, Lidia 
Wionczyk, Marta Ozimek, Martyna Zaćmiń-
ska, Michał Kociński, Natalia Herudzińska, 
Olga Madalińska, Olgierd Minol, Paulina Bo-
żek, Piotr Zawodziński, Robert Król, Sylwia Ła-
będzka, Wiktoria Pękaty-Szymała, Wojciech 
Szafrański.

n

Nagroda główna: Mateusz Zawiasa

Miejsce II (z trzech ex equo): Karolina Włodarczyk Miejsce II (z trzech ex equo): Daria Błaszczyk

Miejsce II (z trzech ex equo): Jowita Wasilewska
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Profimmer jest firmą 
z doświadczeniem i zaan-
gażowanym podejściem 
do każdego projektu. 
Gwarantuje realizację 
nowoczesnych aranżacji 
i  niepowtarzalnego wy-
korzystania przestrzeni 

zapewniając wysoką jakość, niezawodność i  komfort użytkowania 
na wiele lat, zachowując dbałość o każdy szczegół i niewygórowaną 
cenę. Posiada halę produkcyjną stolarki aluminiowej, w której produ-
kuje kompletne konstrukcje bazując na najlepszych profilach alumi-
niowych Aluprof i Ponzio.

Zapraszamy do naszego biura handlowego mieszczącego się 
w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 5 (Hotel ODRA).

Zajmujemy się produkcją oraz montażem nowoczesnej, estetycz-
nej, energooszczędnej stolarki aluminiowej: okna, drzwi, stolarka 
p.poż, witryny i ścianki działowe, fasady, wielkogabarytowe konstruk-
cje aluminiowe, ścianki całoszklane, drzwi całoszklane wahadłowe, 
daszki szklane, balustrady. Ponadto posiadamy w ofercie okna i drzwi 
PCV, drzwi wejściowe stalowe i drewniane, drzwi wewnętrzne płyci-
nowe, bramy, rolety, parapety.

www.profimmer.pl
biuro@profimmer.pl
503 550 505

Business Solutions, firma wyróż-
niona w powiatowym konkursie, uru-
chamia projekt Teleopieka+ dla osób 
starszych. System teleopieki przez 
lata wypracowywany we Francji, 
Niemczech czy Szwecji, teraz pojawił 
się także w Polsce.

– To nie tylko korzyść dla starszych 
osób, które dłużej mogą cieszyć się samodzielnością i niezależnością 
w swoim domu, będąc pod całodobową opieką. To także pomoc dla 
ich bliskich – wreszcie mogą spokojnie pracować, wyjeżdżać na wa-
kacje, funkcjonować bez obaw o życie swojej mamy, taty czy dziad-
ka – mówi Wojciech Karłowski, współtwórca systemu Teleopieka+ 
w Opieka Nova.

Jest to bezpieczny i  komfortowy system monitoringu bezpie-
czeństwa osób starszych. Senior korzysta z  posiadanego sprzętu 
telekomunikacyjnego lub jest wyposażany w  specjalne urządzenie 
składające się z opaski na rękę z guzikiem alarmowym oraz stacji na-
dawczej. W  sytuacji zagrożenia, w  każdym miejscu w  domu, może 
wcisnąć przycisk i automatycznie połączyć się z teleopiekunem, który 
rozpozna sytuację i udzieli pomocy.

– Nasza usługa przedłuża niezależność naszym podopiecznym. 
Koszt miesięczny podstawowej teleopieki waha się od 45 do 95zł i za-
leżny jest od wybranego sprzętu. Jest to zatem dobre rozwiązanie, 
tak ekonomicznie – porównując ceny całodobowego domu starców 
– jak i społecznie. Bo komu nie zależy na komfortowej starości i nie-
zależności? – dodaje Wojciech Karłowski.

Zachęcamy do kontaktu z biurem pod nr 604 612 045 i polecamy 
stronę www.opiekanova.pl.

Firmą na medal w kategorii przedsiębiorstw prowadzących działalność powyżej 3 lat i za-
trudniających do 50 osób została w tym roku Firma Produkcyjno-Usługowa METACO. Zakład  
istnieje od 2002 r. i mieści się obecnie przy ulicy Przemysłowej 13 w Bełchatowie.

