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Wydanie bezpłatne

Biuletyn powiatu bełchatowskiego
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Ponad dwustu uczniów szkół średnich powiatu stworzyło na murawie boiska Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie biało-czerwoną „żywą flagę”. Tego rodzaju happening, w roku obchodzenia przez Polskę setnej rocznicy odzyskania niepodległości, to przypomnienie młodemu pokoleniu o narodowym symbolu. Uświadomienie młodzieży znaczenia narodowej tożsamości i poczucia dumy
z bycia Polakiem są ważnymi wartościami, które powinny być nam wszystkim bliskie, nie tylko w roku patriotycznego jubileuszu.

Aż 15 tysięcy młodych drzewek pojawi się jesienią w przydomowych
ogródkach, sadach i na osiedlach
mieszkaniowych. Tyle sadzonek
zostało przekazanych mieszkańcom powiatu podczas tegorocznej
akcji „Drzewko za makulaturę”.
W zamian oddano do recyklingu
31 ton papieru. Starosta Waldemar
Wyczachowski ocenia tegoroczne
„Drzewko za makulaturę”, mimo że
jeszcze nie jubileuszowe, jako rekordowe i bardzo udane. 
Str. 8, 9

Dwudziestu czterech uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, prowadzonych
przez samorząd powiatu, otrzymało
we wrześniu stypendia motywacyjne Rady Powiatu w Bełchatowie. Jest
to nagroda za wysokie osiągnięcia
w nauce i bardzo dobre zachowanie
w roku szkolnym 2017/18. Stypendyści otrzymali pieniądze przelewem na
bankowe konta, ale spotkali się także
z radnymi na wrześniowej sesji, podczas której odebrali dyplomy i kwiaty.
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FLESZ
Inicjatywa należy do mieszkańców

Po wertepach i bezdrożach, w błocie, piachu i zaroślach leśnych szaleli w swoich pojazdach uczestnicy
Wyrowiska 2018, zorganizowanego w ostatni weekend września przez Bełchatowską Grupę Offroadową Wyr
4x4. Impreza, z kilkuletnią tradycją, propaguje legalną i bezpieczną jazdę w ekstremalnych warunkach. W tym
roku zgłosiło się 140 załóg z całego kraju. W ramach patronatu honorowego starosta Waldemar Wyczachowski
ufundował zabezpieczenie medyczne przedsięwzięcia.

Stanisław Sadurski, mieszkaniec Dobrzelowa, podczas uroczystości
79. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, został
odznaczony medalem Pro Patria. Jako chłopiec w czasie II wojny
światowej był wywieziony do Niemiec na roboty przymusowe. Po
wyzwoleniu razem z ojcem udzielał wsparcia działaczom podziemia niepodległościowego. Swoje doświadczenia chętnie opowiada
współczesnej młodzieży podczas lekcji historii.

Mieszkańcy powiatu także będą mieć wkrótce swoją inicjatywę uchwałodawczą. Rada Powiatu w Bełchatowie
podjęła uchwałę, która określa zasady, w jaki sposób obywatele będą mogli zgłaszać swoje projekty powiatowe.
Z inicjatywą uchwałodawczą będzie mogła wystąpić
grupa mieszkańców, która stworzy tzw. komitet inicjatywy uchwałodawczej. Projekt nie będzie mógł dotyczyć
kwestii, które zgodnie z przepisami, należą wyłącznie
do kompetencji zarządu powiatu. Rolą komitetu będzie
przygotowanie dokumentu i przekazanie przewodniczącemu rady. Komitet będzie musiał także zadbać o kampanię promocyjną i zebranie pod projektem podpisów
co najmniej pięciuset mieszkańców, posiadających prawo
wyborcze. Uchwała trafi ostatecznie pod ocenę radnych
powiatu. Uchwała, która daje mieszkańcom powiatu bełchatowskiego możliwość zgłaszania swoich inicjatyw,
jest efektem ustawy z dnia 11 stycznia br. o zmianie niektórych ustaw - w tym tej o samorządzie powiatowym w celu zwiększenia prawa obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych. Będzie funkcjonować w kolejnej kadencji
samorządu powiatowego w latach 2018-2022.

Nabożeństwo w intencji ofiar Września 1939 r. oraz patriotyczna
uroczystość w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyły się
w Klukach. Parafia, gdzie zlokalizowany jest cmentarz wojenny,
jest corocznym miejscem oddawania hołdu bohaterom. W imieniu mieszkańców powiatu kwiaty pod pomnikiem złożyli Krzysztof Gajda, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie i radny Jerzy
Konieczny.

Sześciometrowa przyczepa z darami pojechała do Rejonu
Solecznickiego na Litwie, regionu partnerskiego naszego
powiatu. Zbiórka, koordynowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Bełchatowie i starostwo, trwała od początku
roku. Udało się zgromadzić odzież, chemię gospodarczą,
artykuły szkolne, zabawki, książki i gry. Dary przekazuje potrzebującym bezpośrednio Wspólnota Bożego Miłosierdzia.

Kalendarium wydarzeń
13 października, Grocholice – 44. Ogólnopolski
Wyścig Kolarski o Memoriał Henryka Łasaka
15 października, Kościół M.B. Częstochowskiej
w Zelowie – Koncert finałowy w ramach 24. edycji Koncertów Festiwalowych - Zelów 2018. Pieśni
patriotyczne i sakralne.
27 października, stadion Powiatowego Centrum Sportu – Turniej Pucharu Polski Rugby 7.
2 listopada, PCS – Otwarcie powiatowego lodowiska.

3 listopada, Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie – Sobotni poranek
czytelniczy dla dzieci.
3-4 listopada, PCS – Bełchatowski, towarzyski
turniej curlingowy na otwarcie nowego sezonu.
Listopad 2018 – styczeń 2019, filia nr 2 MiPBP
w Bełchatowie – Wystawa „Tworzyć każdy może rysunek, malarstwo, rękodzieło”.
10 listopada, OSP Grocholice – Wieczór patriotyczny przygotowany przez Stowarzyszenie

Grocholice – Łączymy pokolenia w ramach dotacji
z budżetu powiatu.
11 listopada, MCK w Bełchatowie – XVIII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
„Moja Ojczyzna”.
11 listopada, PCS – Rajd Niepodległości, ostatnia
w tym roku wyprawa z cyklu„Rowerem przez powiat”.
15 listopada, Bełchatów – Powiatowy Dzień Seniora,
organizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Bełchatowie.
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WYDARZENIA
Powiat pokłonił się rolnikom
Dożynkowa tradycja, pielęgnowana od stuleci przez polską wieś, jest hołdem dla ciężkiej pracy na roli,
dziękczynieniem naturze za jej dary i okazją do wspólnej zabawy. I tej tradycji stało się zadość także 2 września w Woli Wiązowej podczas powiatowego święta plonów, zorganizowanego przez bełchatowskie starostwo i gminę Rusiec.

U

roczystość rozpoczęła się w kościele.
Modlitwą i śpiewem podziękowano
Bogu i Ziemi za dobrodziejstwo otrzymania z natury tego, co w niej najlepsze i co
człowiekowi do życia niezbędne. Rolnicy
przynieśli do świątyni uplecione z kłosów,
kwiatów i innych tegorocznych płodów wieńce, jako symbol zakończenia zbiorów. Było ich
prawie trzydzieści, a przedstawiały motywy
religijne i patriotyczne oraz scenki z życia na
wsi. Dalsza część dożynek odbyła się na miejscowym boisku, a złożyły się na nią również
tradycyjne elementy, jak przekazanie wieńców gospodarzom, podziękowania dla rolników czy poczęstunek chlebem i miodem.
- Dziękuję rolnikom za polski, wspaniały
chleb, którego zazdroszczą nam za granicą –
zwrócił się do zebranych wicestarosta Grzegorz
Gryczka, który pełnił rolę gospodarza uroczystości. - Dożynki są waszym świętem i zasłużonym
czasem na zabawę oraz integrację. Rolnicy zawsze zasługiwali na społeczny szacunek i uznanie, i temu służy również tradycja dożynkowa.
Hołd pracy na roli oddał również wójt Ruśca
Dariusz Woźniak. Starostowie dożynek Marzena Krasowska i Adam Bogusławski przekazali
gospodarzom udekorowany odświętnie bochenek z tradycyjną prośbą o mądre i sprawiedliwe dzielenie. Starostowie oraz inni rolnicy,
reprezentujący swoje gminy, wyróżniający
się osiągnięciami, zostali uhonorowani symbolicznymi statuetkami: Katarzyna i Bogdan
Łuczyńscy (g. Drużbice), Michał Kuśmierek (g.
Kleszczów), Anita i Zbigniew Mielczarkowie (g.
Szczerców), Mariusz Grzegorek (g. Zelów), Paweł Maksalon (g. Bełchatów), Dorota i Tomasz
Kowalczykowie (g. Kluki).
- Prawda jest taka, że na dożynki czeka się
cały rok – przyznała Katarzyna Łuczyńska, rolniczka nagrodzona statuetką. - Choć sami wiemy, że nasza praca jest wyjątkowo ważna, to zawsze miło jest usłyszeć, że inni też ją doceniają

Wicestarosta Grzegorz Gryczka i wójt Dariusz Woźniak
podziękowali rolnikom za ciężką pracę w gospodarstwach.

