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Zakończył się remont ul.Kwiatowej, będącej drogą powiatową 
oddaną w zarządzanie samorządowi Bełchatowa. Przebudowa za 
5,5 mln zł trwała ponad rok. Ulica została poszerzona, wiele robót 
dotyczyło infrastruktury pod ziemią. Kwiatowa ma m.in. nową na-
wierzchnię, chodnik i ścieżkę rowerową, sygnalizację świetlną.

Kolejna edycja akcji pn.: „Zakręcona pomoc”, koordynowana przez 
Centrum Kształcenia Zawodowego, zakończyła się zebraniem ponad 
4 ton plastikowych zakrętek. Za pieniądze z ich sprzedaży kupiony 
został podnośnik dla niepełnosprawnego Oliwiera. 

W Mistrzostwach Województwa w LA, które odbyły się na stadionie PCS, 
aż 47 medali zdobyli uczniowie z ZSP im. J.Kilińskiego w Zelowie. Młodzież 
była bezkonkurencyjna w rzutach dyskiem i oszczepem, trójskoku, skokach 
wzwyż i w dal, pchnięciu kulą. Ten jednorazowy dorobek medalowy szkoły 
to zasługa dziesięciu dziewcząt i czternastu chłopców oraz ich trenerów. 

Trwają „Wakacje z Powiatowym Centrum Sportu”. Podczas jednego 
dnia zajęć dzieci spotkały się z policjantami i ratownikami wodnymi, 
by porozmawiać o zasadach bezpiecznego, letniego wypoczynku.  
Uczestnicy półkolonii otrzymali specjalne broszury z informacjami. 

Rodziny zastępcze spotkały się na pikniku, zorganizowanym przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W naszym powiecie aktual-
nie funkcjonuje 108 rodzin zastępczych, pod których opieką jest 143 
dzieci. W pikniku wzięło udział około dwustu osób.

„Dzień Sąsiada”, pod honorowym patronatem Starosty Bełcha-
towskiego, zorganizowali dla mieszkańców strażacy OSP Ludwików. 
Uczestnicy wspólnie grillowali, biesiadowali i tańczyli. Najmłodsi ba-
wili się w gry z animatorkami i na dmuchańcach. Strażacy zapowia-
dają kolejne edycje   przedsięwzięcia.
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Sprostowanie: „Echo Powiatu Bełchatowskiego” 1/2022 „zaatakował”  chochlik drukarski. Pod numerem wydania (Nr 1/2022) 
 widniały nazwy miesięcy (listopad - grudzień), których „Echo” rzekomo dotyczyło. To oczywista omyłka. Powinno być styczeń – maj.
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Aprobata dla pracy starosty i zarządu
Po dyskusji na temat „Raportu o stanie powiatu 

bełchatowskiego za rok 2021” i zatwierdzeniu spra-
wozdania finansowego Rada Powiatu w Bełchatowie 
podczas sesji w dniu 22 czerwca udzieliła Zarządowi 
Powiatu w Bełchatowie votum zaufania oraz absolu-
torium. 

Głosowanie poprzedziła prezentacja nt. najważniej-
szych wydarzeń i obszarów działa-
nia samorządu powiatowego. Doro-
ta Pędziwiatr Starosta Bełchatowski 
podsumowała m.in. zrealizowane 
inwestycje, pozyskanie funduszy ze-
wnętrznych, zwłaszcza na kosztowne 
inwestycje drogowe, unowocześnia-
nie bazy dydaktycznej w powiecie, 
działania dla zdrowia i bezpieczeń-
stwa mieszkańców – także w aspekcie 
pandemii koronawirusa, aktywność 
powiatu w  przygotowywaniu regio-
nu do transformacji energetycznej 
i wspieranie inicjatyw społecznych, 
pomoc osobom niepełnosprawnym.  

Starosta podziękowała wszystkim osobom,  które 
także miały swój wkład w działaniach na rzecz Powia-
tu Bełchatowskiego w roku 2021: Dziękuję za wszystkie 
spotkania i rozmowy, za słowa wsparcia i również za sło-
wa krytyki. Ufam, że ich zasadniczym celem było dopin-
gowanie do tego, by działać jeszcze efektywniej. Wierzę, 
że ten cel także został przez nas osiągnięty.

Szanowni Państwo,

przed rozpoczęciem drugiej połowy roku samorządy zobligowane są podsumo-
wać swoje działania w poprzednim roku, zwłaszcza w kontekście wykonania pla-
nu budżetowego. Rok 2021 był dla obecnej, VI kadencji samorządu powiatowego, 
trzecim, pełnym rokiem działalności. Zarząd Powiatu w Bełchatowie przedstawił 
radnym sprawozdanie finansowe oraz „Raport o stanie powiatu bełchatowskiego 
w roku 2021”. Rada Powiatu w Bełchatowie przyjęła je pozytywnie, udzieliła kiero-
wanemu przeze mnie zarządowi votum zaufania oraz absolutorium, o czym prze-
czytają Państwo także w tym wydaniu biuletynu. Każda dobra ocena daje radość, 
ale również motywuje do jeszcze lepszej pracy i jeszcze większego wysiłku.

Codziennie mierzymy się z wieloma zadaniami i wyzwaniami, o których na bieżąco informujemy mieszkańców na stronie 
internetowej bełchatowskiego starostwa i w social mediach. Pokazujemy przede wszystkim realizowane i planowane inwe-
stycje, bo one służą poprawie jakości życia w naszym powiecie. 

Od kilku dni trwają wakacje, sezon urlopowy i czas na wypoczynek. Życzę wszystkim, by spędzić te dni jak najprzyjemniej, 
ale przede wszystkim bezpiecznie. Korzystajmy jak najwięcej z relaksu, słońca i bliskiego kontaktu z naturą. Zachęcam do 
poznawania i docenienia ciekawych miejsc w naszym powiecie, których jest naprawdę bardzo dużo. Kolejny raz zapraszam 
mieszkańców także do udziału w konkursie na najpiękniejszy taras, balkon czy przestrzeń osiedlową. Z zaciekawieniem 
i entuzjazmem czekamy na Państwa zgłoszenia. Życzę pięknych inspiracji i  wspaniałych sukcesów. 

Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Podczas sesji absolutoryjnej starosta oceniła rok 2021 jako umiarkowanie 
spokojny, w którym pracę planowano w krótszych odstępach czasowych 
z uwagi na sytuację pandemiczną. 
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Święto samorządu terytorialnego 
Dzień Samorządu Terytorialnego, 

obchodzony 27  maja, upamiętnia 
pierwsze w pełni demokratyczne 
wybory do rad gmin i miast, które 
odbyły się w 1990 roku. Wydarzenie 
zostało upamiętnione w tym roku 
powiatowo-miejską uroczystością 
z udziałem m.in. władz samorzą-
dowych, pracowników starostwa 
i urzędu miasta oraz jednostek ad-
ministrowanych przez samorządy. 
W intencji samorządowców celebro-
wane było nabożeństwo w kościele 
farnym przy ul. Kościuszki w Bełcha-
towie. W okolicznościowych wystą-
pieniach poruszono znaczenie de-
mokracji oraz potrzeby nieustannej 
pracy dla jej umacniania. 

- Praca w samorządzie jest zaszczy-
tem, ale także dużym wysiłkiem – po-
wiedziała starosta Dorota Pędziwiatr. - My, samorządowcy, 
traktujemy tę pracę jako misję, która nierzadko spędza przy-
słowiowy sen z powiek, ale jednocześnie daje nam ogrom-
ną satysfakcję i poczucie dumy. Tak dzieje się, kiedy widzi-
my, jak pięknieją nasze gminy i powiat, lub kiedy spotykamy 
się z mieszkańcami podczas różnych wydarzeń. 

Symboliczne „Sto lat”, życzenia i ręcznie zdobione świece 
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego osobiście przekazali 
gospodarzom powiatu, tj. staroście Dorocie Pędziwiatr i wice-
staroście Jackowi Bakalarczykowi podopieczni Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej, goszcząc w starostwie. 

- Ten gest to dla nas bardzo miła niespodzianka, dziękuję 
w imieniu pracowników starostwa i wszystkich samorzą-
dowców Powiatu Bełchatowskiego - powiedziała starosta 
Dorota Pędziwiatr. - Wytrwałość i siła, których nam życzo-
no, to podstawa w naszej pracy.

Zasada samorządności należy do naczelnych zasad 
ustrojowych państwa polskiego. Od 1 stycznia 1999  r. 
funkcjonują trzy szczeble samorządu terytorialnego: 
gminy, powiaty i samorządy województw. Obecnie 
w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów i 66 miast 
na prawach powiatu i blisko 2,5 tys. gmin.

Nabożeństwo w intencji samorządowców odbyło się w ogrodach parafialnych 
przy ul. Kościuszki w Bełchatowie. 

Spotkanie w starostwie gospodarzy powiatu 
z podopiecznymi WTZ z Dąbrowy Rusieckiej.

W obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego 
uczestniczyli m.in. radni, pracownicy starostwa, urzędu 
miasta i samorządowych jednostek administracyjnych.
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Z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski 
Ład” Powiat Bełchatowski otrzyma blisko 15 
mln zł na ważne inwestycje drogowe. Wojewo-
da Łódzki Tobiasz Bocheński przekazał na ręce 
Starosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr 
symboliczny czek. Wsparcie finansowe zostało 
przyznane także samorządom gminnym. Uro-
czystość z udziałem wojewody, parlamentarzy-
stów z naszego regionu, a także prezydenta Beł-
chatowa, burmistrza Zelowa i wójtów odbyła się 
w Bełchatowie.