METACO specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju konstrukcji 
stalowych i zbrojeń budowlanych oraz antykorozji stali, komplekso-
wo wykonuje obiekty przemysłowe i handlowe, ale również wynaj-
muje stalowe kontenery oraz sprzęt do różnych prac budowlanych 
i  montażowych: m.in. podnośniki teleskopowe, podesty ruchome, 
koparko-ładowarki, wózki widłowe (maks. 10 ton udźwigu) i  inne.  
Firma posiada bogate zaplecze techniczne (tj. komorę śrutowniczą, 
wypalarkę plazmowo-gazową) pozwalające na profesjonalne wywią-
zywanie się z różnorodnych i innowacyjnych przedsięwzięć.

Potencjał zakładu to wykwalifikowana kadra techniczna z ogrom-
nym doświadczeniem nabytym w trakcie realizacji projektów. Cen-
na była współpraca m. in. przy budowie bełchatowskiej elektrowni 
i  kopalni. METACO dąży do elastycznego spełniania indywidual-
nych oczekiwań klienta na dynamicznie zmieniającym się rynku 
z  pomocą najlepszych dostępnych rozwiązań. Terminowość i  ja-
kość wykonawstwa powierzonych robót są ich największym atu-
tem. Osiągają to  między innymi poprzez wdrożenie i doskonalenie 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością i BHP spełniającego 
wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-N-18001:2004 oraz Sy-
stemu Jakości w Spawalnictwie wg PN-EN ISO 3834:2007, a  także 
wymagania w zakresie wykonania konstrukcji stalowych w oparciu 
o PN-EN 1090-1.

Mamy wiele nagród, wyróżnień i branżowych certyfikatów, ale na 
laurach nie spoczywamy. Ciągle się doskonalimy, by efekty naszej 
pracy miały najwyższą jakość. Solidność, profesjonalizm, wysokie 
kompetencje i  satysfakcja klientów składają się na markę METACO. 
Zapraszam serdecznie.

 Józef Stelmaszczyk
Prezes  METACO
www.metaco.pl

produkcja@metaco.pl
(44) 733-05-55

Wyróżnienia dla firm działających powyżej 3 lat,  
zatrudniających do 50 osób
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Helenów zyskał dobre połączenie z obwodnicą
Mieszkańcy Helenowa cieszą się z  do-

godnego dostępu do obwodnicy Bełcha-
towa i drogi krajowej nr 74. Wyjazd łączą-
cy trasę z ich miejscowością jest już prawie 
gotowy. – Za pomyślne rozwiązanie spra-
wy dziękujemy przede wszystkim nasze-
mu wójtowi Kamilowi Ładziakowi. Gdyby 
nie jego wsparcie, bylibyśmy odcięci od 
drogi i jednocześnie skazani na widok cię-
żarówek pod naszymi oknami – mówi Wie-
sława Nowak, sołtys Helenowa.

Helenów położony jest na północ od drogi 
Bełchatów – Piotrków. Jeszcze do niedaw-
na można było się tam dostać korzystając 
z  dwóch wjazdów usytuowanych na obu 
krańcach wsi. Sprawa skomplikowała się 

z  chwilą budowy obwodnicy Bełchatowa. 
Wykonawca inwestycji zbudował tylko jedno 
połączenie drogowe z Helenowem. Ta sytua-
cja skazała mieszkańców na nadrabianie wie-
lu kilometrów w drodze do pracy czy sklepu.

Mieszkańcy zwrócili się o pomoc do wój-
ta. W  Urzędzie Wojewódzkim w  Łodzi wójt 
Ładziak zabiegał o  zrozumienie wagi prob-
lemu. W końcu uzyskał zapewnienie, że wy-
jazd ,,wschodni” zostanie wykonany. Jeszcze 
w  sierpniu wojewoda wydał zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej z klauzulą na-
tychmiastowej wykonalności. Dzięki temu 
jeszcze przed zimą wjazd będzie gotowy. 
Władze gminy uzyskały zapewnienie, że 
zgodnie z  petycjami mieszkańców możliwy 

będzie nie tylko wjazd do Helenowa z  obu 
nitek DK 74, ale także skręt w  lewo dla kie-
rowców wyjeżdżających z tej miejscowości.