Częstym motywem tegorocznych wieńców dożynkowych były symbole narodowe dla podkreślenia jubileuszu stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.

i szanują. Teraz się bawimy, świętujemy, ale po
powrocie do domu odpoczynku nie będzie. Na
gospodarskim obrządku ja spędzę jeszcze dziś
wieczorem ponad dwie godziny.
Na dożynkowej biesiadzie bawiło się około
półtora tysiąca osób. Na uwagę widzów zasłużył ciekawy pokaz policyjnych umiejętności,
a zwłaszcza wyszkolonych psów. Na estradzie królowała muzyka i taniec od ludowego,
w wykonaniu zespołu folklorystycznego Rajka,
poprzez „taniec pokoleń” Mateusza Szałańskiego, po fitness na butach kangoo jumps Weroniki Olczak i jej teamu. Gwiazda wieczoru, grupa Masters zaprezentowała w Woli Wiązowej
swoje najpopularniejsze utwory, w tym dwukrotnie szlagier „Żono moja”. Taneczne rytmy
kontynuował rusiecki „Piąty żywioł” wykonując
polskie i zagraniczne przeboje. Niezapomniane wrażenie wywarł na publiczności także
efektowny teatr ognia w wykonaniu trzech aktorów żonglujących płonącymi pochodniami.

Warto dodać, że uczestnicy powiatowych
dożynek mogli częstować się smakołykami
na stoiskach ośmiu gmin, które otrzymały na
to po 2 tys. zł dotacji od samorządu powiatu.
Byli też szczęśliwcy, którzy wrócili do domu
z wartościowymi upominkami, nagrodami
w zabawnych konkursach dla publiczności,
przekazanymi przez firmy – partnerów dożynek. Organizację tej imprezy dla mieszkańców
powiatu wsparli: MegaMed, Klinika Wolmed,
Rezydencja Dwór Polski, Centrum Elektryczne
Ania, Społeczna Akademia Nauk Bełchatów,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe Sanel, Firma Handlowa Jagatex
Grażyna Ludkiewicz, Solpark Kleszczów, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-ADR, PPHU KRISTAL, DHR Kontakt, Dambis,
ELBUD, Browar Rzemieślniczy Jan Olbracht
Piotrków Trybunalski. 
n
Przyszłoroczne dożynki powiatowe planowane
są w gminie Zelów.

Na dożynkowej estradzie królowały pokazy różnych gatunków tańca, fitness, popisy wokalne.

W kulminacyjnym punkcie imprezy na boisku w Woli Wiązowej bawiło się półtora tysiąca osób.
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WYDARZENIA
„Zakrętkowa pomoc” się kręci
Prawie dwa miliony plastikowych nakrętek, ważące cztery tony, zebrali przez osiem miesięcy mieszkańcy
powiatu w ramach kolejnej akcji z cyklu„Zakręcona pomoc”. Zysk z przekazania nakrętek do recyklingu
został przeznaczony na kupno sprzętu rehabilitacyjnego dla Patrycji Oszczyk. Zbiórki pod patronatem starosty Waldemara Wyczachowskiego koordynuje Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie.

Szczere łzy wzruszenia i radość towarzyszyły Patrycji i jej mamie, kiedy dziewczynka pierwszy raz dotknęła swojego nowego rotora
rehabilitacyjnego. Anna Matyszewska z CKP wyjaśniła jego działanie.

P

atrycja Oszczyk jest wychowanką
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie. Ma 17
lat i wiele marzeń i pasji, którymi z powodu
niepełnosprawności nie może w pełni się
cieszyć. Jedną z nich jest taniec. Rotor rehabilitacyjny, kupiony za pieniądze uzyskane ze
zbiórki nakrętek (ok. 4 tys. zł) i datki zebrane
na charytatywnym turnieju piłki nożnej (4,8
tys. zł), pomoże dziewczynce usprawnić nogi

i ręce. Prezentem jest też komputer i program piktograficzny.
- Przyznam, że ta góra nakrętek to dla mnie
bardzo wzruszający widok i dowód, jak wiele
osób zechciało pomóc mojej córce – dziękowała na podsumowaniu akcji Agnieszka Oszczyk. - Są, niestety, jeszcze inne, chore dzieci,
które także czekają na pomoc. Każda nakrętka przybliża je małymi krokami do lepszego
życia. Nie wyrzucajmy ich.

- Kolejna akcja udała się dzięki zaangażowaniu kilku pokoleń naszych mieszkańców mówi Andrzej Jędrzejczyk, dyrektor Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie,
które koordynowało zbiórkę. - Zakrętki przekazaliśmy firmie recyklingowej i kupiliśmy
potrzebny Patrycji sprzęt. Ogłaszamy jednocześnie kolejną zbiórkę, tym razem dla Ani
Tarki.
Akcja może potrwać nawet do roku.
Dziewczynce potrzebny jest ssak do górnych
dróg oddechowych oraz pulsoksymetr.
- Ania jest dzieckiem głęboko upośledzonym, ma porażenie czterokończynowe,
padaczkę lekooporną i wodogłowie. Leży
praktycznie bez kontaktu, nie można z nią
porozmawiać. Czasem się lekko uśmiechnie, kiedy ją pogłaszczę – opowiada Aneta Tarka, mama Ani. - Mam przeczucie, że
zbiórka dla córki powiedzie się. Zakładając
rano dawno nieużywany płaszcz, znalazłam
w kieszeni plastikową nakrętkę. To dobry
znak.
- Cieszę się, że po raz czwarty pomagamy
dziecku z naszego ośrodka – mówi Małgorzata Stemplewska, dyrektor Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie. - Codziennie obserwujemy trudną
drogę dzieci i ich rodziców. Pomoc z pewnością jest im potrzebna. Dziękujemy za każdy
gest serca.
Nakrętki zbierano dotąd dla Mateusza
Więcława, Amelki Fronc i Patrycji Oszczyk.
Kto indywidualnie chciałby pomóc Ani Tarce, może przynosić zakrętki do bełchatowskiego starostwa (Pabianicka 34 – rzecznik
prasowy) lub do Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Czaplinieckiej 96 w Bełchatowie. 
n

Piknik stowarzyszeń

K

ilkanaście stowarzyszeń i organizacji
zaprezentowało się podczas siódmej
edycji Pikniku Stowarzyszeń, który
organizowany jest przez bełchatowskie
starostwo. Mieszkańcy mogli zapoznać się
z charakterem działalności lokalnych stowarzyszeń, zobaczyć ich potencjał i dotychczasowe dokonania.
- Piknik jest doskonałą okazją do zaprezentowania oferty naszych stowarzyszeń, które często
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bez większego rozgłosu budują potencjał regionu,
realizują wiele cennych inicjatyw na rzecz różnych
grup mieszkańców – mówi Monika Selerowicz,
pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w starostwie powiatowym.
Tradycyjnie podczas pikniku odbyło się losowanie nagrody starosty wśród osób odwiedzających
stoiska. Były degustacje regionalnych potraw,
zabawy, pokazy i prezentacje. Piknik odbył się na
Placu Narutowicza w Bełchatowie. 
n

Stowarzyszenia częstowały mieszkańców smakołykami, ale przede
wszystkim zapraszały do zapoznania się ze swoimi działaniami.

WYDARZENIA
Obywatele na straży bezpieczeństwa
W powiecie bełchatowskim nie brakuje osób, które w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dokonują obywatelskich zatrzymań nietrzeźwych kierowców. Z czterema bohaterami spotkali się we
wrześniu Grzegorz Gryczka, wicestarosta i Karol Mielczarek, Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie.