Program „Polski Ład” wesprze Powiat Bełchatowski 
kwotą blisko 15 mln zł.

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po 
pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społecz-
ne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich oby-
wateli.  Po tym, jak bełchatowskie starostwo przygotowa-
ło wnioski na kosztowne inwestycje drogowe, akceptację 
Prezesa Rady Ministrów otrzymały:  

- przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką nr 484, biegnącej od Poręb 
przez Słok, Rogowiec, Nowy Janów do Kluk (dofinanso-
wanie 9,994 mln zł). Zakres przedmiotowej inwestycji 
obejmie odtworzenie jezdni, budowę chodników w te-
renie zabudowanym, wykonanie poboczy, odwodnienia 
wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego;

- odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi 
powiatowej nr 2308E na odcinku blisko 22 km – I etap (do-
finansowanie 5 mln zł). Inwestycja została podzielona na 
siedem etapów z uwagi na długość drogi, która łączy trzy 
powiaty: piotrkowski, bełchatowski oraz łaski. Zaplanowa-
ne zostało odtworzenie stanu pierwotnego jezdni, skrzy-
żowania, poboczy i rowów na odcinku od granicy powiatu 
łaskiego z powiatem bełchatowskim do miejscowości Łęki.

W ciągu 9 miesięcy (do połowy marca 2023 r.) muszą 
zostać rozstrzygnięte przetargi na wyłonienie wykonaw-
ców ww. zadań. Zakończenie inwestycji może sięgnąć 
roku 2024.  

Tymczasem samorząd powiatu realizuje bieżące 
 remonty i przebudowy. 

Przed wakacjami do kolejnych odcinków dróg 
z odnowioną nawierzchnią  dołączyły droga Imiel-
nia-Parzno w gminie Kluki i dwie drogi w gminie Ze-

lów. Remont kilometrowego odcinka Imielnia-Parzno 
kosztował ponad 500 tys. zł. Inwestycję wsparł Rządo-
wy Fundusz Rozwoju Dróg dofinansowaniem w wyso-
kości 70%. 

- Zostały wykonane roboty rozbiórkowe i ziemne, poło-
żono nowe warstwy bitumiczne, jezdnię poszerzono i wy-
konano pobocza – relacjonuje wicestarosta Jacek Baka-
larczyk. - Wyremontowany odcinek jest niezwykle ważny 
dla społeczności lokalnej, stanowi bowiem połączenie ko-
munikacyjne miejscowości Parzno, Imielnia, Kluki i innych 
wiosek w gminie Kluki.

Wygodniejszą jazdę odczuwają także mieszkańcy 
gminy Zelów. Remont nawierzchni drogowcy wykonali 
w Sromutce, a także na odcinku Karczmy-Kociszew. Tu-
taj zostały położone warstwy wyrównawcza i ścieralna, 
a kruszywem uzupełniono pobocza. Prace trwały mie-
siąc, a ich koszt wyniósł blisko 200 tys. zł. 

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński przekazał 
symboliczny czek na 14 994 000 zł Staroście 
Bełchatowskiemu Dorocie Pędziwiatr i wicestaroście 
Jackowi Bakalarczykowi. Spotkanie miało miejsce 
27 czerwca w Bełchatowie. 
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Drogi przed liftingiem,  
czyli uwaga na drogowców latem
Rozbudowa drogi powiatowej w Zdzieszulicach 
Górnych rozpocznie się już niebawem. Zada-
nie, na które powiat otrzymał dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kosz-
tować będzie ponad 2 mln zł. Umowę o przy-
znaniu pieniędzy samorządowi powiatowemu 
podpisali z Wojewodą Łódzkim starosta Dorota 
Pędziwiatr i wicestarosta Jacek Bakalarczyk. 
Wniosek o wsparcie z RFRD remontu drogi 
Nowy Janów – Kluki nie miał tyle szczęścia. 
Jednak z uwagi na zły stan drogi samorząd po-
wiatu podejmie się tego zadania samodzielnie 
z pomocą finansową Gminy Bełchatów.  

Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Zdzie-
szulice Górne polegać będzie na wykonaniu nowej na-
wierzchni jezdni, wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na 
całym odcinku drogi po jednej stronie jezdni i pobocza 
umocnionego kruszywem po przeciwnej stronie, wyko-
nanie chodnika w rejonie przystanków autobusowych. 
Zrobione będzie także odwodnienie (przepusty, wpusty 
deszczowe z przykanalikami). Plan przewiduje ponadto 
przebudowę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, przebudowę zjazdów indywidualnych i pu-
blicznych, wydłużenie istniejących przyłączy kanalizacji 
sanitarnej. Wszystko za ponad 2 mln zł.

Na bieżące remonty dróg powiatowych zaplanowano 
do końca bieżącego roku 1 mln 200 tys. zł. 

Drogowców spotkamy m.in.: w Postękalicach, gdzie 
trwa budowa ciągu pieszo-rowerowego i odtworzenie 
nawierzchni, w Zawadowie (budowa chodnika z infra-
strukturą) i na odcinku Adamów – Ławy (rozbudowa 
drogi). Na finiszu są procedury przetargowe dla kolej-
nych drogowych przedsięwzięć: w Łękawie (odtworze-
nie nawierzchni jezdni), w Augustynowie (ciąg pieszo 
rowerowy), w Nowym Janowie (remont nawierzchni). 

Trwają przygotowania do rozpoczęcia remontu drogi 
Nowy Janów – Kluki. Niezbędne jest tutaj  odtworzenie 
nawierzchni jezdni. Rozpoczęcie prac planowane jest la-
tem. Szacowany ich koszt to blisko 2 mln zł. Zadania nie 
udałoby się zrealizować bez pomocy finansowej Gminy 
Bełchatów. 

Jednocześnie trwają przygotowania do kolejnych 

 inwestycji. Na etapie sporządzania dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej są budowy chodników w Roździ-
nie, Ścichawie, Kuźnicy Kaszewskiej, Nowym Janowie 
i Trząsie oraz przebudowa drogi w Borkach i rozbudowa 
drogi w Osinach oraz  Ruścu – Jastrzębicach.

Podpisanie umowy na wsparcie dla Powiatu 
Bełchatowskiego na inwestycję drogową w Zdzieszulicach 
Górnych.

Każda inwestycja drogowa kończy się tzw. odbiorem, 
podczas którego porównywane są  z dokumentacją 
zrealizowane prace.



7Echo powiatu bełchatowskiego • nr 2 / 2022

ED
UK

AC
JAZnowu są wakacje!

Uroczystymi apelami zakończył się 24 czerw-
ca rok szkolny 2021/2022. W szkołach samorzą-
du powiatowego wakacje ma 2248 uczniów, 
w tym 1044 w liceach, 926 w technikach, 278 
w szkołach branżowych. Uczniowie odebrali 
świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody 
i dyplomy, m.in. za wysokie wyniki w nauce, 
wzorową frekwencję czy osiągnięcia sporto-
we. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, 
uczestnicząca w akademii w II Liceum Ogólno-
kształcącym im. Jana Kochanowskiego, podzię-
kowała pedagogom za całoroczną pracę i za-
angażowanie w edukacji młodzieży. Uczniom 
pogratulowała osiągniętych wyników.

- To był trudny rok, ale poradziliście sobie 
świetnie - zwróciła się do młodzieży starosta 
D. Pędziwiatr. - Życzę wam, byście odpoczęli po wielomie-
sięcznych zmaganiach i od września z nowym zapałem 
wrócili w szkolne mury. Bezpiecznych, wesołych i niezapo-
mnianych wakacji!

Z kolei w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 
Ludwika Czyżewskiego gościem uroczystości był członek 
zarządu Marek Jasiński, który podziękował dyrekcji, na-
uczycielom i uczniom za rok wytężonej pracy. 

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. J.Kochanowskiego.

Maturzyści łamali tylko pióra
Egzamin dojrzałości, przeprowadzony tradycyjnie 

w maju,  miał w tym roku formę tylko pisemną. Młodzież 
zdawała obowiązkowe egzaminy z takich przedmiotów, 
jak: język polski, matematyka i język obcy nowożytny na 
poziomie podstawowym oraz wybrany przedmiot do-
datkowy na poziomie rozszerzonym. Tegoroczni absol-
wenci powiatowych szkół średnich najchętniej wybierali 
następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym: język 
angielski (74,7%), matematyka (36,1%), geografia (28%), 
j. polski (23,8%) i fizyka (12,7%).

Spośród 526 uczniów liceów i techników, prowadzonych 
przez samorząd Powiatu Bełchatowskiego, nie wszyscy zde-
cydowali się przystąpić do egzaminu maturalnego. Zadekla-
rowały to 482 osoby. Łącznie 22 uczniów ostatnich klas nie 
otrzymało klasyfikacji lub nie zdało. Maturzyści dowiedzieli 
się 5 lipca, jak wypadli podczas egzaminów dojrzałości. Aby 
matura została uznana za zdaną, należy zdobyć minimum 
30% punktów (dotyczy to przedmiotów obowiązkowych; 
dla przedmiotów dodatkowych próg zaliczenia nie jest 
określony). Zdający, którzy nie zdali tylko jednego egzami-
nu w części pisemnej, mogą 23 sierpnia przystąpić do po-
prawki. Jej wyniki zostaną ogłoszone 9 września. 