– Cieszę się, że problem został rozwiązany 
po myśli mieszkańców. Pragnę podziękować 
panu Wojewodzie Łódzkiemu, jego służbom 
oraz dyrekcji łódzkiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad za 
zrozumienie problemów, które w  związku 
z  zamknięciem wjazdu na trasę dotknęły 
mieszkańców Helenowa – mówi wójt Kamil 
Ładziak. – Mieszkańcom Helenowa dziękuję 
zaś za wyrozumiałość z  jaką podchodzą do 
niedogodności, które ich spotkały.

n

Jubileusz 30-lecia Gminy Bełchatów
Gmina Bełchatów obchodzi jubileusz 

30-lecia swego istnienia. Podczas uroczy-
stej gali 21 października na terenie szkolnego 
kompleksu w  Kurnosie Drugim odznaczenia 
państwowe odebrało 35 osób zasłużonych 
dla Gminy Bełchatów. Z  rąk Wicewojewody 
Łódzkiego Karola Młynarczyka Brązowe Krzyże 
Zasługi otrzymali: wójt Kamil Ładziak, Jolanta 
Gandziarek oraz radni gminy: Jacek Bakalar-
czyk, Andrzej Mastalerz (odznaczenie otrzymał 
też radny Jacek Wąsik). Złotymi, Srebrnymi i Brą-
zowymi Medalami za Długoletnią Służbę uho-
norowanych zostało także 31 pracowników 
Urzędu Gminy Bełchatów. Pamiątkowe Medale 
30-lecia Gminy Bełchatów otrzymały osoby, za-
angażowane w rozwój gminy. n

Gmina powołała własny podmiot leczni-
czy. Wprowadzona w lipcu nowelizacja ustawy 
o  działalności leczniczej i  ustawy o  świadcze-
niach zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych dała samorządom więcej możli-
wości w zakresie finansowania świadczeń zdro-
wotnych dla mieszkańców. Samorząd gminy 
Kleszczów zdecydował się utworzyć gminną 
spółkę Kleszczowska Przychodnia Salus. Sto-
sowna uchwała została podjęta na sierpniowej 
sesji Rady Gminy Kleszczów, a  we wrześniu 
przeprowadzony został konkurs na prezesa za-
rządu tej spółki. Powołanie nowego podmiotu 
leczniczego oraz prowadzona obecnie grun-
towna modernizacja gminnego ośrodka zdro-
wia służyć będą poprawieniu jakości opieki 
zdrowotnej i zapewnieniu odpowiedniej jako-
ści obsługi pacjentów.

Trwają gminne inwestycje. Coraz bliż-
sza zakończenia jest budowa liczącej pra-
wie 19  km sieci światłowodowej na terenie 

Łuszczanowic, Łuszczanowic Kolonii, osiedla 
„Zacisze” w  Kleszczowie oraz ulic Ustronnej 
i Rolnej w Łękińsku. We wrześniu i październi-
ku wykonywane były instalacje wewnętrzne 
w budynkach ponad 830 abonentów. Dwie 
duże, rozpoczynające się inwestycje drogo-
we to rozbudowa 737-metrowej ulicy Łącz-
nej w Kleszczowie oraz rozbudowa gminnej 
drogi do wsi Stefanowizna. Obydwa zadania 
powinny być ukończone latem przyszłego 
roku. Wcześniej, bo już w  kwietniu oddany 
zostanie dla użytkowników kolejny odcinek 
ścieżki rowerowej. 1,4-kilometrowy fragment 
połączy z sobą istniejące ścieżki w Łękińsku 
i Czyżowie.

Sportowo-rekreacyjny Kleszczów. We 
wrześniu Kleszczów był miejscem organiza-
cji dwóch dużych imprez rekreacyjno-spor-
towych. Kilkanaście tysięcy kibiców oglądało 
dwudniowe, emocjonujące wyścigi motocy-
kli enduro Red Bull 111 Megawatt.