D

wie z nagrodzonych osób to pracownicy ochrony kopalni. Historia
zdarzyła się 1 września, kiedy tuż
nad ranem na teren zakładu wtargnął samochód. Kierowca szarżował po drogach
wewnętrznych i nie reagował na sygnały
pracowników ochrony, wzywające do zatrzymania się. W końcu kierowca i pasażer
porzucili auto i zaczęli uciekać. Szybko
zostali ujęci, wezwano policję. Funkcjonariusze zbadali obecność alkoholu we krwi
32-letniego kierowcy oraz 28-letniego
pasażera. Alkomat wykazał odpowiednio
2 i 1,7 promila alkoholu. Największa „niespodzianka" czekała jednak na funkcjonariuszy wewnątrz pojazdu. Na tylnym siedzeniu mundurowi znaleźli ponad półtora
kilograma marihuany. Dodatkowo, podczas przeszukania w miejscu zamieszkania
32-latka, policjanci zabezpieczyli kolejne
środki odurzające. Mężczyzna usłyszał
zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, odpowie również za kierowanie
pojazdem w stanie nietrzeźwości. Trafił do
aresztu. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Postawą godną naśladowania wykazało
się również dwoje mieszkańców Bełchatowa, którzy ujęli nietrzeźwego kierowcę i powiadomili o tym policjantów. Ich przygoda

Jesteśmy dumni z postawy i wdzięczni mieszkańcom, którzy nie boją się reagować na niewłaściwe zachowania innych.

zdarzyła się 26 sierpnia na ulicy Pabianickiej,
gdzie zauważyli jadącego wężykiem mercedesa. Auto zmierzało w kierunku centrum
miasta. Tuż przed rondem im. R. Traugutta
udało się bełchatowianom uniemożliwić
dalszą jazdę podejrzanemu o nietrzeźwość
kierowcy. Wezwano policyjny patrol. Podej-

rzenia były słuszne. 36-letni obywatel Ukrainy, który kierował mercedesem, miał w organizmie 3,6 promila alkoholu.
Mężczyzna został zatrzymany. Nie ma już
prawa jazdy. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi
kara do 2 lat pozbawienia wolności. 
n

Ścieżka w październiku, rondo w listopadzie

P

onad kilometrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej powstał na odcinku
drogi Grobla – Wierzchy Kluckie. Prace
kosztowały blisko 400 tysięcy złotych.
- Dzięki budowie trasy rowerzyści bezpiecznie mogą pokonać fragment drogi powiatowej, po czym pojechać dalej drogami
gminnymi - przez Wierzchy Kluckie i Wierzchy Parzeńskie, a następnie dojechać do
naszej ścieżki rowerowej Domiechowice –
Parzno – mówi Tomasz Jachymek, dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie.
Od dwóch lat powiat sukcesywnie przebudowuje z własnych środków drogę od Grobli
w stronę Parzna. Udało się dotąd wyrównać
pobocza i położyć nową nakładkę asfaltową
na 900-metrowym odcinku od Grobli do
Imielni. Koszt prac wyniósł 240 tysięcy złotych i w całości został sfinansowany z budżetu powiatu. Ponadto za kwotę 472.500 zło-

tych zmodernizowano ponad kilometrowy
odcinek drogi od Imielni w stronę Parzna.
Wielkimi krokami zbliża się zakończenie
budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska
Polskiego, Armii Krajowej i kard. Stefana Wyszyńskiego. Inwestycję realizuje samorząd
Bełchatowa. Powiat bełchatowski dołoży ze
swojego budżetu półtora miliona złotych.
Prace budowlane trwają od lipca. Większość instalacji, takich jak sieć wodociągów,
kanalizacji i linii energetycznych i teletechnicznych, przebiegających w rejonie prac,
jest już zamontowana, uporządkowana czy
odnowiona. Pierwsze warstwy podbudowy
i krawężniki zostały ułożone od strony ulicy
Wyszyńskiego. Po nowym rondzie będziemy jeździć już w listopadzie. Takie rozwiązanie drogowe powinno w tej newralgicznej
części ulicy Wojska Polskiego upłynnić ruch
i podnieść poziom jego bezpieczeństwa.  n

Nowa ścieżka cieszy rowerzystów od października.
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PO PARTNERSKU
Posadziliśmy z Niemcami „Aleję bez granic”
Dwudziestu uczniów z bawarskiego landu Berchtesgaden przebywało przez kilka dni w domach swoich rówieśników ze szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie pobytu młodzież uczestniczyła we wspólnych
przedsięwzięciach. Jednym z nich było posadzenie dębów na terenie Borowin.

A

leja bez granic”, składająca się z trzydziestu dębów, już rośnie na terenie szkółki leśnej w Borowinach.
To szczególne miejsce jest pamiątką i wymownym świadectwem polsko-niemieckiej współpracy, podjętej ponad jedenaście
lat temu przez powiaty bełchatowski i Berchtesgaden. Sadzonki i plac zostały udostępnione przez Nadleśnictwo Bełchatów.
- Dąb, kojarzony z mocą i długowiecznością, to najlepszy symbol partnerstwa
z bawarskim rejonem. Ufam, że nasza już
kilkunastoletnia przyjaźń, będzie nadal się
rozwijać i umacniać – podsumował akcję
sadzenia drzewek starosta Waldemar Wyczachowski.
Pomysł bardzo podobał się Ruth Schliebs
i Marii Bauer, nauczycielkom ze Szkoły Realnej w Bad Reichenhall: - To było dla naszych uczniów wyjątkowe doświadczenie.
Rodzice polskich uczniów przygotowali dla
gości, jednodniowy program, zapraszając
Osoby, instytucje i firmy, które wsparły
przygotowanie gościny dla Niemców:
PGE GiEK S.A.; Małgorzata Dobrowolska
(Hotel Wodnik), Jarosław Zając (Nadleśnictwo Bełchatów); Jarosław Szpak (Solpark
Sp. z o.o.); Haering Polska Sp. z o.o.; Edyta
Sapis (Sport Hotel); Gospodarstwo Agroturystyczne „Kardynał”; Andrzej Jędrzejczyk
(Centrum Kształcenia Praktycznego); Joanna Zalejska, I LO; Piotr Mielczarek, ZSP
nr 3 (oddelegowanie nauczycieli, wynajem
sali); Katarzyna Woszczyk (DPS Bełchatów);
Daniel Dobrzyński, Milena Filipek (UP Studio); tłumacze: Gabriela Siewiera – Paradecka, Magdalena Gosławska – Mirczak,
Małgorzata Krysztofik.

Wspólna zabawa na Słoku. Obie grupy młodzieży nauczyły
się jednego układu tanecznego.
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Pierwsze drzewo w „Alei bez granic” posadzili starosta Waldemar Wyczachowski i Ruth Schliebs, dyrektor Szkoły Realnej
w Bad Reichenhall.

ich na wycieczki np. na Górę Kamieńsk, do
Częstochowy czy Warszawy. W pozostałe dni
pobytu o atrakcje zadbało bełchatowskie starostwo. Grupa odwiedziła EC1, centrum techniki w Łodzi i planetarium, usytuowane w kanałach pod ziemią muzeum „Dętka”, poznała
specyfikę firmy Haering Polska, dostawcy precyzyjnych części dla przemysłu samochodowego, a spacerując po rynku usłyszała o historii
Piotrkowa Trybunalskiego. Młodzież spotykała
się także w Bełchatowie, spędzając czas wieczorami na Placu Narutowicza. Głównym językiem komunikacji był angielski. Co ambitniejsi goście podjęli wyzwanie nauczenia się
podstawowych zwrotów grzecznościowych
po polsku. Nie było łatwo, ale z pewnością
śmiesznie. Wesoła atmosfera panowała przez
cały pobyt Bawarczyków, a kulminacją dobrej
zabawy było rodzinne spotkanie wszystkich

uczestników wymiany, w tym polskich rodzin
i przedstawicieli władz samorządu powiatowego oraz partnerów wydarzenia. Grzegorz
Gryczka, wicestarosta podziękował rodzinom
i partnerom wydarzenia za wsparcie w realizacji wymiany młodzieży.
Członkowie Stowarzyszenia Europa Union
Okręg BGL, tj. Helmut Ketschko i Walter Soraruf, od lat mocno zaangażowani w partnerstwo naszych regionów, przekazali mieszkańcom powiatu pozdrowienia od Georga
Grabnera, starosty BGL. Niemieckiej delegacji
towarzyszyła także Sonia Heder, Polka, która
swoją już dwuletnią pracę w sekretariacie
Szkoły Realnej w Bad Reichenhall, zawdzięcza kontaktom obu powiatów. Goście zostawili na koniec wizyty w Bełchatowie zaproszenie do Bawarii dla polskich uczniów
w dniach 11 – 16 maja 2019 r.
n

Mateusz Barański i Felix Benger: Przybij piątkę! To nasz
wspólny dąb!

Mama Martyny Załęcznej zdążyła się zżyć z Sophie Hamann. Przy pożegnaniu były łzy.

EDUKACJA
Mądrzy, zdolni, przebojowi
Dwudziestu czterech uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez samorząd powiatu, otrzymało
we wrześniu stypendia motywacyjne Rady Powiatu w Bełchatowie. Jest to nagroda za wysokie osiągnięcia w nauce i bardzo dobre zachowanie w roku szkolnym 2017/18. Stypendyści spotkali się z radnymi na wrześniowej
sesji, podczas której odebrali dyplomy i kwiaty.

N

a stypendia motywacyjne dla uczniów
samorząd powiatu przeznaczył prawie
15 tysięcy złotych. Pieniądze podzielono wśród dwudziestu czterech osób z najlepszymi wynikami. Liczyły się nie tylko świadectwa, ale także laury z konkursów i olimpiad
przedmiotowych oraz działalność społeczna.
Najniższe tegoroczne stypendium wyniosło
253,50 zł, najwyższe 1.774,50 zł.
Wśród stypendystów jest Magdalena Cieślik z „Bronka”. Jej średnia ocen wyniosła 5,50.
Magda nie ukrywa, że lubi się uczyć, zwłaszcza
języków obcych, matematyki, chemii i geografii. Nie zdarza się jej przychodzić do szkoły bez
przygotowania.
- Bywa, że stresuję się, kiedy skumulują się
trudne tematy – przyznaje Magdalena Cieślik.
- Na naukę poświęcam popołudnia i wieczory, ale znajduję też czas dla chłopaka Piotra
i koleżanek. Uwielbiam sport, grać na pianinie
i czytać. Kiedyś spotykałam się z określeniem
„kujon”, dziś już nie byłoby mi przykro z tego
powodu.
Magda zamierza studiować medycynę,
ewentualnie ekonomię. Stypendium, które
w jej wypadku wyniosło 676 zł, jeszcze nie
wydała. Prawdopodobnie – przy dodatkowym wsparciu rodziców - przeznaczy go
na wymarzony aparat telefonu. - Będę miała
miłą pamiątkę, dodaje uczennica.
W zaszczytnym gronie stypendystów są
także: Paulina Surowa (Zespół Szkół Ponad-

Od początku wyróżniania uczniów stypendiami przez Radę Powiatu w Bełchatowie, tj. od roku 2001, nagrodę tę otrzymało
w sumie 320 osób.

gimnazjalnych w Zelowie; średnia ocen 4,76;
Wiktor Martyniak (ZSP w Zelowie; 4,76 ); Julia
Szymańska (I LO w Bełchatowie; 5,56); Szymon Śmigielski (I LO; 5,38); Mikołaj Komar
(I LO; 5,13); Agata Kaczorowska (I LO; 5,29);
Magdalena Radziszewska (ZSP w Zelowie;
5,00); Miłosz Sadziński (ZSP w Zelowie; 4,84);
Jakub Kowalczyk (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie; 5,40); Natalia Łukasiewicz (II Liceum Ogólnokształcące
w Bełchatowie; 4,80); Aleksandra Kubik (II
LO; 4,93); Daria Klimczyk (ZSP nr 3; 4,79); Kamil Ludwiczak (II LO; 5,07); Katarzyna Banasiak (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr
4 w Bełchatowie; 4,79); Patrycja Műller (ZSP

nr 4; 4,86); Emilia Sikorska (II LO; 5,25); Kamil
Szymczak (ZSP nr 3; 5,38); Katarzyna Kilańczyk (ZSP nr 3; 5,47); Weronika Kłysik (ZSP
w Zelowie; 5,09); Julia Kołomycka (II LO; 5,00);
Katarzyna Śmiertka (ZSP nr 4; 4,88); Sylwia
Nadajewska (ZSP nr 4; 4,86); Agata Pielucha
(ZSP nr 4; 4,79).
Na finansową nagrodę mogą także liczyć
każdego roku studenci, mieszkający na terenie powiatu bełchatowskiego. Wnioski
o stypendium należy składać w bełchatowskim starostwie do 31 października.
Zostaną one w ciągu miesiąca rozpatrzone.
Informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury
i Sportu. 
n

Cosinus działa już 10 lat

P

odziękowania, serdeczne życzenia,
okolicznościowe statuetki, występ artystyczny i poczęstunek złożyły się na
obchody dziesięciolecia szkół dla dorosłych
Cosinus w Bełchatowie. W uroczystości
wzięli udział słuchacze, nauczyciele, dyrektorzy bełchatowskich placówek oświatowych i kulturalnych, pracownicy wydziału
edukacji w starostwie, sprawujący nadzór
nad szkołami niepublicznymi na terenie
powiatu. Wicestarosta Grzegorz Gryczka
przekazał na ręce Marzeny Żemejdy – Zybury, dyrektor Cosinusa, pamiątkowy grawer z gratulacjami i życzeniami kolejnych
sukcesów. Pani dyrektor pełni swoją funkcję ponad 8 lat. Jest pomysłodawczynią
realizowanych przez szkołę wielu przedsięwzięć, adresowanych do mieszkańców

powiatu bełchatowskiego. - Naszą ideą
jest, by szkoły Cosinus w Bełchatowie działały jako placówka nie tylko oświatowa, ale
również kulturalna – mówi Marzena Żemejda – Zybura.
Szkoły Cosinus, oprócz działalności edukacyjnej z liceum i ciekawymi kierunkami
policealnymi, prowadzą również działalność
kulturalną. Są organizatorem corocznego
Dyktanda o Puchar Starosty Bełchatowskiego, współorganizatorem konferencji naukowych. Współorganizują także warsztaty
prawnicze pod patronatem pisma branżowego „CASUS”. Co wtorek o godz.17.00
w sekretariacie przy ul. Pabianickiej 1 w Bełchatowie działa Poradnia Prawa Administracyjnego. Porady udzielane w ramach poradni są bezpłatne. 
n

Marzena Zybura-Żemejda, dyrektor Cosinusa, odebrała
jubileuszowe życzenia od wicestarosty Grzegorza Gryczki.
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EKOPOWIAT
Wymieniliśmy stare papiery na młode
drzewka. Rekordowa akcja
Aż 15 tysięcy młodych drzewek i krzewów pojawi się jesienią w przydomowych ogródkach, sadach i na osiedlach mieszkaniowych na terenie naszego powiatu. Tyle sadzonek zostało przekazanych mieszkańcom powiatu podczas tegorocznej akcji „Drzewko za makulaturę”. W zamian oddano do recyklingu 31 ton papieru.

P

o raz dziewiąty w historii bełchatowskie starostwo zorganizowało jednodniową akcję zbiórki makulatury.
W sobotnie przedpołudnie, 29 września, na
parkingu przy budynku urzędu, ustawiła się
długa kolejka osób chętnych oddać makulaturę. Taczkami, przyczepkami, w kartonach
i walizkach przywieziono tony tektury po pudełkach, gazet, książek, ulotek reklamowych,
a nawet starych dokumentów. Pewna kobieta wynajęła samochód dostawczy, w którym
miała 250 kg papierowego surowca. Niektórzy przyznali, że do akcji przygotowywali się
od wielu tygodni. Kilka wspólnot mieszkaniowych zachęcało swoich mieszkańców
do mobilizacji, by razem zebrać makulaturę
i razem pozyskać sadzonki na przyblokowe
skwery. Wysiłek się opłacał. Spośród 15 tysięcy sadzonek można było wybrać thuje, wiśnie, jabłonie, śliwy, czereśnie, dęby, brzozy,
sosny czy modrzewie.

- Sadzonki mieliśmy w tym roku bardzo
atrakcyjne pod względem gatunkowym
i szkółkarskim - podsumowuje Tomasz
Głowacki, kierownik referatu ds. edukacji
ekologicznej w starostwie. - Olbrzymie zainteresowanie mieszkańców jest dla nas
dowodem dobrego rozpropagowania informacji o przedsięwzięciu. To również dowód
świadomości ekologicznej. Mieszkańcy bowiem nie wyrzucają starych papierów gdziekolwiek, gromadzą je, a potem oddają. I oni,
i środowisko mają z tego korzyści.
Pracownicy starostwa, uczestniczący w akcji, zbierają także doświadczenia z kolejnych
edycji i zastanawiają się nad zmianami w regulaminie, które wyeliminują pewne nadużycia i nieuczciwe zachowania ze strony uczestników. Takie, niestety, też się zdarzały. Były
osoby, które stawały w kolejce kilka razy lub
nawet – mówiąc kolokwialnie – wpychały się
poza kolejnością i znów odbierały kupony na

1

następne drzewka. To spowodowało, że dla
kilkudziesięciu osób, które przyjechały nieco
później i spokojnie czekały na oddanie swojej makulatury, drzewek zabrakło.
Starosta bełchatowski Waldemar Wyczachowski ocenia tegoroczne „Drzewko za makulaturę”, mimo że jeszcze nie jubileuszowe,
jako rekordowe. Zebrano 31 ton papieru, czyli
4 tony więcej niż w roku ubiegłym. Makulaturę oddało 2800 osób, o siedemset więcej
niż w ósmej edycji. Przy sprawnej organizacji
akcji pracowały 23 osoby, w tym społecznie
młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im Z.
Herberta. Samorząd powiatu przeznaczył na
przedsięwzięcie 50 tysięcy złotych. Swojego
wymiernego wsparcia udzieliły także spółka
Ekoregion, która za 3 tysiące złotych kupiła sadzonki i bezpłatnie odebrała makulaturę oraz
Nadleśnictwo Bełchatów. Leśnicy przekazali 4
tysiące sadzonek, a na miejscu udzielali porad
na temat zasad i terminów nasadzeń.
n

2

Podpisy zdjęć :
1. W 9. edycji akcji makulaturę oddało 2800 osób. To o 700 więcej niż przed rokiem.
2. Starosta Waldemar Wyczachowski podziękował mieszkańcom za segregowanie odpadów i wysiłek dostarczenia makulatury na zbiórkę.
3. Samorząd powiatu przeznaczył na akcję 50 tys. zł. Za przeważającą część tej sumy kupiono 11 tysięcy sadzonek. 4 tysiące drzewek ufundowało nadleśnictwo.
4. Wśród uczestników akcji przeważali bełchatowianie, ale przyjechali także mieszkańcy okolicznych miejscowości.
5. W sprawnym przeprowadzeniu akcji pomagała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta w Bełchatowie.
6. „Drzewko za makulaturę” zmobilizowało całe rodziny. Zdarzały się nawet trzy generacje od wnuczków po dziadków.
7. Pracownicy starostwa koordynowali akcję od wczesnych godzin rannych w sobotę, 29 września. Musieli wszystko zważyć, zarejestrować, wydać kupony i sadzonki.
8. Dostarczenie makulatury na miejsce wymagało sporej krzepy, a nierzadko logistyki i pomysłowości. Rekordzistka oddała jednorazowo ponad 250 kg,
które przywiozła autem dostawczym.
9. Makulaturę odebrała spółka Ekoregion, która przekaże ją do recyklingu.
10. Mieszkańcy mieli do wyboru wiele gatunków drzew i krzewów, które były już przygotowane do nasadzenia.
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EKOPOWIAT
Konkursy, piosenki i inne smakołyki

W

Festiwalu Piosenki Ekologicznej, odbywającego się w ramach tegorocznego Eko-pikniku, organizowanego
przez bełchatowskie starostwo, zaprezentowało
się ponad osiemdziesięciu wokalistów z placówek
oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu
oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach. Rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny. Samorząd powiatu przeznaczył na tę formę edukacji
ekologicznej mieszkańców 13,5 tysiąca złotych. Za
tę sumę kupiono przede wszystkim cenne nagrody w konkursach, zorganizowano warsztaty i degustację potraw.
Jury festiwalu postanowiło przyznać nagrody
następującym placówkom: Akademii „Jabłuszko”
z Bełchatowa, Szkole Podstawowej Nr 1 w Zelowie, Szkole Podstawowej w Chabielicach, natomiast wyróżnienia otrzymały: Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Bełchatowie, Zespół „Biedroneczki” z Kluk,
II Liceum im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie. Nagrody przyznano również laureatom
konkursu plastycznego: Akademii „Jabłuszko”,
Przedszkolu Samorządowemu nr 1 w Zelowie,
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Zelowie
oraz wyróżnienia: Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 9 w Bełchatowie, Szkole Podstawowej
nr 3 w Bełchatowie, Specjalnemu Ośrodkowi
Szkolno-Wychowawczemu w Bełchatowie.
Na scenie zaprezentowały się wokalnie także dorośli wykonawcy: Promienie Bełchatowa, Mode-

Jury Festiwalu Piosenki Ekologicznej oceniało nie tylko umiejętności wokalne wykonawców, ale również dobór repertuaru,
np. opiewającego piękno przyrody i miłość do natury.

rato oraz „Ale Babki”. Publiczność zgromadziła się
przed sceną przy Gigantach Mocy zapełniając ławeczki, a niektórzy przynieśli z sobą – jak na prawdziwy piknik przystało – plażowe leżaki. Słoneczna
pogoda, jak też „rozśpiewana” atmosfera, sprzyjały
relaksowi i przyjemnościom dla ducha i ciała. Podczas Eko-pikniku można było skosztować potraw
przygotowanych przez Gminne Stowarzyszenie
Kobiet Wiejskich w Drużbicach. Były lody z wiejskiej śmietany oraz prawdziwy, ekologiczny miód.
Swoje stoisko zaprezentowało również niezawod-

ne Stowarzyszenie „Amazonki”. Można było kupić
na nim własnoręcznie wykonane zaproszenia
oraz biżuterię. Zainteresowaniem odwiedzających cieszyło się również stoisko bełchatowskiego
nadleśnictwa. Leśnicy przygotowali ciekawe gry
o tematyce leśnej flory i fauny, pokazali nawet,
jak wykonać magnes z drzewa. Najmłodszych do
zabawy zachęcali animatorzy. Dzieciom podobały
się najbardziej warsztaty wykonywania biżuterii,
balonowe zwierzątka i pokaz mydlanych baniek.

n

Nauka w lesie nie idzie w las
Około dwóch tysięcy uczniów z powiatu bełchatowskiego już wzięło w tym roku udział w czterdziestu
wyjazdach edukacyjnych do miejsc atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo. Bełchatowskie starostwo
pomogło szkołom w zorganizowaniu blisko czterdziestu takich wyjątkowych lekcji w terenie. Samorząd
powiatu przeznaczył na to przedsięwzięcie prawie 80 tysięcy złotych.

W

yjazdy edukacyjne są uwielbianą przez uczniów formą nauki. Wiedzą o tym nauczyciele, i wie samorząd powiatu bełchatowskiego,
dlatego od lat są one organizowane. Przyrodniczych atrakcji, jak
też miejsc do zgłębiania wiedzy z wielu dyscyplin jednocześnie nie brakuje,
nawet w najbliższej okolicy. Najczęstszymi celami wyjazdów były parki narodowe i krajobrazowe, arboreta, ogrody botaniczne i zoologiczne, centra
nauki. Towarzyszący uczniom wychowawcy lub nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych jednogłośnie podkreślają, że wyjazdy edukacyjne to bardzo
atrakcyjna forma zajęć, która daje dzieciom konkretną wiedzę, uczy wrażliwości na otaczające środowisko. Trudno przecenić także takie wartości, jak
przebywanie na świeżym powietrzu czy integrację grupy w sympatycznej
atmosferze poza murami szkoły.
Konkursy ekologiczne, prowadzone we współpracy z placówkami, promują postawy proekologiczne, zdrowy styl życia i ideę zrównoważonego rozwoju oraz wiedzę na temat ekologii, ochrony środowiska i przyrody. Ich celem jest pogłębienie wiedzy ekologicznej i motywacja do proekologicznych
praktyk, jak np. segregowanie śmieci, wykorzystywanie surowców wtórnych.
Nierzadko ekologiczne konkursy wpływają także na inne umiejętności ich
uczestników, tj. rozwijają talenty artystyczne, pisarskie, plastyczne czy muzyczne.
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Jednym z ulubionych miejsc wypraw edukacyjnych dzieci był w tym roku „Dinopark” w Kołacinku.

Zgodnie z regulaminem przyznania pomocy finansowej na wyjazdy, jak
też inne edukacyjne przedsięwzięcia z zakresu ekologii, placówki z terenu powiatu bełchatowskiego mogą się o nią starać składając wniosek w starostwie
do 31 sierpnia. W tym roku wpłynęło aż 200 takich podań. Wnioski zostaną
rozpatrzone do końca br. Te, które otrzymają akceptację, będą ujęte w budżecie na rok 2019.
n

EKOPOWIAT
Żyjemy w powiecie przyjaznym środowisku
Kilkanaście zadań inwestycyjnych, finansowanych bądź współfinansowanych przez samorząd powiatu bełchatowskiego, jest realizowanych w tym roku na terenie powiatu bełchatowskiego. Z blisko 1,8 miliona złotych tzw. „zielonych pieniędzy” 730 tysięcy złotych wesprze przedsięwzięcia w gminach. Suma 1,06 mln zł została przeznaczona na zadania własne
powiatu, które będą miały tzw. efekt ekologiczny. Są wśród nich także inicjatywy z zakresu
edukacji ekologicznej. Starosta bełchatowski Waldemar Wyczachowski wskazuje najważniejsze działania.
tencyjnego wody pitnej w Wadlewie, budowę
oczyszczalni ścieków w Suchcicach i wymianę
zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w budynku komunalnym w Wadlewie. Pomogliśmy także gminie Szczerców w budowie
odcinka kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie
Pierwszym. W momencie zakończenia zadania
gmina otrzyma do 30 tys. zł.

Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP w Zelowie to jedna z tegorocznych inwestycji ekologicznych powiatu. Obiekt czeka jeszcze
tylko na położenie nowej wykładziny.

- Które przedsięwzięcia są istotniejsze, inwestycje czy edukacja?
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski (WW): Moim zdaniem nie powinno
się tego wartościować. Oba te obszary w dziedzinie ochrony środowiska są bardzo ważne.
Edukacja ekologiczna to także inwestycja, choć
mniej wymierna i niewidoczna gołym okiem.
Stąd też samorząd naszego powiatu, w miarę
finansowych możliwości, troszczy się i o wiedzę
mieszkańców, i - poprzez tworzenie infrastruktury – o komponenty środowiska i jego zrównoważony rozwój.
- Jakie konkretne działania inwestycyjne
z udziałem „zielonych pieniędzy” zostały
podjęte w roku bieżącym?
WW: Najdroższym przedsięwzięciem jest
przebudowa sali gimnastycznej w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. Będzie
kosztować pół miliona złotych. Dotychczasowa eksploatacja tego niemałego obiektu,
służącego uczniom i lokalnej społeczności,
z uwagi na stan techniczny wiązała się z dużymi kosztami ciepła i prądu. Inwestycja
z pewnością poprawi efektywność energetyczną sali. Będzie teraz cieplejsza, bardziej
ekonomiczna i estetyczna. W tym roku przygotowujemy projekt termomodernizacji dachu w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Wierzę, że wkrótce zadanie zostanie
zrealizowane.

- O wsparcie finansowe przy termomodernizacji budynków zwróciło się do powiatu
kilka gmin. Które dostały taką pomoc?
WW: Przyznaliśmy miastu Bełchatów 300 tys.
zł, by w komunalnych lokalach wymienić prawie pięćset sztuk okien i drzwi. Prawie 35 tys. zł
otrzymała gmina Rusiec na termomodernizację
budynku hydroforni w Ruścu oraz 62 tys. zł na
docieplenie ścian budynków Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej oraz świetlicy w Dębach
Wolskich. Wymienione zadania pozwolą oszczędzać źródła energii cieplnej i chronić powietrze.
- Co z troską o wodę?
WW: Inwestycje służące ochronie tego ważnego elementu środowiska, niezbędnego dla
naszego zdrowia i życia, mają w tym roku miejsce w gminie Drużbice. Powiat dofinansował
sumą prawie 200 tys. zł budowę zbiornika re-

- Jak samorząd powiatu zachęca mieszkańców do dbania o swoje zdrowie i najbliższe środowisko?
WW: Temu służy edukacja ekologiczna, na
którą w tym roku przeznaczyliśmy 520 tysięcy
złotych. W tej kwocie są m.in. dwa programy
prozdrowotne, tj. „Mój ekologiczny styl życia”
i „Zdrowo gram – jestem eko”, w ramach których finansujemy mieszkańcom podstawowe
badania i konsultacje z dietetykiem. Organizujemy wyjazdy z przewodnikami w ciekawe
przyrodniczo miejsca, zachęcamy do segregowania odpadów, np. makulatury, nagradzając
jej zbieranie bezpłatnymi sadzonkami drzew.
Promujemy wszelkie ekologiczne praktyki pokazując je na takich eventach jak Eko-piknik czy
Powiatowe Obchody Dnia Ziemi. Przykładowo:
za 40 tys. zł kupiliśmy nagrody dla uczniów na
ponad siedemdziesiąt konkursów, sumą 20 tys.
zł wsparliśmy inicjatywy edukacyjne m.in. wędkarzy i strażaków OSP. Jestem przekonany, że
dzięki takim działaniom budujemy coraz mocniejszą świadomość ekologiczną mieszkańców
i żyjemy w przyjaznym środowisku powiecie
bełchatowskim.
Rozmawiała Agnieszka Zawodzińska

Rowerowy relaks z mapą
Podczas wrześniowego rajdu z cyklu „Rowerem przez powiat” swój kolportażowy debiut miała mapa ścieżek rowerowych, wydana przez bełchatowskie starostwo przy współpracy z Załogą
Rowerową „Zgrzyt”. Jest to wznowione i wzbogacone o nowe treści wydawnictwo, służące promocji aktywności rekreacyjnej na świeżym powietrzu i atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych
naszego powiatu. Starosta Waldemar Wyczachowski i wicestarosta Grzegorz Gryczka rozdawali
mapy uczestnikom ww. rajdu. Mapa zawiera opis siedmiu tras. Najkrótsza ma 20 kilometrów,
najdłuższa 55 km. Pomocne mogą być także wykresy pokazujące nachylenie terenu. Ilustracje
ciekawych obiektów to dodatkowy atut. Mapę można otrzymać bezpłatnie przychodząc do
Zespołu ds. Promocji w Starostwie Powiatowym, pracującym w dni powszednie w godz. 7.30 –
15.30 przy ul. Pabianickiej 34. Będzie rozdawana do wyczerpania nakładu.
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SPORT, REKREACJA
PCS zapracował na zaufanie i prestiż
Ponad pół tysiąca zawodników, cztery pobite rekordy Polski, rozdane trzydzieści kompletów medali, ponad
setka osób obsługi technicznej, prawie dziesięć godzin transmisji „na żywo” w Internecie – takie liczby podsumowują wydarzenie sportowe, którego 22 i 23 września organizatorem było Powiatowe Centrum Sportu
w Bełchatowie.
usłyszeć bezpośrednio
od sędziego technicznego mistrzostw –
mówi Mirosław Mielus.
- Zadbaliśmy o sprzęt,
jak też sprawną i precyzyjną obsługę sportowców w biurze zawodów. Dzięki temu
nie było kolejek. Sędziowie pochwalili nas
za dobrą współpracę
z obsługą techniczną.
Zasłużyliśmy na taką
ocenę błyskawicznym
przygotowaniem stanowisk do kolejnych
konkurencji czy zadbaniem o miejsca do rozPodczas mistrzostw zostały pobite rekordy Polski: trzykrotnie w biegu kobiet na 80 m
przez płotki oraz w biegu na 600 m mężczyzn.
grzewek.
W potencjał PCS nie
istrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce wątpili Waldemar Wyczachowski, starosta
U16 były pierwszym tak wysokiej bełchatowski i Grzegorz Gryczka, wicestarangi przedsięwzięciem, którego rosta, którzy już latem ubiegłego roku podpodjął się PCS. To jednocześnie poważny pisali wniosek do Polskiego Związku Lekkiej
egzamin dla jednostki i jej pracowników. Atletyki o przyznanie bełchatowskiemu PCS
Mirosław Mielus, dyrektor PCS, analizu- prawa do organizacji mistrzostw Polski. Swoją
je po zakończonej imprezie każdy obszar radość z pomyślnego zakończenia tego projej organizacji tak, by nie tylko cieszyć się cesu wyrazili witając sportowców na stadiosukcesem, ale i poprawiać te aspekty, któ- nie w dniu otwarcia imprezy. Podkreślili, że
re pozwolą sięgać po kolejne wyzwania. inwestycje samorządu powiatowego w bazę
- Wiele z elementów organizacyjnych przy- sportową to zachęta do aktywności ruchowej
gotowaliśmy wzorowo, co miło nam było wszystkich pokoleń mieszkańców. Ich zda-

M

niem powiat bełchatowski zasłużył na takie
wyróżnienie, jakim są mistrzostwa Polski.
Zawodnicy przygotowywali się do swoich występów w hali letniej lodowiska oraz
na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Stoiska
z cateringiem zapewniały posiłki i napoje.
Widzowie, zwłaszcza ci najmłodsi, mieli do
dyspozycji place zabaw i sportowych animatorów. Nie brakowało gadżetów i drobnych
prezentów na pamiątkę wydarzenia. Przy
zawodach pracowało ponad sto osób, w tym
72 wolontariuszy. Najmłodszy miał 12 lat.
Wśród gości imprezy byli m.in. mistrzowie
Aleksandra Gaworska, Szymon Woźniak, Mariusz Jurczyk czy Oskar Łucki oraz olimpijczyk
Tomasz Majewski.
- PCS nie jest nowicjuszem, jeśli chodzi o organizację sportowych imprez, ale to nie znaczy, że już nie musimy się uczyć i nie musimy
nic poprawiać – mówi Mirosław Mielus, dyrektor PCS. - Obszarów do inwestowania jest jednak sporo, jak np. trybuny dla widzów, szatnie
dla zawodników, miejsca zadaszone, tereny
parkingowe czy profesjonalne nagłośnienie.
Nasz powiatowy stadion był też miejscem
pobicia aż czterech rekordów kraju, m.in.
w biegu dziewcząt na 80 m przez płotki oraz
biegu chłopców na 600 m. Promocja i wzrost
prestiżu PCS, jako oczekiwany "skutek uboczny" tych zawodów, już przynoszą pierwsze
owoce. Kilka klubów jest zainteresowanych
skorzystaniem z obiektów PCS w ramach
obozów sportowych. 
n

Spotkanie wyjątkowych zawodników

A

ż trzynaście klubów olimpiad specjalnych z województwa łódzkiego zgłosiło się na Łódzki Regionalny Miting Lekkiej Atletyki Olimpiad Specjalnych, który odbył
się 26 września na stadionie Powiatowego
Centrum Sportu w Bełchatowie. Organizacją
zajął się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie. Jej ideą jest promocja aktywności
ruchowej wśród osób niepełnosprawnych
oraz integracja środowiska. W zawodach wzięli udział podopieczni wspomnianych klubów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dobrych
wyników sportowych i jeszcze lepszej zabawy
życzyli im, otwierając olimpiadę, gospodarze
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powiatu starosta Waldemar Wyczachowski
i wicestarosta Grzegorz Gryczka.
Zawody odbyły się w czterech kategoriach wiekowych w czterech konkurencjach: biegi na 60,
100, 400 i 1500 metrów, skok w dal z miejsca, skok
w dal z rozbiegu, rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą, biegi sztafetowe 4x100 metrów. Mityng
uświetnił Europejski Tydzień Sportu, a także przypadające w tym roku 50-lecie istnienia olimpiad
specjalnych na świecie i 30-lecie w Polsce. Potencjał obiektów PCS i dobrą organizację imprezy
pochwalił Tomasz Jasion, dyrektor Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Łódzkie. Za pomoc
w przygotowaniu wydarzenia SOSW dziękuje Piekarni Szczepańskich w Bełchatowie, Masarni Marczak, OSM Radomsko, Hipermarketowi Kaufland

w Bełchatowie, prezydentowi miasta, PROXIMA
ADHESIVES Sp. z o.o., Hurtowni Warzyw JUMIKA,
Stowarzyszeniu Sztab Ratownictwa w Bełchatowie, VERONA Catering Bełchatów.
n

Olimpiada specjalna odbyła się na powiatowym stadionie
po raz drugi w historii.

POD PATRONATEM STAROSTY
III Powiatowe Dyktando o Puchar Starosty Bełchatowskiego, zorganizowane
przez bezpłatne licea i szkoły policealne
„COSINUS PLUS”, pisało ponad 20 osób. Łatwe nie było, ale to w końcu zadanie dla
mistrzów. Wszak takich słów jak np. „hołubienie”, „nuworyszowski”, „chondra” czy „chargé
d’affaires” nie używa się często. Rywalizację
oceniono w dwóch kategoriach: „uniwersytet III wieku” i „open”. W kategorii UTW mistrzami ortografii zostali: 1. Alicja Kulesza;
2. Marianna Radwańska i 3. Maria Pawlina.
W kategorii „open”: 1. Magdalena Oczek; 2.
Katarzyna Elzner – Kopcik i 3. Joanna Fryś.
Puchary, dyplomy i książki, ufundowane
przez bełchatowskie starostwo, wręczył wicestarosta Grzegorz Gryczka. Przedsięwzięcie, uświetniające jubileusz 10-lecia szkół
COSINUS, artystycznie wzbogacił występ
Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem Więcej”.
Sześćdziesięciu zmotoryzowanych turystów, m.in. z Pabianic, Warszawy, Krakowa,
Bydgoszczy, Torunia, Elbląga, Dąbrowy Górniczej, Kędzierzyna Koźla i Widawy, wzięło
udział w 39. Ogólnopolskim Zlocie Turystów Zmotoryzowanych „Energetyk
2018”. Imprezę organizuje Klub Motorowy
„Energetyk" przy Elektrowni Bełchatów. Dla
najlepszych, spośród 21 załóg, przewidziano puchary i nagrody. Sympatyczną chwilą
było wręczenie legitymacji PTTK 5-letniemu
Wojtkowi Kapusto, najmłodszemu członkowi
KM „Energetyk”. Jego tata Andrzej pełnił rolę
sędziego głównego zlotu. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zdobył KTM PTTK
„Start" Pabianice, drugie - drużyna KTM ZG
PTTK, a trzecie - „Piraci z Warszawy”. W klasyfikacji indywidualnej na podium stanęli Magda i Jarosław Smolarkowie, Magda i Dariusz
Seroka, Ewa i Zbigniew Abramkowie. Załoga
Iwony i Marka Młynarczyków otrzymała puchar dla najlepszego zespołu z Bełchatowa.
Jacek Dudkiewicz z KM „Energetyk” zdobył
Puchar im. Zenona Kajdaniaka za najlepsze
wyniki testów nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego i pierwszej pomocy.

Rajdy „Energetyków” angażują się całe rodziny.

Uczestnicy powiatowego dyktanda potraktowali go jako sprawdzian swojej wiedzy, ale także pouczającą zabawę.

Nie tylko mieszkańcy Kaszewic, ale także
sąsiednich wsi, a nawet miasta, bawili się na
dorocznym Święcie Pieczonego Ziemniaka, organizowanym od 9 lat przez stowarzyszenie „Moja Wieś - Mój Dom”. Znakami
rozpoznawczymi tego wydarzenia są radosna i rodzinna atmosfera, wspólna zabawa
przy muzyce i biesiada przy suto zastawionych stołach. Nie inaczej było 8 września.
Zapłonęło ognisko, w którym pieczone były
ziemniaki, odbył się konkurs pieczenia placków ziemniaczanych. Najmłodsi uczestnicy
święta prezentowali „ziemniaki cudaki”. Każdy mógł częstować się różnego rodzaju potrawami, przygotowanymi przez członkinie
stowarzyszenia. Do późnych godzin w dyskotekowych rytmach trwała potańcówka
na „trawiastym parkiecie” kaszewickiej Opery Leśnej. Stowarzyszenie „Moja Wieś - Mój
Dom” już zaczęło planować jubileuszową,
10. edycję przedsięwzięcia. Organizacja także
zamierza zgłosić tę inicjatywę do konkursu
ofert na działania w zakresie kultury i ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu powiatu bełchatowskiego. W tym roku pomoc
starostwa wyniosła 2 787 zł.

Pod koniec września XVIII Regionalny
Marsz na Orientację – Borowska Góra
zorganizowało Regionalne Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne „ERSKA” w Bełchatowie. Na starcie w Grocholicach stawiło się
10 trzyosobowych drużyn wraz z opiekunami. Trasa marszu wynosiła około 11 km
i przebiegała przez Zdzieszulice Dolne –
Kielchinów – Janów. Meta znajdowała się
u podnóża Borowskiej Góry pod pomnikiem bohaterów Września 1939 r. Liczył się
czas pokonania trasy oraz punkty zdobyte
podczas konkurencji, usytuowanych na
trasie. Było to strzelanie z broni pneumatycznej, pierwsza pomoc przedmedyczna,
rzut granatem oraz quiz historyczny poświęcony wydarzeniom II wojny światowej.
Najlepiej powiodło się drużynie nr 2 z ZSP
w Kleszczowie. Drugie miejsce zajęła drużyna nr 1 z ZSP w Kleszczowie, a trzecie Szkoła
Podstawowa nr 5 w Bełchatowie. 350 zł na
nagrody oraz suweniry przekazał starosta
bełchatowski. Dla wszystkich uczestników
organizator miał wojskową grochówkę
i słodkie bułeczki.

n

Dla smaku ziemniaków z ogniska warto nawet tak ryzykować.

Na Borowej Górze fakty z Września 1939 zapamiętuje się
na zawsze.
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Z ŻYCIA GMIN
Nagrody dla gminy Bełchatów

G

mina Bełchatów Sportową Gminą
2018 roku. Podczas gali w siedzibie
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w Warszawie nagrodę wójtowi Kamilowi
Ładziakowi wręczył wicemistrz olimpijski
z Barcelony Piotr Świerczewski.
- To bardzo zaszczytne wyróżnienie - mówi
wójt Kamil Ładziak. Kapituła doceniła wysiłki,
które podejmujemy od wielu lat, aby w gminie
Bełchatów stworzyć jak najlepsze warunki do
uprawiania sportu i rozwoju kultury fizycznej.
Gmina Bełchatów od wielu lat przeznacza
spore środki na tworzenie bazy sportowej.
Ostatnią dużą inwestycją była budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole
Podstawowej w Domiechowicach. Nowych
boisk powstało jednak dużo więcej, bo m.in.
w Dobiecinie, Zawadowie, Kałdunach, Postękalicach, Janowie czy Augustynowie. Niebawem
ruszy budowa kolejnego w Kurnosie Drugim.
Gmina Bełchatów szczyci się wieloma imprezami sportowymi, w tym Gminną ZaDyszką.
W Łodzi uhonorowano laureatów konkursu „Gmina na 6”. Były w nim oceniane gminne

Sportowa Gmina Bełchatów w elitarnym gronie samorządów wspierających mieszkańców w aktywności sportowej.

inwestycje. Kapituła konkursu doceniła budowę, wspólnie z bełchatowskim starostwem,
oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi oraz ścieżki
rowerowej w Dobiecinie. Zostało tam zamontowanych 11 lamp ledowych, zasilanych energią

słoneczną oraz wiatrową.
- Ze ścieżki korzysta bardzo dużo ludzi - mówi
wójt Kamil Ładziak. - Są to rowerzyści, miłośnicy
biegania oraz marszów nordic walking. Ta inwestycja była bardzo potrzebna. 
n

Czołem druhowie

Most do remontu

R

O

22 drużyny męskie i 17 drużyn kobiecych rywalizowało w rozegranych
w Szczercowie V Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych.
W rywalizacji zabrakło druhów z gminy Szczerców, ale za to zaprezentowały się orkiestry dęte z Chabielic, Magdalenowa i Szczercowa.
ywalizowano w dwóch konkurencjach – tzw. „bojówce” i biegu sztafetowym. Do sportowej walki zagrzewał drużyny m.in. Waldemar Pawlak,
były premier RP, a obecnie Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP.
Wśród kobiet pierwsze miejsce zdobyły druhny z OSP Twarda (pow. tomaszowski), wśród panów najlepsza okazała się OSP Poniatów (pow. sieradzki).
- Cieszę się z waszej obecności i dziękuję za to wyróżnienie, jakim była
możliwość zorganizowania w gminie Szczerców zawodów na szczeblu wojewódzkim – powiedział podczas dekorowania zwycięzców wójt Krzysztof
Kamieniak. – Pamiętajcie o gościnnej ziemi szczercowskiej, która chętnie
przyjmie was na kolejnych zawodach.
Zwycięzcy będą reprezentować województwo łódzkie w rywalizacji ogólnopolskiej. Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze rozgrywane są co
cztery lata. 
n

Na zawody do Szczercowa przyjechało blisko czterystu strażaków i strażniczek.
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Ponad 700 tysięcy otrzymała gmina Szczerców na remont mostu
przy ulicy Częstochowskiej. Z dobrą nowiną przyjechał do Szczercowa wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.
becny stan mostu na ul. Częstochowskiej w Szczercowie jest
dostateczny, ale na skutek podmakania następuje degradacja
konstrukcji.
– Kiedy pojawiła się możliwość ubiegania się o pomoc finansową, postanowiliśmy o to zawalczyć – mówi Krzysztof Kamieniak, wójt gminy Szczerców. - Do uruchomionego w kwietniu rządowego programu wsparcia lokalnych dróg aplikowało w Łódzkiem aż 145 podmiotów, zakwalifikowały się
34, w tym nasza gmina.
Wartość inwestycji to 1,2 miliona złotych. Zostaną wymienione m.in. nawierzchnia na moście i chodnikach, barierki i dojazdy do mostu. Renowacja czeka całą konstrukcję nośną mostu. Nowa, szersza jezdnia i bezpieczne
przejście dla pieszych pozwolą z jednej strony na komfortowe korzystanie
z budowanego deptaka nad rzeką Widawką, a z drugiej ułatwią dojazd do
Centrum Rehabilitacji przy ulicy Targowej.
n

Remont mostu będzie kosztować 1,2 mln zł. Dofinansowanie rządowe wyniesie 60 procent kosztów.
Gmina Szczerców jest stosunkowo majętna, więc dofinansowanie do inwestycji wyniesie tylko 60
procent - mówił wicewojewoda K.Młynarczyk, przekazując wójtowi K. Kamieniakowi symboliczny czek.

Z ŻYCIA GMIN
Rolnicy i strażacy docenieni

D

la mieszkańców gminy Kluki, a zwłaszcza rolników, zorganizowano wspólną
zabawę dożynkową. Uroczystość miała
miejsce w połowie sierpnia w miejscowości
Żar. Uczestnicy święta plonów zebrali się przed
kaplicą pw. św. Franciszka, a następnie w barwnym korowodzie przemaszerowali na plac przy
strażnicy OSP. Wójt Gminy Kluki Karol Sikora dokonał oficjalnego otwarcia i przekazania strażakom ochotnikom sali po generalnym remoncie.
Inwestycja ta kosztowała prawie 420 tys. zł.
Podczas oficjalnej dożynkowej ceremonii
wójt wyróżnił i nagrodził gospodarzy z tere-

nu gminy. Rolnicze święto dopełniły występy
na estradzie m.in. zespołu „Mały Śląsk”, dzieci
i młodzieży z terenu gminy, chóru z Kaszewic
i zespołu Morele.
Strażacy z gminy Kluki cieszą się już ze
sprzętu kupionego z pomocą Ministerstwa Sprawiedliwości, wynoszącą 89 tys. zł,
w tym dotacją z Funduszu Sprawiedliwości
79 120,80 zł. W trakcie dożynek przekazano
strażakom zestaw narzędzi hydraulicznych
do ratownictwa drogowego, defibrylator,
torbę ratowniczą, a każda z 7 gminnych jednostek OSP otrzymała pilarkę do drewna.

Dzięki sprzętowi dla strażaków mieszkańcy gminy Kluki mogą z pewnością czuć się bezpieczniej.

Pomnik odsłonili wójt K.Sikora i Ł.Trzciński, przewodniczący rady
gminy.

***

Podczas uroczystości patriotycznych 3
Maja w Klukach i jubileuszu 90-lecia OSP
w Kaszewicach odsłonięte zostały tablice
upamiętniające setną rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę.
n

Wyremontowana sala będzie służyć strażakom i mieszkańcom..

Echo z gminy Drużbice
Kolorowy, pięknie pomalowany budynek,
już z daleka przyciąga wzrok. Trwa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Drużbicach. Inwestycja jest dofinansowana pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi (ponad 287
tys. zł) oraz dotacją (prawie 191,5 tys. zł).

nizacją sieci wod-kan w gminie Drużbice.
Na jego realizację gmina pozyskała dotację
z budżetu powiatu bełchatowskiego (107, 5
tys. zł). Do nowej oczyszczalni podłączony
został budynek OSP oraz budynek po byłej
szkole, w którym obecnie mieści się punkt
przedszkolny.
***

Termomodernizacja ZSP w Drużbicach.

***

Pół miliona złotych kosztowała budowa
boiska wielofunkcyjnego w Wadlewie. Zadanie jest częścią projektu pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie
Gminy Drużbice”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem LGD „Dolina rzeki Grabi”(pozyskana
kwota - 500 tys. zł).

Budowa oczyszczalni ścieków w Suchcicach to kolejne zadanie związane z moder-

Oczyszczalnia ścieków w Suchcicach już działa.

Nowe boisko w Wadlewie.

***

Strażacy ochotnicy z Drużbic będą mieć
nową salę. Do końca tego roku remiza będzie miała tzw. stan surowy zamknięty. Prace
rozbiórkowe, nowe fundamenty, dach, okna
i drzwi kosztować będą 540 tys. zł.
***

Ponad pół miliona złotych kosztowała
przebudowana dróg w miejscowości Pole
Sucheckie i Podstoła - Zabiełłów. Droga i pobocza w Suchcicach zostały utwardzone na
odcinku 1,5 km.
78 tys. zł na tę inwestycję pozyskano z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
W Podstole wykonano solidną podbudowę
z kruszywa, ale w przyszłości droga ta również będzie utwardzona.

Przebudowana droga w m. Pole Sucheckie.
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RADNI V KADENCJI
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE
Komisje Rady Powiatu w Bełchatowie
Komisje Rady Powiatu w Bełchatowie
Komisja rewizyjna
Szczepan Chrzęst – przewodniczący
Krzysztof Rybak – wiceprzewodniczący
Jerzy Konieczny
Miłosz Rudnicki
Marek Chrzanowski

Adam Baryła

Marek Chrzanowski

Szczepan Chrzęst

Ryszard Ciągło

Barbara Dobkowska

Tadeusz Dobrzański

Krzysztof Gajda

Grzegorz Gryczka

Marek Jasiński

Krzysztof Jewgiejuk

Elżbieta Kołatek

Jerzy Konieczny

Iwona Kowalska

Elżbieta Kudaj

Damian Nowak

Karol Orymus

Dorota Pędziwiatr

Renata Skalska

Dariusz Rogut

Miłosz Rudnicki

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego
Rudnicki Miłosz – przewodniczący
Marek Jasiński – wiceprzewodniczący
Waldemar Wyczachowski
Grzegorz Gryczka
Damian Nowak
Szczepan Chrzęst
Komisja gospodarki rolnej
i ochrony środowiska
Krzysztof Jewgiejuk – przewodniczący
Dariusz Rogut
Jacek Zatorski
Krzysztof Gajda
Adam Baryła
Iwona Kowalska
Komisja edukacji, kultury i sportu
Elżbieta Kołatek – przewodnicząca
Elżbieta Kudaj – wiceprzewodniczący
Grzegorz Gryczka
Barbara Dobkowska
Dorota Pędziwiatr
Renata Skalska
Marek Jasiński
Karol Orymus
Komisja infrastruktury i porządku publicznego
Jacek Zatorski – przewodniczący
Jerzy Konieczny
Krzysztof Gajda
Barbara Dobkowska
Adam Baryła
Dariusz Rogut
Ryszard Ciągło
Iwona Kowalska
Komisja rodziny, zdrowia i pomocy społecznej
Tadeusz Dobrzański – przewodniczący
Renata Skalska – wiceprzewodniczący
Elżbieta Kołatek
Karol Orymus
Ryszard Ciągło
Dorota Pędziwiatr

Krzysztof Rybak

Waldemar Wyczachowski

Jacek Zatorski