Wyniki są dostępne na portalu uruchomionym przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Każdy abiturient ma 
swój indywidualny login i hasło, które umożliwią mu do-
stęp do szczegółowych informacji. Uczeń ma także pra-
wo wglądu do swoich prac, ale musi to wcześniej zgłosić 
do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W tegorocznej maturze młodzież oceniła egzamin 
z matematyki jako trudny.
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Nowa szkoła dla kucharzy i fryzjerów
Samorząd powiatu podjął decyzję o utworzeniu 

Branżowej Szkoły II stopnia w ramach Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie. Nowa szkoła 
będzie kształcić w formie dziennej w takich zawodach, 
jak: technik żywienia i usług gastronomicznych, tech-
nik usług fryzjerskich. Słuchaczem tej szkoły może zo-
stać osoba, która ukończyła szkołę branżową I stopnia. 
Utworzenie SB II st. stwarza możliwość uzupełnienia 
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, uzy-
skanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawo-
dowe i zdobycie tytułu technika oraz otrzymanie świa-
dectwa dojrzałości. Absolwenci SB II st. po otrzymaniu 
świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować na-
ukę na studiach wyższych.

ED
UK

AC
JA Kosmiczne technologie w „Energetyku”

Najpierw odbyli kurs zawodowy SEP do 1 kV, 
potem  uczyli się lutowania. Teraz mają prak-
tyki zawodowe. Mowa o uczestnikach projek-
tu „Kosmiczna wiedza”, który realizuje Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie. 
Zaliczenie wszystkich etapów projektu zosta-
nie nagrodzone międzynarodowym certyfika-
tem oraz wypłatą jednorazowego stypendium. 
Łączna liczba jego uczestników to 80 osób. To 
druga edycja projektu.

„Kosmiczna wiedza” rozpoczęła się w ubiegłym roku 
i potrwa do grudnia 2022 r.. Projekt zakłada udział dwóch 
nauczycieli kształcenia zawodowego w 3-etapowym 
szkoleniu z IPC oraz udział osiemdziesięciu uczniów 
w szkoleniu z IPC i kursie zawodowym SEP do 1kV i sta-
żach zawodowych, po których młodzież otrzyma jedno-
razowe stypendium. Zaplanowano również doposażenie 
czterech pracowni szkolnych: IPC, elektrycznej, elektrycz-
no – elektronicznej oraz informatycznej.

Szkolenie prowadzi firma RENEX EEC mająca 20-letnie 
doświadczenie w branży elektronicznej.

- Młodzież z entuzjazmem podejmuje wyzwanie, jakim 
jest nauka nowych umiejętności – mówi Marcin Sudomir, 
Dyrektor Departamentu Szkoleń. - Mimo, że na każdych 
kolejnych zajęciach uczymy coraz bardziej zaawanso-
wanych technik, to zaangażowanie uczniów nie słabnie. 
Wielką motywacją dla młodzieży jest uzyskanie certyfi-
katu, honorowanego na całym świecie i możliwość wy-

korzystania wiedzy w bardzo wielu branżach związanych 
z elektroniką.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 435 483,20 zł, 
w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 291 934,88 
zł. Łączny koszt doposażenia pracowni szkolnych wynie-
sie 570 tys. zł.

Uczestnicy „Kosmicznej wiedzy” nie kryją, że udział 
w projekcie jest dla nich także ciekawym i miłym 
doświadczeniem.

Praktyczne zajęcia uczniowie odbywają w szkolnych, 
dobrze wyposażonych pracowniach.
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JAUczniów z „Energetyka” prąd nie tyka

Tobiasz Nowicki z Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych nr 1 w Bełchatowie wygrał kon-
kurs „Bezpieczna elektryczność”. Celem tej 
inicjatywy z dziesięcioletnią tradycją jest roz-
powszechnianie wśród młodzieży wiedzy na te-
mat bezpiecznego kontaktu z elektrycznością. 
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem ob-
jęli Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr 
i Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich w Warszawie, Prezes 
Oddziału Piotrkowskiego SEP Jan Musiał.

Zakres tematyczny konkursu „Bezpieczna elektrycz-
ność” obejmuje wiele dziedzin nauki, w tym także prak-
tyczną wiedzę o postępowaniu z urządzeniami elek-
trycznymi czy udzielaniu pomocy osobom porażonym 
prądem. Na początku kwietnia odbył się w szkołach 
średnich pierwszy etap rywalizacji. W sumie ponad stu 
uczniów w sześciu placówkach podjęło to wyzwanie 
i rozwiązywało test i zadania. Były to szkoły z powiatów: 
bełchatowskiego, piotrkowskiego i tomaszowskiego. Do 
drugiego etapu zakwalifikowali się uczniowie z najlep-
szymi wynikami. Wytypowano siedemnaście osób, pięt-
naście z nich przystąpiło do finałowej rywalizacji. 

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie 
odbyło się uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia 
i nagrodzenie laureatów. W pierwszej dziesiątce znala-
zło się czterech uczniów z Bełchatowa: Tobiasz Nowicki 
(miejsce 1), Dawid Rychlewicz (m.7), Dawid Rasowski 
(m.8) i  Szymon Ostrowski (m.10). Sukces świętowali rów-
nież: 2. Krzysztof Zabłocki (Kleszczów), 3. Krystian Den-
dek (Piotrków Tryb.), 4. Jakub Wiśniewski (Kleszczów), 5. 
Antoni Włodarczyk (Kleszczów), 6. Kacper Juszczak (To-
maszów Maz.), 9. Jakub Sztuka (Kleszczów).  

W dekoracji najlepszych zawodników uczestniczył 
wicestarosta Jacek Bakalarczyk, który pogratulował 
uczniom wiedzy i zachęcał ich do poszerzania zain-
teresowań, korzystania z oferty edukacyjnej szkół, 
zwłaszcza tej skupionej na nauce konkretnego zawo-
du. Zawody związane z energetyką należą do profesji, 
które zawsze będą potrzebne na rynku pracy. Ucznio-
wie przyznali, że przygotowywanie się do konkursu 
dostarczyło im również praktycznej wiedzy, przydatnej 
w codziennym życiu. Konkurs nie sprawdzał znajomo-
ści przysłów o elektrykach i prądzie, ale niektóre z nich 
uczniowie także znają, jak np.:„Elektryka prąd nie tyka”, 
„Jedna świeczka lampy nie czyni”, „Nie wszystko żarów-
ka, co się świeci” lub „Jak się elektryk spieszy, to prąd 
go pocieszy”. 

Konkurs „Bezpieczna elektryczność” przyciąga młodzież atrakcyjnymi nagrodami. W tym roku laureaci otrzymali 
markowe elektronarzędzia. 
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JA Piękne prace wyjątkowych autorów

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Jestem 
wyjątkowy – świat widziany oczami ucznia ze 
spektrum autyzmu” pod honorowym patrona-
tem Starosty Bełchatowskiego zorganizował 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
w Bełchatowie. Zadaniem uczestników było 
przygotowanie dowolną techniką pracy pla-
stycznej przedstawiającej ulubione zwierzątko, 
zabawkę, postać z bajki lub filmu, rodziców, 
rodzeństwo, zainteresowania, krajobraz itp. Na-
desłano 31 prac z  m.in. Opoczna, Kutna, Piotr-
kowa Trybunalskiego, Łowicza i Bełchatowa. 

- Angażowanie się w codzienną aktywność oraz 
korzystanie z życia wymaga od osób niepełno-
sprawnych ogromnej determinacji oraz motywa-
cji do ciągłego przezwyciężania barier, które po-
jawiają się w ich życiu. Uczestnictwo w tego typu 
przedsięwzięciach pokazuje, iż wbrew przeciwno-
ściom losu, chcą one realizować swoje liczne pasje i zaintere-
sowania – powiedziała starosta Dorota Pędziwiatr podczas 
uroczystości podsumowania konkursu.

Laureatami konkursu zostali: (kl. I-III): I. Jan Kurzynoga 
(SOS-W Bełchatów), II. Nikola Szymacha (SP nr 4, Bełcha-

tów), III. Antoni Leśniak (SOS-W, Opoczno), Jakub Łakomy 
(SP nr 12, Bełchatów); (kl. IV-VIII). I. Mateusz Niewiadomski 
(SOS-W, Bełchatów), II. Maciej Ulcyfer (SOS-W, Piotrków 
Tryb.), III. Rafał Kret (SOS-W, Łowicz). Pozostałym uczestni-
kom przyznano wyróżnienia.

SOS-W bez tajemnic
W konwencji urodzinowego przyjęcia odbył się 
tzw. dzień otwarty w SOS-W w Bełchatowie. 
Placówka przygotowała prezentację swojej 
oferty edukacyjnej, warsztaty kulinarne i pla-
styczne, zabawę przy muzyce i słodki poczę-
stunek.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
im. J.Głuchowskiego działają: Szkoła Podstawowa Nr 6, 
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia oraz Szkoła Spe-
cjalna Przysposabiająca do Pracy. W ofercie jest także 
całodobowa opieka wychowawcza w Ośrodku. Placów-
ka zapewnia edukację osobom z różnymi stopniami 
niepełnosprawności. Uczniowie uczestniczą w zajęciach 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, treningach 
uwagi słuchowej prof. Alfreda Tomatisa , zajęciach rozwi-
jających kompetencje emocjonalno-społeczne. W Bran-
żowej Szkole Specjalnej I Stopnia uczniowie kształcą się 

w zawodach ogrodnik i kucharz. Praktyki są dla nich or-
ganizowane w kuchni Ośrodka lub na działce szkolnej. 
Liczba uczniów w oddziałach jest ograniczona. Placów-
ka dysponuje dwoma busami szkolnymi, które dowożą 
podopiecznych do szkoły i są wykorzystywane do orga-
nizacji wycieczek.