Expressem przez gminę Kleszczów

Jubileusz Gminy Bełchatów stał się okazją do podziękowań wielu osobom.

Czwarta edycja biegu ulicznego „Kleszczów 
na Piątkę”, połączona z  otwartymi Mistrzo-
stwami Polski Kobiet, zgromadziła na starcie 
350 uczestników. Wielu z nich przyjechało do 
Kleszczowa z rodzinami, łącząc udział w bie-
gu z  rekreacyjnym pobytem w  kompleksie 
SOLPARK. Relacje z biegu „Kleszczów na Piąt-
kę” oraz imprezy Red Bull 111 Megawatt są 
na stronie: www.tvntl.pl/programy-mainme-
nu-30/z-ycia-samorzdu/18822-z-ycia-samo-
rzdu-28092016.

n
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Polowa w Gminie Szczerców  
ma nową świetlicę 

Mieszkańcy sołectwa Polowa otrzymali do 
dyspozycji budynek o ponad 131 m2 powierzch-
ni użytkowej, łącznie z  funkcjonalnym zaple-
czem kuchennym i sanitarnym. Ten nowoczesny 
obiekt powstał w ekspresowym tempie – prace 
przy budowie świetlicy rozpoczęły się w połowie 
2015r. Podobne inwestycje Gmina Szczerców re-
alizowała do tej pory w Dubiu i Lubcu.

– Niezmiernie cieszy mnie to, że finalizujemy 
kolejne zadanie sukcesem – podkreślał na miej-

scu wójt Krzysztof Kamieniak – Wiem, że świet-
lica będzie tętniła życiem i spełnia oczekiwania 
mieszkańców.

Ci ostatni wielokrotnie podkreślali, że jest 
to dla nich wyjątkowo radosny dzień. Są już 
pierwsze pomysły; mieszkanki sołectwa w pla-
nach mają stworzenie koła gospodyń wiejskich. 
– Będzie gdzie organizować zebrania sołeckie 
czy imprezy integracyjne – mówił sołtys Jan 
Wlazłowski.  n

Zadbali o zdrowie i pomogli choremu dziecku
Różnorodne badania, porady lekarskie, 

pokazy aktywności ruchowej i akcja chary-
tatywna złożyły się na „Zdrową i  aktywną 
niedzielę – pomoc dla Kacperka”, w  której 
uczestniczyli mieszkańcy gminy Szczerców. 
W ramach imprezy promowano zdrowy styl 
życia i  zbierano pieniądze dla 4-letniego 
dziecka, chorego na dystrofię mięśniową

W  „Zdrową niedzielę” 23 października 
w  szczercowskiej przychodni mieszkańcy ko-
rzystali z bezpłatnych porad specjalistów, badań 
USG i echa serca. W punkcie zorganizowanym 
w  Domu Kultury Strażaka można było spraw-
dzić poziom cholesterolu, grubości tkanki tłusz-
czowej, zmierzyć ciśnienie i  sprawdzić wzrok. 
Porad na temat kondycji udzielał trener Artur 
Kamieniak, a o dobrym wyglądzie kosmetyczki 

i fryzjerki. Swoje stoiska miały także Rada Rodzi-
ców przy ZSP w Szczercowie, sołectwo Podklu-
cze, GOK w Szczercowie, Rolniczo-Pracownicza 
Spółdzielnia Mleczarska w  Szczercowie oraz 
policja i  OSP Szczerców. Atrakcją były pokazy 
ćwiczeń usprawniających dla dorosłych, zumby 
raz tańca. Na placu targowym klub Husaria Wie-
luń pokazywał motocykle, OSP Szczerców zaś 
umiejętności ratownictwa drogowego. Można 
było spróbować sił w jeździe na torze przeszkód 
w  alkogoglach. Akcję zakończyło profilaktycz-
ne przedstawienie dla dzieci. Podczas imprezy 
środki na wsparcie leczenia Kacperka zbierało 
kilkunastu wolontariuszy ze  Szczepu 18-tych 
Drużyn Harcerskich w  Szczercowie.  Zebrano 
7721,30 zł oraz 150 koron czeskich i 2,80 euro. 
„Zdrową niedzielę” poprzedził Charytatywny 

Turniej Piłki Nożnej Oldbojów z udziałem dru-
żyn Szczercowa i Zelowa. W trakcie turnieju tak-
że zbierano pieniądze dla Kacpra. Licytacja piłki 
zasiliła zbiórkę kwotą 710 zł.

n

Zapraszamy 11 listopada na drużbickie święto gęsiny
W Narodowe Święto Niepodległości gmi-

na Drużbice organizuje prezentację i degu-
stację dań z  gęsiny, które przygotują mię-
dzy innymi koła gospodyń wiejskich.

– Wydarzeniem pt. „Na świętego Marcina 
najlepsza gęsina” chcę pobudzić wśród miesz-
kańców ciekawość historii i sprawić, by gminę 
kojarzono z św. biskupem Marcinem i gęsią, na-
szymi symbolami heraldycznymi. Kulinarnym 
pokazem, integracją i  wspólnym świętowa-
niem reaktywujemy piękny staropolski obyczaj 
jedzenia gęsiny w dniu świętego Marcina – za-
prasza Wójt Gminy Drużbice Bożena Zielińska.

O  g. 14 w  kościele św. Rocha w  Drużbicach 
rozpocznie się uroczysta Msza św. Następnie 
nastąpi złożenie kwiatów na mogiłach żołnierzy. 
W  hali sportowej natomiast odbędzie się kon-
cert piosenek autorstwa Jacka Kaczmarskiego 
i  uroczystość odznaczenia 5  par Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W  dalszej ko-
lejności rozpocznie się degustacja dań z gęsiny. 
Gmina otrzymała na to przedsięwzięcie dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego. Atrakcją będzie po-
kaz wyrobu „Rogali Marcińskich po Drużbicku”, 
który poprowadzi Jagoda Grzejszczak, mieszkan-
ka gminy i pasjonatka wypieków.

6 listopada o g. 15.30 zapraszamy do świet-
licy wiejskiej w  Wadlewie na koncert z  okazji 
15-lecia  orkiestry dętej „Suchcice i  Okolice”. 
W  tym roku Wójt Gminy Drużbice już po raz 
trzeci przyłącza się do organizacji ogólnopol-
skich obchodów Dnia Seniora. 17 listopada zor-
ganizowany zostanie wyjazd na premierę filmu 
„Wołyń”. Dwa dni później wójt spotka się z se-
niorami, by osobiście podziękować za aktywny 
udział w życiu gminy.

* * *
Trwają roboty związane z adaptacją pomiesz-

czeń w budynku byłej szkoły w Suchcicach na po-
trzeby punktu przedszkolnego. Ekipy drogowców 
z kolei spotkać można w Zwierzyńcu, gdzie trwa 
przebudowa ponad 1 kilometra drogi gminnej.

* * *
Pod koniec września na prośbę wójt Zieliń-

skiej zorganizowane zostało spotkanie z  ho-
dowcami trzody chlewnej z udziałem Powiato-
wego Inspektora Weterynarii, którego tematem 
była groźna choroba świń.  

* * *
13 października wójt Drużbic wzięła udział 

w  obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Wy-
różniający się nauczyciele i pracownicy oświaty 

otrzymali podziękowania. Tego dnia w świetlicy 
wiejskiej w Drużbicach-Kolonii odbyła się także 
akcja pod hasłem „Zostań bohaterem”. Blisko 20 
osób zarejestrowało się w bazie potencjalnych 
dawców szpiku kostnego.  n

Wójt Drużbic Bożena Zielińska osobiście dziękowała 
wyróżnionym nauczycielom.

Wójt Krzysztof Kamieniak i sołtys Jan Wlazłowski 
z symbolicznym kluczem do świetlicy, przekazanym 
mieszkańcom, by obiekt dobrze wszystkim służył.