W dekoracji laureatów wzięły udział starosta Dorota Pędziwiatr 
i Agnieszka Wasilewska, naczelnik wydziału edukacji w starostwie. 

Dzień otwarty w SOS-W był bardzo radosny, ale 
społeczność Ośrodka dba o taką atmosferę każdego dnia.
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Robicie coś dla innych? Dołączcie do tej inicjatywy 
Organizacja Pikniku Stowarzyszeń planowana jest w tym 

roku 10 września. Do inicjatywy Starosty Bełchatowskiego do-
łączyć mogą organizacje pozarządowe, działające na terenie 
powiatu bełchatowskiego. Warto z tej propozycji skorzystać. 
Udział w pikniku daje możliwość zaprezentowania mieszkań-
com swojej działalności, spotkania się z innymi działaczami 
i spędzenia czasu w radosnej atmosferze. Tegoroczny Piknik 
Stowarzyszeń będzie mieć już dziesiątą odsłonę. Miejscem 
spotkania będzie Plac Narutowicza w Bełchatowie.

- Zapraszamy do udziału wszystkie organizacje pozarzą-
dowe chcące podzielić się tym, co robią, swoimi osiągnię-
ciami i zamierzeniami na przyszłość – mówi Dorota Pędzi-
wiatr, Starosta Bełchatowski. - Robią państwo tak wiele 
dobrego na rzecz społeczności lokalnej, że warto to poka-
zać, a być może zaprosić innych do współpracy. Nasze do-
tychczasowe pikniki były okazją do wymiany doświadczeń 
i okazją do miłych spotkań z mieszkańcami.

Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w X 
Pikniku Stowarzyszeń mogą zgłaszać się za pośrednic-
twem poczty elektronicznej pod adresem: mselerowicz@
powiat-belchatowski.pl lub telefonicznie pod nr 603-
414-732. Można także proponować swoje pomysły, jak 
uatrakcyjnić to wydarzenie. 

Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
Blisko 4,3 mln złotych w tegorocznym budżecie 
Powiatu Bełchatowskiego radni powiatu zabez-
pieczyli na rehabilitację społeczną i zawodową 
osób niepełnosprawnych. Do Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, które realizuje zadania 
w tym zakresie, wpłynęło w tym roku ponad 900 
wniosków w sprawie różnych dofinansowań. 

Działania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych 
realizują Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Beł-
chatowie oraz organizacje pozarządowe. W tegorocznym 
budżecie Powiatu Bełchatowskiego zabezpieczono sumę 
blisko 4,3 mln złotych. W tej kwocie z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pochodzi 
3,8 mln zł. Pieniądze są przeznaczone na m.in. prowadze-
nie dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej (Bełchatów, Dą-
browa Rusiecka) - 1.927.680 zł. Samorząd powiatu wsparł 
WTZ sumą 214.187 zł z budżetu własnego.

Na pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, 
realizowane w formie dofinansowań dla osób indywidu-
alnych i podmiotów realizujących działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, zabezpieczono kwotę 1.896.935 zł. 
W tym zakresie do PCPR wpłynęło od początku roku 916 
wniosków w sprawie różnych dofinansowań na łączną 
kwotę 2.365.100,30 zł. Placówka wypłaciła w I połowie 
roku łącznie ponad 300 tys. zł (195 wniosków). Osoby nie-

pełnosprawne mogą także korzystać z pomocy w ramach 
projektu „Aktywny samorząd”. Beneficjenci programu 
otrzymują pomoc finansową w ramach dwóch modułów 
na: I. dofinansowanie likwidacji barier (transportowej, 
w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informa-
cyjnym, w poruszaniu się), pomoc w utrzymaniu aktyw-
ności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej, II. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na pozio-
mie wyższym. Środki PFRON pozyskane dla Powiatu Beł-
chatowskiego w ramach zawartej umowy na realizację 
programu „Aktywny Samorząd 2022” wynoszą 276.617,90 
zł. Dotąd PCPR przyjął 29 wniosków na łączną kwotę 
187.381,15 zł, wypłacił dofinansowanie do 16 wniosków, 
łącznie 34.347,75 zł.

Na Pikniku Stowarzyszeń każdy znajdzie coś dla siebie. 
Zapraszamy całe rodziny. 

Wspieranie osób niepełnosprawnych należy do 
priorytetowych działań samorządu powiatu.
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Rodzinny, wesoły, 
piknikowy powiat 
Pierwszy Powiatowy Piknik Ro-
dzinny w sobotnie popołudnie, 4 
czerwca, przyciągnął setki osób na 
tereny zielone Powiatowego Cen-
trum Sportu w Bełchatowie. Inicja-
tywa starosty Doroty Pędziwiatr 
czekała na swój start blisko dwa 
lata, co miało związek z pandemią 
i obostrzeniami sanitarnymi. Wita-
jąc mieszkańców, artystów, Koła 
Gospodyń Wiejskich, strażaków 
OSP, ratowników medycznych, 
wolontariuszy, samorządowców, 
pracowników starostwa i PCS sta-
rosta podziękowała wszystkim nie 
tylko za obecność, ale każdą ak-
tywność i wspólny wysiłek dla or-
ganizacji pikniku. 

- Po kilkunastu miesiącach izolacji wszy-
scy tęsknimy za spotkaniami, przyjemnym 
spędzaniem czasu i zabawą – powiedziała 
Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatow-
ski. - Jestem pewna, że stworzymy serdecz-
ną atmosferę. Zapraszam do korzystania 
z przygotowanych atrakcji rekreacyjnych 
i sportowych, poczęstunku i odpoczynku 
na leżakach, a także do wspólnego tańca. 

Estradę opanowali lokalni artyści. 
Wystąpili na niej m.in. Alfreda Buczek, 
Anna Kulikowska i Walentyna Łowińska 
z zespołu Promienie Bełchatowa, kapela 
Chłopaki Szczercowiaki, utalentowane 
młode bełchatowianki Zuzanna Rychlik, 
Oliwia Czerwińska i Maria Rozpara, chór 
„Pasjonata” przy Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku, chór dziecięcy Cantabille, rodzin-
ne trio Aleksandra Mielczarek, Izabe-
la Kluf i Andrzej Madej, Dominik Kudaj 
(Crazy Gang). Dwie piosenki zaśpiewały 
Angelina i Viktoria z Zaporoża, które ra-
zem ze swoimi mamami tymczasowo 
mieszkają w naszym powiecie. Gestem 
solidarności z ukraińskimi uchodźca-
mi było wspólne zaśpiewanie znanej 
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O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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najmłodszych cieszyły się dmuchańce 
i trampoliny, z których dzieci mogły ko-
rzystać do woli i za darmo. Na maluchy 
czekały także lody i wata cukrowa. Do-
rośli tłumnie odwiedzali stoiska gospo-
dyń z Trząsu, Załuża, Bujen Szlacheckich, 
Dąbrowy Rusieckiej i Podstoły. Domowe 
wypieki, swojskie kaszanki i kiełbasy, żu-
rek, bigos i gołąbki smakowały tak do-
brze, jak kusząco pachniały. Nadmierne 
kalorie można było spalić w sportowych 
konkurencjach na stadionie PCS lub 
tańcząc. Repertuar przygotowany przez 
Ilonę Krajdę – Stępień (DJ Jamajka) nie 
mógł się nie podobać, tym bardziej, że 
wodzirejka spełniała także indywidual-
ne zamówienia i dedykacje. Piknikowi 
towarzyszyły działania edukacyjne. Te, 
związane z ekologią (konkursy, zabawy), 
czekały na stoiskach wydziału ochrony 
środowiska bełchatowskiego starostwa 
i Nadleśnictwa Bełchatów. Ciekawie 
przebiegła symultana szachowa, popro-
wadzona przez Emila Osińskiego. Mistrz 
zmierzył się jednocześnie z ponad dwu-
dziestoma zawodnikami i, póki co, nie 
miał sobie równych. Podczas pikniku 
można było także pooglądać lub kupić 
wykonane ręcznie prace plastyczne pod-
opiecznych DPS w Bełchatowie i lokal-
nej artystki Lidii Liszewskiej. Wiele cie-
kawych animacji dla dzieci zrealizowała 
fundacja „Nitka”. Było malowanie obrazu 
na folii, wykonywanie papierowych mo-
tyli i poszukiwanie skarbów w piasku. 

- Wierzę, że na powiatowym pikniku każ-
dy znalazł coś miłego dla siebie – mówi 
starosta Dorota Pędziwiatr. - Zorganizo-
wanie festynu nie było dla nas pierwszym 
tego rodzaju zadaniem, jednak skrupulat-
nie to doświadczenie podsumowaliśmy po 
to, by kolejne pikniki były jeszcze lepsze 
i ciekawsze. Liczę na udział mieszkańców, 
a także chętnych osób i podmiotów, któ-
re nas w tym przedsięwzięciu wesprą. Pa-
trząc na radość uczestników tegorocznego 
pikniku, jestem przekonana, że warto go 
robić.
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Wdzięczni strażakom 
Obchody 30-lecia powołania Państwowej Stra-
ży Pożarnej, połączone z Powiatowym Dniem 
Strażaka, zorganizowano jako uroczysty apel 
na Placu Narutowicza w Bełchatowie, a na-
stępnie wielki piknik strażacki dla mieszkań-
ców. Wydarzenie pod patronatem Starosty Beł-
chatowskiego Doroty Pędziwiatr zgromadziło 
przede wszystkim strażaków, zarówno tych 
zawodowych, jak i ochotników,  przedstawicieli 
władz parlamentarnych i samorządowych oraz 
współpracujących instytucji. Strażacki festyn 
cieszył się zainteresowaniem całych rodzin, 
zwłaszcza dzieci, które oblegały strażackie sa-
mochody.  

Tegoroczny jubileusz 30-lecia powołania PSP ma 
związek z uchwaleniem ustawy o Państwowej Stra-
ży Pożarnej i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 
Ci, którzy interesują się historią, wiedzą, że w w ob-
liczu przemian społecznych, politycznych i gospo-
darczych w naszym kraju na przełomie lat 80-tych 

i 90-tych niezbędne było także ujednolicenie orga-
nizacyjnie tej ważnej formacji. W prace legislacyjne 
zaangażowanych było bardzo wiele osób, zespołów 
i gremiów. Wszystko po to, by stworzyć jak najlep-
szą strukturę i bazę do powołania systemu ratowni-
czo-gaśniczego, by sprawnie nieść pomoc w czasie 
walki z pożarami, w wypadkach komunikacyjnych, 
katastrofach budowlanych, awariach i skażeniach 
chemicznych, klęskach żywiołowych i wielu innych 
zagrożeniach. 

- W tej branży jest jeszcze coś, czego nie da się zmierzyć 
żadnym miernikiem, żadnym wskaźnikiem ani skalą – 
zwróciła się do strażaków Dorota Pędziwiatr, Starosta 
Bełchatowski. - Są to ludzka wrażliwość, empatia i odwaga. 
To właśnie te wartości czynią ze strażaków ludzi wyjątko-
wych. Życzę wam także osobistych sukcesów, spełniania się, 
jako ludzie, którzy mają swoje marzenia i cele. Niech wspie-
ra was w tym piękna energia płynąca z serc wdzięcznych 
mieszkańców powiatu bełchatowskiego.

Podczas uroczystości uhonorowano strażaków wyższy-
mi stopniami służbowymi oraz odznaczeniami resorto-
wymi w sumie pięćdziesiąt osób.

Zdecydowaną mniejszość wśród pracowników KP PSP 
w Bełchatowie stanowią panie (4). W formacjach OSP 
kobiet jest więcej, średnio 20 procent. 

Pokaz sprzętu strażackiego zawsze budzi największe 
zainteresowanie najmłodszych.
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Sto lat ze strażakami OSP Grocholice 
W ramach obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Grocholicach (przesuniętych organizacyj-
nie o pół roku z powodu pandemii) jednostka zaprosi-
ła mieszkańców do wspólnego świętowania jubileuszu. 
W intencji dostojnej jubilatki celebrowane było w ko-
ściele p.w. Wszystkich Świętych uroczyste nabożeństwo, 
a następnie teren wokół świątyni i najbliższa okolica za-
mieniły się w piknikowy plac. Organizatorzy przygoto-
wali sporo atrakcji. Można było m.in. wziąć udział w kon-
kursach ekologicznych, spróbować zdrowych przekąsek 
i obejrzeć z bliska sprzęt pożarniczy. Tym samym straża-
cy podkreślili swoją rolę nie tylko jako strażnika bezpie-
czeństwa, ale również animatora kulturalnych i rekre-
acyjnych wydarzeń dla umacniania integracji lokalnej 
społeczności.  

Formalne zawiązanie straży w Grocholicach oraz jej 
przystąpienie do Związku Floriańskiego wydarzyło się 
w 1921 roku. Jednak tak naprawdę straż w Grocholicach 
istniała już od dawna, a źródła historyczne wspominają 
o udziale strażaków z Grocholic w ratowaniu płonącego 
Bełchatowa w XVIII i XIX wieku. Rok 1921 przyniósł sfor-
malizowanie istniejącego ruchu strażackiego. 

W latach 1921 – 1922 kupiono umundurowanie i pierw-
szy sprzęt: beczki na wodę do zaprzęgu konnego i pom-
pę ssąco – tłoczną. W 1923 r. zorganizowano strażacką 
orkiestrę dętą, która istnieje do dziś. Następnie wybudo-
wano, całkowicie w czynie społecznym, drewnianą re-
mizę strażacką. Dziesięć lat później zdecydowano o bu-
dowie remizy murowanej. Oprócz wiodącej działalności 
na niwie przeciwpożarowej strażacy także organizowali 
zabawy taneczne, majówki, widowiska kulturalne, a na-
wet przedstawienia teatralne i koncerty. Straż w Grocho-
licach wrosła w środowisko lokalne, przetrwała tak trud-

ne okresy w dziejach narodu, jak okupacja niemiecka czy 
stalinizm. Przez sto lat zmieniała się rzeczywistość i jej 
wyzwania, ale działalność OSP trwała nieprzerwanie.  
Nadal do priorytetowych działań strażaków z Grocholic 
należy praca z młodzieżą, która owocuje sukcesami na 
zawodach sportowo-pożarniczych i konkursach wiedzy 
pożarniczej i ekologicznej. Od 2014 roku jednostka dzia-
ła w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

Parada strażaków ulicami Grocholic.

Wystąpienie Marka Jasińskiego, członka Zarządu Powiatu 
w Bełchatowie i aktywnego działacza OSP Grocholice.

Strażacki piknik okazją do popisów wokalnych 
najmłodszych mieszkańców Grocholic.
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Praca dla Ukraińców tematem dla rady rynku pracy
Na temat wykorzystania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, stanu bezrobocia i ak-
tywizacji zawodowej osób z Ukrainy obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy w Bełchatowie. 
Temu gremium przewodniczy Starosta Bełchatowski.

Na promocję zatrudnienia, łagodze-
nie skutków bezrobocia i aktywizację 
zawodową w 2022 r. Powiat Bełcha-
towski otrzymał ponad 10,6 mln zł. 
Środki są sukcesywnie uruchamiane, 
korzystają z nich firmy i osoby bez-
robotne. Na koniec maja br. w „po-
średniaku” zarejestrowane były 2 384 
osoby. Nowym tematem dla PRRP jest 
zatrudnianie obywateli Ukrainy. Praco-
dawca, który zatrudnia Ukraińca, po-
winien upewnić się, że ten pracownik 
przebywa w Polsce legalnie. Następnie 
jest zobowiązany do powiadomienia 
PUP o przyjęciu do pracy takiej oso-
by w ciągu 14 dni od zaistnienia tego 
faktu. Do połowy czerwca br. wpłynęło do bełchatowskiego 
„pośredniaka” 169 takich powiadomień. Ukraińcy zatrudnia-
ni są najczęściej jako pracownik produkcji, monter/ pomoc-
nik montera, pracownik ogólnobudowlany, elektromonter, 
spawacz, murarz, zbrojarz, ślusarz, kierowca, pomoc kuchen-
na i kelnerska oraz przy pracach związanych z utrzymaniem 
terenów zielonych. W połowie czerwca urząd dysponował 
informacją o kolejnych, 129 wakatach, na które mógł zostać 
skierowany obywatel Ukrainy. Oferty są przetłumaczone 
na język ukraiński i upublicznione w Centralnej Bazie Ofert 

Pracy. Kolejny z omawianych obszarów dotyczył aktywizacji 
zawodowej osób z Ukrainy. Urząd skierował 13 obywateli 
Ukrainy na staże, a 2 osoby na prace interwencyjne.

PUP poinformował PRRP, iż na szkolenia dla osób 
bezrobotnych nasz powiat otrzymał 604 428 zł (wnio-
skowano o 800 tys. zł). Również z rezerwy Krajowe-
go Funduszu Szkoleń otrzymaliśmy mniej pieniędzy 
(49  948 zł), niż wnioskowaliśmy (100 tys. zł). Tymcza-
sem do urzędu wpłynęło 17 wniosków na łączną kwotę 
ponad 230 tys.zł. 
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Czy zawsze można zwrócić kupiony towar?
Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiada

Coraz bardziej powszechnym jest, że sprzedawcy w sklepach 
stacjonarnych przyjmują zwrot zakupionego towaru w dowol-
nym terminie, wskazanym w swoim regulaminie. Taka praktyka 
wynika najczęściej z polityki prokonsumenckiej przedsiębiorcy, 
a nie z przepisów prawa. Musimy jednak pamiętać, iż jest to tyl-
ko dobra wola przedsiębiorcy, że daje nam możliwość zwrotu 
towaru w sklepie stacjonarnym. Natomiast, gdy towar został za-
kupiony na odległość (np. w sklepie internetowym) lub poza lo-
kalem przedsiębiorstwa (np. podczas pokazu organizowanego 
w restauracji), konsument jest uprawniony do odstąpienia 
od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Wynika 

to z przepisów prawa zawartych w art. 27 ustawy z dnia 30 
maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. 
z 2020 r. poz. 287). Ponadto, powinniśmy zawsze pamiętać, 
zanim zakupimy towar w sklepie stacjonarnym, aby zapytać 
sprzedawcę, czy jest możliwość zwrotu towaru w jego skle-
pie. Jeżeli przedsiębiorca wyrazi zgodę, powinniśmy poprosić 
go o pisemne potwierdzenie takiego postanowienia np. na 
drugiej stronie paragonu lub innego dowodu zakupu. Towar, 
który zwracamy w sklepie stacjonarnym, nie może mieć śla-
dów użytkowania, musi być zwrócony w takim samym stanie, 
w jakim go kupiliśmy.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bełchatowie wchodzi 10 osób 
(przedstawicieli samorządów, związków zawodowych, przedsiębiorców). 
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Łowienie ryb zamiast czasu przed komputerem 
Brajan Selerowicz, Nastia 
Morawska i Jakub Szataniak 
to najlepsi zawodnicy, któ-
rzy wędkowali na zbiorniku 
„Wawrzkowizna” podczas 
Powiatowego Pikniku Ekolo-
giczno-Wędkarskiego. Mło-
dym wędkarzom kibicowały 
całe rodziny, a także Doro-
ta Pędziwiatr, Starosta Beł-
chatowski. Zorganizowane 
przez Koło Miejskie nr 1 Pol-
skiego Związku Wędkarskie-
go przedsięwzięcie zostało 
wsparte finansowo z budżetu 
powiatu bełchatowskiego. 

Na dziewiętnastu stanowiskach wędkarskich rywalizo-
wali uczestnicy Powiatowego Pikniku Ekologiczno-Węd-
karskiego, zorganizowanego przez Koło Miejskie nr 1 Pol-
skiego Związku Wędkarskiego – Okręg Piotrków Tryb. nad 
zbiornikiem wodnym „Wawrzkowizna”. Zawodnikami były 
dzieci, którym towarzyszyli rodzice lub dziadkowie. Dorota 
Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski kibicowała młodym węd-
karzom i obserwowała etap ważenia złowionych ryb. Tych 
nie było jednak zbyt wiele. 

- Zachęcenie dzieci do tego rodzaju aktywności, jakim jest 
np. wędkowanie to bardzo trudne wyzwanie. Tym bardziej 
organizatorom należą się słowa uznania – mówi starosta 
Dorota Pędziwiatr. - Idea tego przedsięwzięcia jest taka, by 
pokazywać najmłodszym, jak można fajnie spędzać czas bez 
telefonu lub komputera. Niektóre maluchy były zawiedzione, 
że ich sieci czy wędki były puste, ale i tak wszyscy wrócili do 
domów z suwenirami i medalami.

- Do tego pomysłu szukamy też wsparcia organizacyjnego, 
które kolejny raz otrzymaliśmy od Starosty Bełchatowskiego. 
Dzięki pomocy finansowej możemy zapewnić dzieciom na-
grody czy inne atrakcje – mówi Daniel Głuchowski, Prezes 
Koła. - Na pikniku integrujemy też środowisko wędkarskie. 
Nasze Koło liczy ponad trzystu członków, kolejni chętni są mile 
widziani.

W zawodach wędkarskich najwięcej szczęścia mieli Bra-
jan Selerowicz, Nastia Morawska i Jakub Szataniak. Kon-
kurs wiedzy ekologicznej wygrał Piotr Wróblewski. Za-
dania były tylko z pozoru łatwe, więc i tym razem pomoc 
dorosłych, lub nawet Internetu, okazała się niezbędna. Dla 
wszystkich uczestników przygotowano ciepły posiłek, a na 

zakończenie pikniku ognisko z pieczeniem kiełbasek. Po-
moc z budżetu powiatu wyniosła 1700 zł. Dzieci otrzyma-
ły wartościowe nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego 
i sportowego oraz medale, a najlepsi zawodnicy puchary.

Dekoracja laureatów na podium to dla dzieci dodatkowa frajda.

Ważenie ryb, a raczej rybek, profesjonalną wagą.

W konkursie wiedzy ekologicznej dorośli aktywnie pomagali 
dzieciom.
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Egzotyczne zajęcia w zelowskim przedszkolu
Z okazji Święta Polskiej Niezapominajki 
dzieci z Przedszkola Samorządowego 
nr 4 w Zelowie spotkały się z podróżni-
kiem Antonim Grabowskim, który opo-
wiedział im o wyprawach w różne za-
kątki świata i pokazał ciekawe gatunki 
egzotycznych zwierząt. Maluchy były 
zachwycone taką formą ekologicznych 
zajęć. Ich organizację wsparło finanso-
wo bełchatowskie starostwo.

Największą atrakcją dla milusińskich była 
możliwość uczestniczenia w warsztatach, 
podczas których przedszkolaki mogły poczuć 
się jak w podróży dookoła świata. To za sprawą 
spotkania z podróżnikiem Antonim Grabow-
skim z FunLife. Pokazał on dzieciom kilka gatunków zwie-
rząt egzotycznych, m.in. agamy brodate, gekony, żółwie, 
węże i ślimaki z Afryki. Podróżnik scharakteryzował każde 
zwierzę, opowiedział wiele ciekawostek. Maluchy mogły 

obserwować zachowanie zwierząt, a nawet je dotknąć. 
Zajęcia zostały sfinansowane sumą 1000 zł przez Staro-
stwo Powiatowe w Bełchatowie, jako przedsięwzięcie 
z zakresu edukacji ekologicznej.

Zielono mi wiosną wonną i radosną 
Uczniowie najmłodszych klas z dziewięciu szkół pod-

stawowych z powiatu recytowali wiersze o przyrodzie 
podczas VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, zor-
ganizowanego w Szkole Podstawowej nr 12 w Bełchato-
wie. Dzieci lubią tę tematykę i chętnie występują przed 
publicznością. Jedna szkoła mogła zgłosić do konkursu 
tylko trzech uczestników. Jury oceniało wartość meryto-
ryczną prezentowanego utworu literackiego, interpreta-
cję ucznia i ogólny wyraz artystyczny. Nagrodę główną 
przyznano Hannie Stankiewicz ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Bełchatowie. Laureatami w poszczególnych kate-
goriach wiekowych zostali: klasy pierwsze: 1. Pola Sztuk 
z SP w Szczercowie; 2. Maja Olejnik (SP nr 1); 3. Amelia 
Madejczyk z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w   Beł-
chatowie; kl.drugie: 1. Ewa Molo (SP nr 12), 2. Zuzanna 
Mądrzak (SP nr 8), 3. Agata Jamroży (ZS-P w Kurnosie 
Drugim); kl.trzecie: Filip Cimoch (SP nr 1), 2. Aniela Kałuża 
(SP nr 8), 3. Nela Czechowska (NSP w Bełchatowie).  

II Festiwal Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej „Śpie-
wamy o przyrodzie" odbył się w szkole w Chabielicach. 
Wystąpili w nim wokaliści i zespoły. Grand Prix zdobył 
zespół uczniów z klasy IV za wykonanie utworu pt. „Drze-

wo". Najwyższe noty sędziów i uznanie widowni zyskał 
Filip Kukuczka w piosence „Ekonomiczna wojna". Podsu-
mowaniem wydarzenia był koncert laureatów oraz słod-
ki poczęstunek dla wszystkich uczestników, ufundowany 
przez rodziców. Nagrody w konkursach ufundowało beł-
chatowskie starostwo.

„Egzotyczną lekcją” przedszkolaki uczciły Dzień Polskiej Niezapominajki, 
czyli święto przyrody, mające na celu promowanie jej walorów.

Konkursy ekologiczne w SP nr 12 udowadniają, że wiedzę 
o przyrodzie można zdobywać i utrwalać także poprzez 
działania artystyczne.    
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Uczniowie polecają las na wypoczynek

Blisko 140 prac plastycznych z ponad trzydziestu szkół 
podstawowych było ocenianych w IV edycji konkursu „Mój 
las”. Wspólne przedsięwzięcie m.in. Nadleśnictwa Bełcha-
tów, Ligi Ochrony Przyrody i bełchatowskiego starostwa 
miało zachęcić uczniów do przyjrzenia się leśnemu ekosys-
temowi i  poznania gatunków jego flory i fauny, aktywnej 
obserwacji życia w lesie i doświadczania jego piękna. 

- Las jest ciągle najpopularniejszym miejscem obcowa-
nia człowieka z przyrodą, dlatego też uwrażliwianie mło-
dych ludzi na piękno tego miejsca, ale także na właściwe 
zachowanie się w lesie to zasadniczy cel edukacji – mówi 
Jarosław Zając, Nadleśniczy w Nadleśnictwie Bełchatów. 
- Potrzeba tej edukacji nie słabnie. Poprzez dzieci i młodzież 
chcemy też dotrzeć do dorosłych, bowiem to najmłodsi naj-
skuteczniej potrafią zmotywować rodziców czy dziadków 
do zachowywania w lesie ciszy i porządku. Tę pomoc bar-
dzo doceniamy. 

Każda szkoła mogła zgłosić 10 prac konkursowych w ka-
tegorii indywidualnej i 3 prace konkursowe w kategorii gru-
powej. W części indywidualnej należało wykonać pracę 
plastyczną przedstawiającą możliwość spędzenia czasu 
wolnego w lesie (np. spacery, grzybobranie, jazda rowe-
rem, biegi, fotografowanie itd.) lub atrakcyjne obiekty tury-
styczne i edukacyjne na obszarze Nadleśnictwa Bełchatów. 
Szkoła mogła także wytypować maksymalnie 3 drużyny 
pięcioosobowe. Zadaniem każdej było stworzenie plakatu 

z hasłem „Zapraszamy do lasu”, przedstawiającym możliwo-
ści spędzania czasu na łonie natury i będącym jednocześnie 
zaproszeniem. 

Nagrodzono aż 97 prac. Uroczystość podsumowania wy-
darzenia odbyła się w Szkółce Leśnej „Borowiny”. Nagrody 
ufundowało m.in bełchatowskie starostwo.

Bełchatowskie nadleśnictwo aktywnie działa także na 
niwie promocji ochrony środowiska.

Las okazał się bardzo wdzięcznym tematem konkursu. Uczniów ucieszyły również dyplomy i nagrody.
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Pszczelarstwo to misja
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Bełchatowie zorganizowało w Szkółce Leśnej „Borowiny” spotka-
nie integracyjne, które połączono z edukacją. Jego gościem był wicestarosta Jacek Bakalarczyk. 

Pszczelarze z bełchatowskiego koła spotykają się raz w mie-
siącu. W swoim gronie wymieniają się doświadczeniami, pro-
blemami, obawami, ale także sukcesami i pomysłami. Organi-
zowane przez nich pogadanki i spotkania edukacyjne mają na 
celu pogłębianie wiedzy nie tylko z zakresu hodowli pszczół, ale 
także ekologii, ochrony środowiska, przepisów prawa i ekono-
mii. Pszczelarze także wyjeżdżają wspólnie na wycieczki, zjazdy 
pszczelarzy i branżowe konferencje. 

Podczas spotkania w „Borowinach” odbył się konkurs, w któ-
rym wystartowało dziesięć osób.  Uczestnicy zmierzyli się z trud-
nymi pytaniami nt. budowy pszczelego organizmu, biologii 
i zachowań pszczół. Rywalizacja była zacięta i nie obyło się bez 
dogrywki. Bezkonkurencyjny okazał się Wojciech Rakowiecki, 
drugie miejsce zajął Mariusz Perliński, a trzecia pozycja na po-
dium przypadła Zbigniewowi Kuśmierkowi. Nagrody ufundo-
wane przez samorząd powiatu wręczył wicestarosta Jacek Ba-
kalarczyk.

- Samorząd powiatu bełchatowskiego wspiera edukację eko-
logiczną mieszkańców, w tym również inicjatywy pszczelarzy 
– mówi wicestarosta Jacek Bakalarczyk. - Naszym celem jest 
popularyzacja  wiedzy i wzrost świadomości ekologicznej spo-

łeczeństwa. Postawa i praca pszczelarzy zasługuje na szacunek 
i naszą wdzięczność. Praca w pasiece, jak każdego hodowcy, jest 
trudna i żmudna, ale naszym pszczelarzom nie brakuje zapału.

Bełchatowskie Koło Pszczelarzy powstało w 1956 r. po utwo-
rzeniu powiatu bełchatowskiego. Pierwszym prezesem był Ro-
man Mielczarek, który prowadził koło do 1975 r. Obecnie pełni 
tę funkcję Sylwia Świątkowska. We wrześniu (23-25.09) pszcze-
larze wybierają się do Białegostoku na XVIII Ogólnopolskie 
Dni Pszczelarza. Udział pszczelarzy z naszego powiatu w tym 
przedsięwzięciu wesprze samorząd powiatu bełchatowskiego. 
W trakcie trzydniowego wydarzenia odbędą się pokazy, wykła-
dy, projekcje filmów o tematyce pszczelarskiej, wizyty plenero-
we w pasiekach, kiermasz produktów pszczelarskich i rzemieśl-
niczych. 

Naturalne środowisko, w którym pszczoły żyły od tysięcy lat, 
ulega ogromnym zmianom wskutek działalności człowieka. 
Pszczelarze borykają się przede wszystkim z wymieraniem owa-
dów. Do najczęstszych przyczyn tego zjawiska należą: degrada-
cja środowiska, zatrucia środkami ochrony roślin, choroby pa-
sożytnicze, gatunki roślin genetycznie zmodyfikowane, a nawet 
stres tych zwierząt. 

Najważniejszą wartością spotkań pszczelarzy jest możliwość wymiany informacji, doświadczeń, inspiracji i pomysłów.
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TDrzewa z odpadów
Zosia Kąkalec z klasy Id Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Bełchato-
wie zdobyła Grand Prix w kon-
kursie ekologicznym „Drzewo 
z odpadów”. W trakcie uroczy-
stego podsumowania konkursu 
uczniowie „Ósemki” wystawi-
li spektakl pod tytułem „Płacz 
lasu” prezentując aktorskie, 
wokalne i taneczne zdolności.

Konkurs „Drzewo z odpadów” ad-
resowany był do uczniów klas I-III 
SP nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełcha-
towie. Zadaniem dzieci było wyko-
nanie przestrzennej pracy plastycz-
nej z użyciem surowców wtórnych. 
Konkursowe drzewka powstały z ro-
lek papieru toaletowego, plastikowych zakrętek, wor-
ków na śmieci oraz gazet. Różnorodność materiałów 
oraz pomysł na ich skomponowanie spowodowały, że 
jury nie miało łatwego zadania przy wyborze najcie-
kawszej pracy. Główną nagrodę przyznano Zofii Kąka-

lec, natomiast na podium stanęli: I. Jaśmina Zagalska, 
II. Julian Zagalski, III. Maja Gaik i Marcel Baliński. Wy-
różnienia otrzymali: Marika Kwasek, Kacper Stawski, 
Brajan Słomian, Sofiia Vozniuk. Nagrody ufundowało 
starostwo.

Oni nie pomylą świerku z sosną
Z zadaniami z takich dziedzin jak geografia 

i ekologia zmierzyli się uczniowie klas IV-VI i VII-
-VIII podstawówek w konkursie wiedzowym, zor-
ganizowanym w Szkole Podstawowej w Dobie-
cinie. W pierwszym etapie zmagań uczestnicy 
rozwiązywali test składający się z kilkudziesięciu 
pytań.  W drugiej części konkursu uczeń musiał 
rozpoznać gatunek drzewa na losowo wybra-
nym zdjęciu.  Starsi uczniowie mieli za zadanie 
rozpoznać także krzewy. W trzecim etapie odga-
dywano po konturach granic państwa w Europie 
(młodsze dzieci) lub na świecie (starsi ucznio-
wie). Laureatami trzech pierwszych miejsc zosta-
li: kl. IV – VI: I. Blanka Janura, II. Kamila Kałużna, 
III. Maria Lasota; kl. VII – VIII: I. Natalia Krystek, II. 
Julia Stępień, III. Lena Kołodziejczuk. Nagrody 
ufundowało Starostwo Powiatowe w Bełchato-
wie. Wiedzy i odwagi pogratulował uczniom wi-
cestarosta Jacek Bakalarczyk. 

Przedstawienie „Płacz lasu”  uatrakcyjniły barwne kostiumy aktorów.

- Zdobywanie wiedzy jest ważnym, ale i naturalnym procesem 
w życiu młodych ludzi. Natomiast umiejętność wykorzystania 
zdobytych informacji, czy zaprezentowanie ich na forum, to 
dodatkowa i trudna umiejętność. Z zachwytem obserwowałem 
waszą postawę i charyzmę – pogratulował starosta J. Bakalarczyk.
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Niedziela z patronem Bełchatowa
Pięćdziesiąt prac plastycznych wpłynęło na XIX Powia-

towy Konkurs „Pontyfikat Świętego Jana Pawła II”. Dzieci 
wykonywały lapbooki, w których przedstawiały wybrane 
wątki z życia polskiego papieża. I miejsce zajęła Weroni-
ka Zajączkowska (Szkoła Podstawowej nr 4), II miejsce 
ex equo: Zuzanna Kalisiak (SP Dobrzelów) i Igor Nowicki 
(SP13 Bełchatów), III miejsce - Igor Kosacki (SP Drużbice) 
i Ewa Retkiewicz (SP Łobudzice/Bujny Szlacheckie), Mi-
chalina Wojtowicz (SP13 Bełchatów). Wyróżnienia otrzy-
mali: Krzysztof Piekarski (SP Drużbice) i Marcel Zgoda 
(SP13 Bełchatów). Starosta Bełchatowski Dorota Pędzi-
wiatr pogratulowała laureatom sukcesu i wręczyła na-
grody w Dniu Patrona Bełchatowa. Wydarzenie odbyło 
się z udziałem licznych gości i delegacji.

W ogrodzie parafii farnej odprawiono nabożeństwo 
w intencji mieszkańców. Sprawujący mszę ks. Władysław 
Staśkiewicz zwrócił uwagę w homilii, by w chwilach zmę-

czenia i zwątpienia zwracać się w modlitwie do św. Jana 
Pawła II o wstawiennictwo.

Z 
GM

IN

Solary na blisko 200 posesjach w Gminie Kluki
Gmina Kluki realizuje projekt pn.:„Budowa odnawial-

nych źródeł energii na terenie Gminy Kluki”, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego 2014-2020,  współfinansowany przez Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Polega on na 
montażu blisko  200 instalacji solarnych, już działa ponad 
130. Instalacje montowane są w dwudziestu pięciu miej-
scowościach w gminie Kluki. Samorząd finansuje koszt 
opracowania audytu, nadzór nad realizacją zadania oraz 
inne dodatkowe koszty. Mieszkańcy, czyli beneficjenci 
projektu, płacą 15% wartości netto indywidualnej insta-
lacji oraz podatek VAT. Głównym celem przedsięwzięcia 
jest zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych w za-
kresie podgrzewania wody użytkowej. Celem pośrednim 
będzie wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy miesz-
kańców o  wykorzystywaniu odnawialnych źródeł ener-
gii i negatywnym wpływie na środowisko konwencjo-
nalnych źródeł energii. Całkowita wartość zadania to 
2.474.629,24 zł, w tym dofinansowanie 1.940.275,49 zł, 
a wkład własny gminy 534.353,75 zł. 

- Nasz udział w tym projekcie ma wymiar ekologiczny, ale 
także ekonomiczny – mówi Renata Kaczmarkiewicz, wójt 
Gminy Kluki. - Sukcesywnym odchodzeniem od konwen-

cjonalnych pieców i korzystaniem z OZE przyczyniamy się 
do ochrony powietrza. Jak wszyscy wiemy, w niedalekiej 
przyszłości nie będzie można używać zwykłych pieców, dla-
tego cieszę się, że mieszkańcy mogli skorzystać z szansy na 
pomoc finansową w montażu w domu instalacji solarnej.

Pamiątkowe zdjęcie laureatów i patronów honorowych 
powiatowego konkursu na temat życia polskiego papieża.

Panele fotowoltaiczne na posesjach mieszkańców gminy 
Kluki są coraz częstszym widokiem.
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Pierwsze Miody w Wielopolu
Gospodynie z gminy Bełchatów gotowały 
z  Karolem Okrasą

Polędwiczki w miodowym sosie, golonka w piwie, kasza 
według lokalnej receptury, a może pierogi z niebanalnym 
nadzieniem? Jury, oceniające potrawy podczas kulinar-
nego konkursu, zorganizowanego w ramach plenerowej 
imprezy „Pierwsze Miody w Wielopolu”, miało naprawdę 
trudne zadanie. Pod okiem Karola Okrasy o miano naj-
lepiej gotującej drużyny rywalizowało dziesięć kół go-
spodyń wiejskich: KGW w Bukowej, KGW w Niedyszynie, 
KGW w Domiechowicach, KGW w Kurnosie Drugim, KGW 
w Wólce Łękawskiej, KGW w Janowie, KGW w Zawadowie, 
KGW w Ławach, KGW w Niwach i KGW w Dubiu.

Ostatecznie pierwsze miejsce zdobyły panie z Bukowej, 
które podbiły podniebienia jury swoimi polędwiczkami 
w sosie miodowo – musztardowym. Drugie miejsce przy-
padło Niedyszynie, a trzecie Domiechowicom. Specjalną 
nagrodę Wójta Gminy Bełchatów, Konrada Koca, przy-
znano dla KGW w Kurnosie Drugim, które zaserwowa-
ło golonkę na piwie. Każde koło startujące w konkursie 
otrzymało voucher na zakup sprzętu agd. 

Ale Pierwsze Miody to nie tylko kulinarne zmagania. 

Podczas tej imprezy pszczelarze mogli pochwalić się 
swoimi wyrobami, odwiedzający mieli też okazję, by do-
wiedzieć się więcej na temat pszczelich zwyczajów. Nie 
zabrakło atrakcji dla dzieci i występów artystycznych. 

- Pierwsza edycja „Pierwszych Miodów” była prawdziwym 
pszczelarsko - kulinarnym świętem – mówi Konrad Koc, 
Wójt Gminy Bełchatów. – Jestem przekonany, że ta impre-
za na stałe wpisze się w nasz gminny kalendarz i za rok spo-
tkamy się podczas kolejnej edycji. 

Karol Okrasa chętnie pozował do zdjęć z gospodyniami, które 
zachwycały się jego kucharskim kunsztem oraz serdecznością.

Z 
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IN

Ku pamięci ks. Jana Jelínka
19 czerwca przy kościele ewangelicko-reformowanym 

w Zelowie odsłonięto tablicę poświęconą ks. Janowi 
Jelínkowi. Urodził się on 19 kwietnia 1912 r. w Zelowie. 
Za swoją działalność został odznaczony m.in. medalem 
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, przyznawanym 
przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holo-
caustu Jad Waszem w Jerozolimie. Ponadto w czerwcu 
2021 roku Prezydent RP Andrzej Duda przyznał pośmiert-
nie Medal Virtus et Fraternitas Janowi Jelínkowi i Annie 
Jelínkovej za heroiczną postawę w niesieniu pomocy Po-
lakom, ofiarom systemów totalitarnych XX wieku oraz za 
wybitną odwagę w obronie ludzkiej godności i człowie-
czeństwa. 

- Postać ks. Jana Jelínka jest jedną z tych, o których nie mo-
żemy zapomnieć – mówi Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-
mek - W historii gminy Zelów zapisało się wielu bohaterów, 
którzy swoją postawą wpływali nie tylko na losy naszej małej 
ojczyzny, ale niejednokrotnie stawali się częścią wielkich wy-
darzeń, które zapisały się w naszych dziejach. 

Przypomnijmy, w ubiegłym roku na budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Zelowie została odsłonięta tablica 
pamiątkowa poświęcona Zygmuntowi Wysockiemu – 
żołnierzowi, społecznikowi, bohaterowi z Zelowa.

Pamiątkowa tablica mieści się na terenie parafii 
ewangelicko-reformowanej przy ul. Sienkiewicza w Zelowie.    
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Ekspresem przez Gminę Kleszczów
Nowi inwestorzy w strefach. W pierwszym półroczu 

Urząd Gminy wraz z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów 
sfinalizował kilka umów z nowymi inwestorami, którzy 
ulokowali swój biznes w Kleszczowskich Strefach Prze-
mysłowych. Spółka Faradise planuje fabrykę części do 
budowy magazynów energii. Krynica Vitamin S.A. przygo-
towuje inwestycję obejmującą zakład, w którym produko-
wane będą napoje smakowe oraz napoje energetyczne, 
izotoniczne i funkcjonalne. Z kolei spółka ZET Transport 
wybuduje zakład produkcyjno-magazynowy, wspierający 
usługi transportowe, prowadzone przez tę spółkę.

Przybędzie nowych mieszkań. Gmina Kleszczów przygo-
towuje się do rozbudowy osiedla  „Łuszczanowice”. Do końca 
września br. ma być gotowa  dokumentacja dla trzech wie-
lorodzinnych budynków wraz z segmentami garażowymi. 
Dzięki tej inwestycji powstanie 57 komunalnych mieszkań, 
w tym 33 lokale trzypokojowe. Do przetargu na opracowa-
nie dokumentacji przystąpiło dziewięć biur architektonicz-
nych. Wygrała oferta firmy Piotr Pietrzykowski Biuro Archi-
tektoniczne z Kalisza, która projekty budowlane oraz plany 
zagospodarowania terenów wykona za 164 tys. zł.

Duże wsparcie uchodźców. Prawie 150 Ukraińców prze-
bywało w czerwcu na terenie gminy Kleszczów. Z wyjąt-

kiem kilkunastu osób, które otrzymały zakwaterowanie 
w hotelu SOLPARK, pozostałe znalazły dach nad głową 
w prywatnych domach. Wielkie wsparcie rzeczowe za-
pewniły zbiórki na terenie gminy oraz transporty od kilku 
firm ze Szwajcarii i Portugalii. Gmina oraz jej jednostki or-
ganizacyjne umożliwiły gościom z Ukrainy udział w spo-
tkaniach integracyjnych, naukę języka polskiego oraz 
spotkania z psychologiem-terapeutą. Dla dzieci przygo-
towano miejsca w samorządowych szkołach i przedszko-
lach, część kobiet znalazła natomiast zatrudnienie w fir-
mach na terenie gminy.
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Weekend świętojański w Szczercowie
Szczercowskie „Sobótki” rozpoczęło wręczenie nagród 

Wójta Gminy Szczerców za osiągnięcia artystyczne i kul-
turalne. Trafiły one do Amelii Mesjasz (SP w Szczercowie), 
rodzeństwa Mai i Filipa Kukuczków (SP w Chabielicach) 
oraz Teresy Mikuty (uczestniczka The Voice Senior w TVP). 
Wójt Krzysztof Kamieniak pogratulował laureatom pasji 
i talentu. Koła Gospodyń Wiejskich z Osin, Podklucza, Bo-
rowej, Tataru i Dubia  przygotowały poczęstunek, straża-
cy uruchomili kurtyny wodne, a dla dzieci przygotowa-
no gry i zabawy, warsztaty wykonywania świętojańskich 
wianków. Zgodnie z tradycją wianki puszczono na wodę, 
wcześniej odbył się konkurs na ten najpiękniejszy. W jury 
zasiadały panie z KGW i posłanka Małgorzata Janowska, 
która pochwaliła uczestników za pomysłowość i pielę-
gnowanie tradycji.

Na scenie zaprezentowali się m.in. Daria Kałużna z Du-
bia, panie Barbara Parzęczewska, Ewa Olszewska i Teresa 
Mikuta z The Voice Senior, grupa B2B Crew i Soleo. So-
botnią noc zwieńczył pokaz ognia . W drugim dniu na 

Piknik Motocyklowy przyjechało kilkaset maszyn.
Były konkursy, koncert orkiestry OSP Magdalenów 

oraz Blues Station, grupy grającej covery zespołu Dżem. 
Strażacy z OSP Chabielice i Osp Szczerców zaprezento-
wali pokaz ratownictwa wodnego.

Podpisanie trójstronnej umowy z przedstawicielem 
Krynicy Vitamin S.A.

Wójt Szczercowa Krzysztof Kamieniak i posłanka 
Małgorzata Janowska spotkali się z mieszkańcami gminy 
podczas tradycyjnych „Sobótek”.



Z powiatowego albumu pokoleń

Z danych GUS wynika, że w powiecie bełchatowskim mieszka blisko 
113 tys. osób. Najliczniejsza grupa mieszkańców ma od 35 do 44 lat, 
następna 60-69. Aktywność różnych środowisk i grup mieszkańców 
jest coraz bardziej widoczna i także doceniana przez samorząd 
powiatu. Częstym widokiem są wspólne inicjatywy wszystkich 
pokoleń, które integrują, bawią i uczą. Na zdjęciach: 1. Uniwersytet 
Trzeciego Wieku przy MCK w Bełchatowie. 2. Rajd rowerowy OSP 
Bujny Szlacheckie. 3. Akcja honorowych krwiodawców w parafii 
Kociszew. 4. Dzień Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. 5. Jubileusz Koła 
Seniorów „Sami Swoi”.   
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