Policjanci szczercowskiego komisariatu także aktywni 
podczas „Zdrowej niedzieli”.
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Mistrz podziwiał zmagania młodych 
zawodników na powiatowym stadionie
Artur Partyka był gościem specjalnym I Powiatowego Mityngu Lekkoatletycznego im. Ryszar-
da Kaczorowskiego o Puchar Starosty Bełchatowskiego. Zawody odbyły się na stadionie lek-
koatletycznym Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie, a wystartowało w nich ponad 
300 uczniów szkół z Bełchatowa i powiatu – podstawówek, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Na stadionie lekkoatletycznym Powiato-
wego Centrum Sportu w Bełchatowie odbył 
się I Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny im. 
Ryszarda Kaczorowskiego o Puchar Starosty 
Bełchatowskiego.

– Zachęcamy wszystkich, a zwłaszcza osoby 
z  predyspozycjami i  talentami, by regularnie 
odwiedzały nasz stadion i  trenowały – mówi 
Waldemar Wyczachowski, starosta bełcha-
towski. – Organizując mityng przypominamy 
postać Ryszarda Kaczorowskiego, ostatnie-
go prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie, który był propagatorem rekreacji 
i  zdrowego trybu życia, gościł również w  na-
szym powiecie.

Na mityng zaproszone zostały szkoły podsta-
wowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne 
powiatu bełchatowskiego. Artur Partyka, trzy-
krotny olimpijczyk, zdobywca dwóch medali 
olimpijskich, a  także trzech medali mistrzostw 
świata na otwartym stadionie obserwował za-
wody i gratulował zwycięzcom.

– Gratuluję pięknego stadionu lekkoat-
letycznego, wiele miast może wam poza-
zdrościć imponującego obiektu z takim wy-
posażeniem – mówi Artur Partyka. – Tego 
typu imprezy z pewnością zachęcają młode 
osoby do uprawiania sportu, rekreacji i  ru-
chu. Uważam, że byli sportowcy mają swego 

rodzaju dług do spłacenia, bo nas też kiedyś 
ktoś zachęcił do uprawiania sportu, więc 
mamy misję, żeby sport propagować.

Młodzi lekkoatleci konkurowali w biegach 
na różnych dystansach, skoku w  dal, rzucie 
piłeczką palantową, skoku wzwyż i  pchnię-
ciu kulą.  n

„Jedynki” zwycięzcami turnieju piłkarskiego o puchar starosty
Drużyny piłkarskie Publicznego Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1 stanęły na naj-
wyższym podium w turnieju, zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Sportu. Nagrodą 
był Puchar Starosty Bełchatowskiego. W zawodach rywalizowało w sumie 8 zespołów.

Rozgrywki odbywały się w  dwóch kate-
goriach: w  kategorii szkół gimnazjalnych 
oraz szkół podstawowych. W turnieju udział 
wzięło 5 drużyn z  gimnazjów: Gimnazjum 
Domiechowice, PG nr 4 w  Bełchatowie, PG 
Dobrzelów, PG nr 3 w  Bełchatowie oraz PG 

nr 1 w Bełchatowie oraz 3 drużyny szkół pod-
stawowych: SP Domiechowice, SP Szczerców 
oraz SP nr 1 w Bełchatowie. Na najwyższym 
podium w turnieju stanęli, odbierając puchar 
z rąk Waldemara Wyczachowskiego, starosty 
bełchatowskiego, zawodnicy Publicznego 

Gimnazjum nr 1 i  Szkoły Podstawowej nr 1 
w Bełchatowie.

Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: 
Aleksander Szmigielski (PG 1) i Jan Soboń (SP 
Szczerców), królami strzelców: Piotr Mielcza-
rek (PG Domiechowice) i Piotr Tomski (SP 1), 
a najlepszymi bramkarzami: Dominik Rodzicki 
(PG 4) i Marcin Ziobro (SP Domiechowice).

Zwycięska drużyna (gimnazja): Dominik Ro-
dzicki, Kewin Komar, Filip Morkowski, Dawid 
Haleja, Jakub Miarka, Kacper Płochocki, Piotr 
Kowalczyk, Jakub Markiewicz, Dawid Kocyła, 
Wiktor Michalski, Piotr Terkiewicz, Jeremiasz 
Guralczyk.

Zwycięska drużyna (podstawówki): Do-
minik Kmiecik, Gaspare Kapuściński, Kacper 
Glapiński, Antoni Gaszewski, Filip Makowski, 
Szymon Matusiak, Mikołaj Kornacki,  Jakub 
Nowak, Maciej Bochman, Piotr Tomski, Syl-
wester Szumigaj, Kacper Kucharski. n

Tartanowa bieżnia lekkoatletycznego stadionu PCS z pewnością zachęca do uprawiania sportu i pomaga w osiąganiu 
dobrych wyników.

Puchar Starosty Bełchatowskiego w Piłce Nożnej to nagroda i jednocześnie motywacja do gry w piłkę, np. w hali 
powiatowego lodowiska przy ul. Czaplinieckiej, które po sezonie zimowym służy przez cały rok jako boisko.  
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Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  
ul. Pabianicka 17/19 

(kier. 44)

Centrala 635 86 00, fax 635 86 17

Sekretariat 635 86 01

Zespół ds. gospodarczy 635 86 81

Zespół ds. administracyjnych 635 86 81-96

Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 56

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 

Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09

ul. Pabianicka 26

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
635 86 04

Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
635 86 24

Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych 
733 66 08

ul. Pabianicka 34
Zespół ds. promocji 635 86 42 

Rzecznik prasowy 635 86 14

ul. Czapliniecka 66

Powiatowy zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności 733 66 24

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

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

Załatw sprawę w urzędzie
•  Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pracuje 

w dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30, we 
wtorki do godz. 18. Wykaz poszczególnych wy-
działów i numerów pokoi znajduje się na tab-
licy w holu na parterze urzędu. Informacje są 
również udzielane w punkcie obsługi (parter). 

•   Druki i formularze do poszczególnych spraw 
są dostępne na oficjalnej stronie interneto-
wej powiatu bełchatowskiego www.powiat-
-belchatowski.pl (zakładka: druki do pobra-
nia, BIP), a także bezpośrednio w wydziałach. 

•  Termin wizyty w wydziale komunikacji (data, 
godzina) można uzgodnić poprzez specjalną 
aplikację na stronie powiatu. O załatwieniu 
sprawy rejestracji samochodu czy prawa jaz-
dy urząd powiadamia interesantów SMS-em, 
jeśli mają takie życzenie. 
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Adam Baryła Ryszard Ciągło Marek Chrzanowski Szczepan Chrzęst Barbara Dobkowska

Tadeusz Dobrzański Krzysztof Gajda Grzegorz Gryczka Marek Jasiński Krzysztof Jewgiejuk

Jerzy Konieczny Elżbieta Kołatek Iwona Kowalska Elżbieta Kudaj Damian Nowak

Karol Orymus Dorota Pędziwiatr Dariusz Rogut

Renata Skalska

Miłosz Rudnicki

Waldemar Wyczachowski

Krzysztof Rybak

Jacek Zatorski

Komisje Rady Powiatu w Bełchatowie

Komisja Rewizyjna:
Damian Nowak – przewodniczący
Krzysztof Rybak – wiceprzewodniczący
Marek Chrzanowski
Iwona Kowalska
Miłosz Rudnicki
Karol Orymus

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Miłosz Rudnicki – przewodniczący
Marek Jasiński – wiceprzewodniczący
Szczepan Chrzęst
Grzegorz Gryczka
Damian Nowak
Waldemar Wyczachowski

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:
Jerzy Konieczny – przewodniczący

Jacek Zatorski – wiceprzewodniczący
Adam Baryła
Ryszard Ciągło
Barbara Dobkowska
Krzysztof Gajda
Dariusz Rogut

Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony 
Środowiska:
Iwona Kowalska – przewodnicząca
Krzysztof Jewgiejuk 

Krzysztof Gajda
Dariusz Rogut
Jacek Zatorski

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
Karol Orymus – przewodniczący
Elżbieta Kudaj – wiceprzewodnicząca
Barbara Dobkowska
Grzegorz Gryczka
Marek Jasiński
Elżbieta Kołatek

Dorota Pędziwiatr
Renata Skalska

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

RADNI V KADENCJI
RADY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO


