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Wydanie bezpłatne

Biuletyn powiatu bełchatowskiego
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Pielęgniarek jak na lekarstwo!
Powiat ma sposób
str. 4
Pani Judyta Giełzak przyznaje,
prezentując swój mini akrostych,
że jest
Samodzielna,
Ambitna,
Mocna,
Odważna,
Odpowiedzialna,
Bojowo nastawiona,
Rozważna,
Ostra,
Nie daje się,
Asertywna.
Wszystkie te cechy to efekt udziału w kursie samoobrony, zorganizowanym przez starostwo.  Str. 5
Str. 16

FLESZ
Zmiany w prezydium rady

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez samorząd powiatu bełchatowskiego uroczyście pożegnały się z uczniami na czas wakacji. W piątek
30 czerwca organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, przeprowadził symulację naboru do klas pierwszych. W rekrutacji elektronicznej w pierwszej preferencji zadeklarowało chęć nauki w szkołach powiatu 754 uczniów. Są wśród nich laureaci ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych (7). Ich miejsca w wybranej szkole są pewne. Powiat planuje uruchomienie 25 klas pierwszych w nowym roku szkolnym.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego wspólnie z Powiatowym Uczniowie „Energetyka” zorganizowali dzień aktywności sporInspektoratem Weterynarii przeprowadzili ćwiczenia na wypadek wy- towej z przymrużeniem oka, podczas którego biegali na czas
stąpienia ptasiej grypy na jednej z ferm. W ćwiczeniach wzięła udział w butach na obcasie i kaloszach.
straż pożarna, obrona cywilna, policja, przedstawiciele służb i instytucji.

2 czerwca odbyła się nadzwyczajna
sesja Rady Powiatu w Bełchatowie.
W programie obrad znalazły się punkty dotyczące zmian w prezydium
rady – odwołanie przewodniczącej
Doroty Pędziwiatr i wiceprzewodniczącego Dariusza Roguta oraz powołanie nowego przewodniczącego.
Za odwołaniem przewodniczącej
oddano 12 głosów, przeciw zagłosowało 11 radnych. Kolejnym punktem
było powołanie Przewodniczącego
Rady Powiatu w Bełchatowie. Jedynym zgłoszonym kandydatem był
Karol Orymus. Za jego kandydaturą
oddano 13 głosów, przeciw było 4
radnych. Głosów wstrzymujących
było 6. Ostatnim punktem było odwołanie Dariusza Roguta z funkcji
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Za odwołaniem było 12 radnych,
natomiast 11 przeciw.
Od 24 maja funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Bełchatowie pełni Damian Nowak. Na 30
czerwca nowy przewodniczący zwołał sesję, w której porządku obrad
znalazły się m.in. wybór drugiego
wiceprzewodniczącego oraz zmiany
personalne w komisjach stałych rady,
związane z rezygnacjami radnych
z dotychczasowych funkcji w komisjach: rewizyjnej (D. Nowak), infrastruktury i porządku publicznego
(J. Konieczny) oraz edukacji (K. Orymus).

Kalendarium wydarzeń
1 lipca 2017r. „Wakacyjna wyprawa na Górę Kamieńsk” - rajd rowerowy, start o 13
Trasa 46 km: Bełchatów (ul. Pabianicka 17/19) -Rząsawa – Słok - OSiR Góra Kamieńsk (wjazd wyciągiem
z rowerami na szczyt góry) -Słok – Bełchatów.
1-2 lipca, Dni Bełchatowa, błonia przy Dworku
Olszewskich
Gwiazdą tegorocznego święta miasta będzie zespół
Pectus. Wystąpią też m.in. raper Mezo, Magda Femme, Thrudy oraz Mobilizacja.
23 lipca, Święto Policji
Uroczysty apel przed bełchatowską komendą. Wystawa pt. „Zbrodnia Katyńska. By pamięć o nich nie

zaginęła”, poświęcona funkcjonariuszom Policji Państwowej pochodzącym z powiatu bełchatowskiego lub pełniącym na jego terenie służbę, pomordowanym na wschodzie w 1940 roku - Muzeum
Regionalne w Bełchatowie.
11 lipca, 8 sierpnia, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie
Spotkania osób, które chcą podzielić się swoimi pasjami z innymi, mogą to zrobić w siedzibie książnicy.
Początek o godz.11.
30 lipca, III Bełchatowskie Mistrzostwa w Pływaniu na Byle Czym, OSiR „Wawzrkowizna”, start
o godz. 15

5 sierpnia, wyprawa rowerowa „Szosowa”, start
o godz.13, starostwo
Trasa 35 km: Bełchatów – Domiechowice – Emilin-Parzno – Strzyżewice – Błonki Strzyżewskie –
Ubogie – Sromutka – Grębociny – zbiornik wodny
„Grębociny” – Wygoda – Rożniatowice – Apolinów–
Mikorzyce – Ławy – Zawady – Bełchatów.
20 sierpnia, „Zdobywamy Górę Kamieńsk”,
V edycja integracyjno-sportowej imprezy dla osób
z niepełnosprawnością; trwają zapisy uczestników
i wolontariuszy: http://zgk.org.pl/
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WYDARZENIA
Szpital z historią, przyszłością i dumą
Bełchatowski szpital, jeden z trzech największych w województwie łódzkim, obchodzi w tym roku jubileusz
30-lecia istnienia. Lecznica zorganizowała uroczystość, podczas której przypomniano historię placówki,
podziękowano załodze i osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju szpitala, zapewniono o dobrej kondycji i ambitnych planach. W gali w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury wzięło udział kilkaset osób.

W

łaścicielem szpitala w Bełchatowie
jest Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Jednakże kilkudziesięcioletnia historia lecznicy jest dowodem na zainteresowanie jego dobrym funkcjonowaniem wielu
podmiotów, zwłaszcza lokalnych samorządów, firm i osób prywatnych. Powód tej troski był zawsze jeden: zdrowie mieszkańców,
jako wartość najwyższa. Dzięki wspieraniu
finansowemu, rzeczowemu szpitala, a również mentalnemu, kiedy w sytuacjach kryzysowych potrzebne były negocjacje i dyplomacja, lecznica nie tylko przetrwała, ale
stała się wizytówką służby zdrowia na mapie
regionu. Bełchatowski szpital to nie tylko
największy w mieście pracodawca, ale także
możliwość specjalistycznych zabiegów, diagnostyki, opieki lekarskiej.
Z okazji jubileuszu wielu osobom przyznano
branżowe wyróżnienia, w tym dla wieloletnich
pracowników Odznaki za Zasługi dla Ochrony
Zdrowia, przyznawane przez Ministra Zdrowia. Medal Amicus Salutis za zasługi na rzecz
szpitala wręczono samorządowcom, osobom
prywatnym oraz instytucjom. Otrzymał go także Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. To wyróżnienie to gest podziękowania
dla samorządu powiatowego za wieloletnie
wspieranie szpitala, także finansowe.
W licznych wystąpieniach na ręce dyrekcji placówki składano gratulacje i życzenia
pomyślnej przyszłości. Dyrektor Paweł Sko-

Starosta Waldemar Wyczachowski otrzymał wyróżnienie
Medal Amicus Salutis za finansowe wspieranie placówki.

Jubileusz szpitala stał się okazją do wyróżnienia długoletnich i zasłużonych pracowników.

czylas zapewnił, że jubilatka ma się dobrze,
planuje nowe inwestycje. Do najbliższych
i największych należy modernizacja bloków operacyjnych i oddziału intensywnej
terapii ze wsparciem funduszy unijnych,
modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego, a także budowa nowoczesnej sieci
informatycznej obsługującej część medyczną lecznicy. Bełchatowski szpital już dziś
jest placówką legitymującą się wysokim
stopniem specjalistycznego leczenia w co
najmniej kilku profilach. Oddział neurologii
z pododdziałem udarowym jest drugim po
szpitalu w Łodzi, w którym stosuje się leczenie trombolityczne udarów. Ortopedia stosuje endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego oraz artroskopię. Bełchatowska
okulistyka znana jest z tego, że na wysokim
poziomie wykonuje zabiegi usuwania jaskry
i zaćmy.
Budowa szpitala w Bełchatowie, rozpoczęta w 1977 r., miała związek z dynamicznym rozwojem zagłębia energetycznego.
W 1984 r. uruchomiono poradnie przyszpitalną, a pierwsze spośród siedemnastu
oddziałów zaczęły pracę w październiku
1986r. Załoga liczyła wówczas ponad 800
osób. Dziesięć lat później liczba szpitalnych

oddziałów i pododdziałów wzrosła do 24.
W lecznicy mogło przebywać blisko tysiąc
pacjentów, a załogę stanowiło ponad 1700
pracowników, w tym ponad 500 pielęgniarek. Obecnie szpital posiada 28 oddziałów
i pododdziałów, zatrudnia ponad 1200
osób, w tym około 600 pielęgniarek i 230
lekarzy. Od kwietnia 1989 roku lecznica nosi
imię Jana Pawła II.
n

Pierwsi pacjenci szpitala przyjmowani byli w roku 1986.
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WYDARZENIA
Pielęgniarek jak na lekarstwo! Powiat ma sposób
Historia kształcenia pielęgniarek w Bełchatowie zatoczy koło. Ambitny plan samorządu powiatowego, Społecznej Akademii Nauk i Szpitala Wojewódzkiego zakłada stworzenie w mieście możliwości zdobycia kwalifikacji na poziomie wyższym dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Wszystkie zainteresowane strony
podpisały się pod listem intencyjnym.

Porozumienie o kształceniu pielęgniarek podpisali Mirosław Wasielewski i Łukasz Prysiński z SAN, starosta Waldemar Wyczachowski, Paweł Skoczylas, dyrektor szpitala i Anita Szymczyk-Trawińska, dyrektor II LO.

O

d blisko 20 lat nie kształci się już w Bełchatowie pielęgniarek. Dziś już nieistniejące Liceum Medyczne opuściły
w roku 1998 ostatnie absolwentki, natomiast
w 2001 r. zakończył naukę ostatni rocznik fizjoterapeutów Medycznego Studium Zawodowego. W murach II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego funkcjonuje od
ubiegłego roku klasa o profilu pielęgniarskim.

I to właśnie ta szkoła z medycznymi tradycjami,
zarządzana przez samorząd powiatowy, jest
jednym z sygnatariuszy porozumienia, którego celem jest odrodzenie w mieście kształcenia średniego personelu medycznego.
– Podpisanie listu intencyjnego poprzedziło
kilkanaście spotkań z dyrektorem szpitala w Bełchatowie, kierownictwem Społecznej Akademii
Nauk i naszym liceum. Jest dobra wola wszyst-

kich i jest pomysł, by wspólnie pomóc młodym
ludziom w zdobyciu zawodu i pracy w Bełchatowie - mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Pracownicy z kwalifikacjami
średniego personelu medycznego są poszukiwani na całym świecie. Pielęgniarkom z pewnością nie grozi bezrobocie.
Do nauki w tym zawodzie zachęca też
Anita Szymczyk – Trawińska, dyrektor II
LO, podkreślając dobrze wyposażone pracownie i wykwalifikowaną kadrę placówki.
Partnerem edukacyjnego projektu jest Społeczna Akademia Nauk, która planuje uruchomić w wydziale zamiejscowym w Bełchatowie od października tego roku studia
na kierunku pielęgniarskim.
– W bełchatowskim szpitalu pracuje ponad 600 osób personelu pielęgniarskiego
i wiele z tych osób jest z nami od początku
istnienia placówki, czyli od 30 lat – mówi
dr n. med. Paweł Skoczylas, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. - Wiele
z tych osób już odeszło lub w kolejnych latach odejdzie na emerytury. Zdobycie kwalifikacji pielęgniarskich to świetny pomysł
na karierę zawodową, ponieważ zarobki są
coraz wyższe, a osoby dobrze wykształcone
mają szansę znaleźć pracę nie tylko w regionie, ale na całym świecie.
n

WTZ wychodzi z cienia, otwiera drzwi
Śpiewy, tańce i słodkości towarzyszyły uczestnikom Dnia Otwartego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bełchatowie. WTZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość wszechstronnej rehabilitacji.

W

TZ finansowany jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(90%) oraz budżetu powiatu (co najmniej
10%). Zajęcia prowadzone są w pracowniach,
m.in. gospodarstwa domowego, muzycznej,
plastycznej, stolarskiej, ogrodniczej. Aktualnie
z zajęć korzysta 45 osób z terenu powiatu, 9
osób czeka w kolejce na przyjęcie do WTZ.
- Osoby niepełnosprawne uczymy po
prostu życia. Pod okiem opiekunów nasi
podopieczni gotują, majsterkują, uprawiają
ogródek, malują, rysują czy śpiewają, ale też
uczą się prozaicznych czynności, jak np. mycie się i ubieranie - mówi Henryka Parchat-
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ko, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- Podczas dnia otwartego chcemy pokazać
mieszkańcom, czym się zajmujemy i uwrażliwiać ich na niepełnosprawnych.
WTZ powstał 3 stycznia 2000 r. z inicjatywy
TPD Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej w Bełchatowie dla
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Uczestnikiem Warsztatu może zostać
każda osoba niepełnosprawna po ukończeniu
18 roku życia, posiadająca orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii
zajęciowej. Głównym celem placówki jest rehabilitacja zawodowa, psychospołeczna, fizyczna
oraz integracja osób niepełnosprawnych.  n

Podopieczni WTZ uczą się codziennego życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

WYDARZENIA
Zdecydowane na siłę i optymizm
Poczuły się pewniejsze siebie, odważniejsze, sprawniejsze, a niektóre nawet szczuplejsze i piękniejsze. Ponad trzydzieści pań ukończyło kurs samoobrony, zorganizowany po raz trzeci przez bełchatowskie starostwo. „Nie daj się...”, to nie tylko tytuł cyklu, ale i myśl, która towarzyszyła wszystkim uczestniczkom przedsięwzięcia przez półtora miesiąca trwania szkolenia. Myśl tę panie postanowiły zapamiętać i stosować
w codziennym życiu.

W trzech dotychczas zorganizowanych przez starostwo kursach samoobrony wzięło udział w sumie ponad sto kobiet.

P

odstawowe techniki obrony przed
napastnikiem, bezpieczne upadanie,
uwalnianie się z uścisku, ale przede
wszystkim wiele zasad unikania groźnych sytuacji i wycofywania się w porę przyswajały
mieszkanki powiatu bełchatowskiego podczas półtoramiesięcznego kursu. Część zajęć
poświęcona była nauce udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Między praktycznymi ćwiczeniami pojawiało się szereg zagadnień natury psychologicznej. Kursantki
w wieku od 18 do ponad 60 lat spotykały się
popołudniami, dwa razy w tygodniu.

„Jestem bardziej odważna, zdyscyplinowana, otwarta dla ludzi.
Faceci bójcie się!
Daję radę!”
– Celina Pająk
- Na kurs zapisała mnie córka i to był wspaniały pomysł – mówi Zdzisława Kotlińska.
- Jestem dumna z siebie, że dotrwałam do
końca. Jakiś czas temu zostałam bowiem
sama, posmutniałam, wycofałam się. Dzięki
kursowi wyszłam z domu, poznałam nowe
koleżanki i bardzo dużo zrobiłam dla samej
siebie.

„Jestem zwycięzcą”
– Marta Klimczyk

Ukończenia kursu pogratulował paniom
jego pomysłodawca i organizator Waldemar
Wyczachowski, starosta bełchatowski.
- Jest to dla mnie bardzo ważne, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie i stąd też wzięła
się idea zorganizowania cyklu „Nie daj się ...”

„Jestem bardzo szczęśliwa i odważna, bo
czuję się pewna siebie,
mimo że los zostawił
mnie samą” –
Zdzisława Kotlińska
- powiedział podczas wręczania certyfikatów
ukończenia kursu starosta Waldemar Wyczachowski. - Życzę paniom, by nigdy nie zdarzyła się sytuacja, w której trzeba sprawdzić
nabyte umiejętności. Jednakże samo poczucie pewności i wiary w siebie to ogromna
wartość, dzięki której życie staje się łatwiejsze, można lepiej pomóc sobie i innym.

„Jestem silniejsza
i przekonana,
że pokonam
niejednego drania”
– Monika Kubś
również ciekawe doświadczenie i nauka,
zwłaszcza praca nad koordynacją całej
grupy. Przemysław Krok pozytywnie ocenił zaangażowanie pań i ich postępy, także
w osiąganiu lepszej sprawności fizycznej.
Absolwentki szkolenia odebrały certyfikaty.
Wzięły też udział w specjalnym konkursie,
w którym podzieliły się swoimi refleksjami
odpowiadając na pytanie, co dał im udział
w „Nie daj się...”. Autorki najciekawszych zostały nagrodzone. 
n

„Jestem zachwycona.
Mało mi!”
– Magdalena Stasiak
Tajniki technik samoobrony zdradzał kursantkom Przemysław Krok, licencjonowany
instruktor. Po trzeciej edycji szkolenia trener przyznał, że dla niego samego to było

Każda z uczestniczek kursu otrzymała certyfikat potwierdzający udział w zajęciach z samoobrony i udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
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WYDARZENIA
Samorząd pod lupą studentów i naukowców
Wiedzę o pracy wybranych wydziałów starostwa zdobywali w urzędzie studenci administracji w Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie. Zajęcia poza uczelnią to element projektu studyjnego realizowanego przez Konrada
Koca, wykładowcę, autora książek z zakresu politologii i jednocześnie naczelnika wydziału skarbu w starostwie.

Książka o powiecie Konrada Koca jest obecnie w Polsce
jedną z dwóch monografii poświęconą tematyce samorządu
powiatowego.

E

dukacja obywatelska jest dziedziną przydatną w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie, dla studentów to również obowiązkowy przedmiot. Celem wizyty w starostwie
było zapoznanie się z problematyką merytoryczną
dwóch wybranych wydziałów urzędu. Specyfikę
prowadzonych spraw przybliżył gościom wydział
ochrony środowiska oraz wydział skarbu i gospodarki nieruchomościami. Zakres kompetencji
samorządu powiatowego, realizowanych przez
instytucję starostwa, jest bardzo szeroki i na tyle

trudny, że stał się także tematem licznych opracowań naukowych, poświęconych problemom
funkcjonowania samorządu powiatowego w Polsce. Dr Konrad Koc jest autorem wydanej dwa lata
temu monografii pt. „Powiat. Przestrzeń władzy
publicznej”, która przedstawia działalność powiatów jako jednostek samorządu terytorialnego
oraz wskazuje ich miejsce w strukturze państwa.
Pozycja jest nie tylko podręcznikiem, ale może być
lekturą dla samorządowców czy politologów, poszukujących inspiracji, zmian i ulepszeń.
- Co jakiś czas pojawia się głośne pytanie, czy
szczebel samorządu powiatowego jest potrzebny.
Ja odpowiadam, że tak, ale powinien on przejść
gruntowną reformę – uważa Konrad Koc. - Największym niedomaganiem jest niedofinansowanie powiatów, kwestionować można także
wybory władz powiatowych. Zmiany powinny iść
w kierunku powiatów bardziej obywatelskich i demokratycznych niż obecnie.
Dyskusja na ten temat będzie jednym z elementów konferencji naukowej, dotyczącej samorządu terytorialnego w obliczu zmian społecznych, planowanej po wakacjach w Bełchatowie.
Jak samorządy mają radzić sobie z coraz to nowymi zadaniami publicznymi, ich jednoczesnym
niedofinansowaniem i limitowanym ustawowo
zakresem samodzielności? Głos w tej dyskusji
zabiorą naukowcy, ale także praktycy. Będzie to
z pewnością cenna lekcja edukacji obywatelskiej
dla uczniów i studentów, ale również możliwość

spotkania się i wymiany doświadczeń dla działaczy samorządowych, radnych i parlamentarzystów. Konferencja organizowana przez SAN, Regionalną Izbę Gospodarczą w Bełchatowie przy
wsparciu lokalnych samorządów ma się odbyć 11
września w Miejskim Centrum Kultury.
n
Zmiany w starostwie na czas remontu
W związku z remontem sieci teleinformatycznej oraz remontem pomieszczeń Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat ds.
Ewidencji gruntów i budynków został tymczasowo przeniesiony na I piętro w budynku
głównym bełchatowskiego starostwa przy ul.
Pabianickiej 17/19. Zadania realizowane przez
referat, a obejmujące w szczególności aktualizację i udzielanie informacji z ewidencji gruntów i budynków, w tym wydawanie wypisów
i wyrysów odbywa się w pokoju nr 100.
Z powodu remontu instalacji również kasa
urzędu została przeniesiona na I piętro budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.45
do godz. 14.45. We wtorki kasa nie pracuje
w godzinach popołudniowych, a jest czynna
tak, jak w pozostałe dni tygodnia tj. w godz.
7.45-14.45. Przypominamy, że większość opłat
związanych z rejestracją pojazdów można
dokonywać przy użyciu kart płatniczych bezpośrednio w wydziale komunikacji. Bankowy
operator tej usługi pobiera prowizję 2 zł.

Radni i urzędnicy na rowerach

O

koło stu osób, w tym radnych i pracowników samorządowych instytucji, wzięło
udział w rajdzie rowerowym z okazji Dnia
Samorządu Terytorialnego. Trasa, o długości blisko 30 km, wiodła przez północno-wschodnie

tereny powiatu i przebiegała przez takie miejscowości jak: Wierzchy Strzyżewskie, Wierzchy
Kluckie, Grobla, Kluki, Ścichawa, Kaszewice i Oleśnik. Wyprawa była kolejną z cyklu „Rowerem
przez powiat”, organizowanym przez starostwo

Rajdy z cyklu „Rowerem przez powiat” są propozycją dla wszystkich mieszkańców
na aktywne, przyjemne i pożyteczne spędzanie czasu.
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i Załogę Rowerową „Zgrzyt”. Zapraszamy mieszkańców do wspólnej rekreacji także podczas
wakacji, tj. 1 lipca i 5 sierpnia. Rajdy rozpoczynają
się o godz. 13 przed budynkiem starostwa przy
ul. Pabianickiej. Udział jest bezpłatny. 
n

WYDARZENIA
Dobry mechanik musi praktykować
Kiedyś kuchnia, zaplecza i magazyny, wkrótce nowoczesna pracownia samochodowa. Zakończył się remont pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, gdzie powstała pracownia samochodowa. Będą się w niej doskonalić technicy i mechanicy pojazdów samochodowych. Koszt prac związanych z przebudową pomieszczeń wyniósł ponad 322 tysiące złotych.

P

ocząwszy od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 będzie można zdobyć zawód technika pojazdów samochodowych.
Spektrum umiejętności, w które szkoła
wyposaży absolwenta, jest imponujące.
Długą listę kompetencji otwiera obsługa
i naprawa pojazdów samochodowych, ale
są także ocena stanu technicznego pojazdów, ustalanie przyczyn niesprawności oraz
sposobów napraw, kontrolowanie jakości
wykonanych napraw, sprzedaż pojazdów
samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych, prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą samochodów,
kierowanie pojazdami samochodowymi na
poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa
jazdy kategorii B. Krótko mówiąc, uczniowie
kształcący się na technika pojazdów samochodowych staną się specjalistami z dziedziny naprawy, eksploatacji i diagnostyki
pojazdów samochodowych. Pracownia,
która powstała w CKP, z pewnością w tym
pomoże.
- Sukcesywnie doposażamy nasze szkoły
w potrzebny sprzęt i urządzenia, aby skutecznie wzmocnić szkolnictwo zawodowe
w naszych jednostkach. Naszym celem jest
takie wyedukowanie uczniów, aby po skoń-

Nowa pracownia samochodowa CKP przy ul. Czaplinieckiej jest gotowa na instalowanie urządzeń.
We wrześniu pojawią się pierwsi uczniowie.

czeniu szkoły bez problemu odnaleźli się na
rynku pracy – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
- Wykształcenie w branży samochodowej
ma przyszłość i nasi absolwenci bez problemu znajdą pracę, a może i zdecydują się na
własny biznes – mówi Piotr Mielczarek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
numer 3 w Bełchatowie. – Warto wspo-

mnieć, że dodatkowo uczniom tego kierunku sfinansujemy kurs nauki jazdy.
Pracownia samochodowa dla uczniów
przy ul. Czaplinieckiej jest pierwszą w Bełchatowie. Na początek na jej wyposażenie
złożą się dwa podnośniki hydrauliczne, montażownica do zmiany opon i sprawdzania
geometrii kół oraz wszelkie potrzebne przyrządy diagnostyczne. 
n

PKS wyjechał na prostą
Spółka powiatowa PKS zamknęła rok 2016 dodatnim wynikiem finansowym, wynoszącym 9 tys. zł. To bardzo dobra informacja biorąc pod uwagę fakt, że firma zdołała odrobić stratę, którą przyniósł rok 2015, wynoszącą prawie 400 tys. zł.

S

ytuacja finansowa w spółce PKS jest
na bieżąco skrupulatnie monitorowana. Wyniki ekonomiczne za rok 2016,
jak też z pięciu miesięcy tego roku, zostały
przedstawione radzie nadzorczej przedsiębiorstwa. Obie wielkości opisujące bilans
tych okresów są dodatnie: rok ubiegły zamyka się zyskiem 9 tys. zł, maj tego roku kwotą
16 tys. zł. Informacje te cieszą starostę Waldemara Wyczachowskiego i prezesa Brózdę.
- Zgodnie z przyjętym planem rzeczowo-finansowym spodziewałem się tego wyniku – mówi Sebastian Brózda, Prezes PKS.
- W maju i czerwcu zrealizowaliśmy wiele
wyjazdów turystycznych, zainteresowanie
naszymi usługami jest duże. Oferujemy kompleksową organizację np. wycieczek, w któ-

rych zapewniamy nie tylko przejazd, ale
program pobytu, przewodnika, rezerwację
gastronomii itd.
Zysk przyniosła też zwiększona sprzedaż
biletów miesięcznych w związku z zawartymi umowami na dowóz dzieci do szkół. Poczyniono starania o poprawę jakości usług,
w tym komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Od sierpnia ub.r. spółka kupiła 7
autokarów o wyższym standardzie oraz dodatkowe 4 na krótsze trasy, które PKS poleca
na codzienne przewozy uczniów. Jak ocenia
prezes Brózda, rynek przewozowy jest trudny, w którym trzeba zmagać się z konkurencją i reagować na coraz to nowe oczekiwania
klientów. Obszarem, na który bełchatowski
PKS chce kłaść duży nacisk, jest turystyka. n

Starosta Waldemar Wyczachowski jest w stałym kontakcie
z prezesem PKS, Sebastianem Brózdą, by na bieżąco
monitorować sytuację w przedsiębiorstwie.
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EDUKACJA
Zdobyli paszport do pracy w Europie
Bełchatowskie starostwo zorganizowało dla kolejnych 25 uczniów staż zawodowy w Niemczech. Przez trzy
tygodnie maja we Frankfurcie nad Odrą przebywała młodzież z technikum budownictwa (ZSP nr 3), technikum żywienia i usług gastronomicznych (ZSP nr 4) i technikum pojazdów samochodowych (ZSP w Zelowie).
Potwierdzeniem odbycia praktyk jest dokument Europass-Mobilność.

S

taże zawodowe organizowane są w ramach projektu unijnego pod nazwą „Europejskie Kwalifikacje Normą XXI wieku
– zagraniczne staże zawodowe dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
bełchatowskiego”. Projekt realizowany jest
w partnerstwie z Internationaler Bund, organizacją działającą na rzecz kształcenia młodzieży
i opieki socjalnej. IB posiada ośrodek kształcenia zawodowego we Frankfurcie nad Odrą,
gdzie oferuje kształcenie w zawodach gastronomicznych, budowlanych i mechaniki pojazdowej. Polscy uczniowie odbywali praktyki
na miejscu w ośrodku, natomiast uczniowie
o profilu mechanik pojazdów samochodowych praktykowali w zakładach samochodowych na terenie Frankfurtu nad Odrą.

Wycieczka do Berlina w czasie wolnym od nauki.

Uczniowie kierunków gastronomicznych praktykowali we Frankfurcie m.in. organizowanie przyjęcia w terenie i podawanie potraw.

Młodzi gastronomicy zapoznali się z recepturami potraw niemieckiej kuchni, wydawali
posiłki, przygotowali uroczystość, ćwiczyli obsługę klienta. Ciekawe były projekty tematyczne: „Dzieci kuchni Brandenburskiej” , „Workshop”,
„Dzień szparagów”. Uczniowie technikum budownictwa poznali zasady murowania, brukowania, montażu i stolarki, uczyli się projektowania terenów zieleni. Mechanicy samochodowi
poznali „od kuchni” warsztaty na terenie Frankfurtu. Młodzież ciekawie spędzała także czas
wolny na ściankach wspinaczkowych i w parku
wspinaczkowym. Odwiedziła muzeum historii
miasta Frankfurt/O, płynęła statkiem po Odrze,
była na wycieczkach do Berlina i Poczdamu.

Każdy z uczestników praktyk uzyskał certyfikat poświadczający udział w projekcie, jak również otrzyma Europass-Mobilność, tj. dokument,
określający umiejętności zdobyte w innym kraju
europejskim. Europass zwiększa szanse na rynku
pracy w Europie. Trzecia, ostatnia 25-osobowa
grupa uczestników projektu, odbędzie niemiecki staż wiosną 2018 r. w zakresie gastronomii,
hotelarstwa oraz mechaniki pojazdów samochodowych. Rekrutacja wśród uczniów ZSP nr 4
w Bełchatowie oraz ZSP w Zelowie odbędzie się
na przełomie 2017/18 r. Znaczenie będą miały
oceny na świadectwie w roku szk. 2016/2017,
w tym z przedmiotów zawodowych oraz dobra
znajomość języka niemieckiego. 
n

Prąd bez tajemnic
Blisko trzystu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bełchatowskiego, ale także piotrkowskiego i tomaszowskiego uczestniczyło w konkursie „Bezpieczna elektryczność”, który od 7 lat odbywa się w Bełchatowie. W najlepszej dziesiątce uczniów aż sześć osób, w tym zwycięzca, reprezentowało ZSP w Kleszczowie.

K

onkurs „Bezpieczna elektryczność” jest
adresowany do młodych osób i ma
na celu rozpowszechniać zasady bezpiecznego kontaktu z urządzeniami elektrycznymi. Zagadnienia konkursowe „zahaczają” także o tematykę fizyki czy budowy
maszyn oraz zasady udzielania pierwszej
pomocy osobom porażonym prądem. Do
I etapu konkursu przystąpiło 7 szkół z powiatów bełchatowskiego, piotrkowskiego
i tomaszowskiego, łącznie 285 uczniów. Do
etapu II awansowały 33 osoby. Największą
wiedzą popisał się Adam Retke z ZSP Klesz-
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czowa. Jego kolega Patryk Pietrzak zajął II
miejsce. Pozostałe osoby z naszego powiatu, które znalazły się w pierwszej dziesiątce,
to: Szymon Jeziorski (Kleszczów), Mateusz
Markiewicz (Kleszczów), Tomasz Przerywacz
(Bełchatów), Bartosz Brzezowski (Kleszczów),
Patryk Baran (Kleszczów).
Konkurs, pod patronatem Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego,
zorganizował Oddział Piotrkowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Starosta ufundował dwie nagrody o łącznej wartości 600 zł, tj.
markowe wiertarki elektryczne. 
n

Adam Retke z ZSP w Kleszczowie wiedział o prądzie najwięcej.

NA ZDROWIE
Dobre terapie, inne niż wszystkie
Ciągłe poszukiwanie i doskonalenie metod terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych jest codziennym
wyzwaniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie. Placówka odważnie podejmuje każdy sposób, który przynosi efekty. Warto podkreślić, że SOSW nie zachowuje informacji tylko dla
siebie, a chętnie pokazuje i popularyzuje w społeczeństwie sprawdzone terapie.

B

artuś dumnie siedzi na koniu. - Czuję
się jak kowboj – mówi. Widać na jego
twarzy zadowolenie i odprężenie. Takie
magiczne wręcz działanie mają zajęcia z hipoterapii.
- Ciągle poszukujemy nowych metod i form
pracy, aby efektywniej oddziaływać na dziecko
niepełnosprawne, od pięciu lat zabieramy dzieci także na zajęcia z końmi – mówi Małgorzata
Stemplewska, dyrektor SOSW. - Stosujemy także dogoterapię, hydroterapię i muzykoterapię.
Hipoterapia dobrze oddziałuje na samopoczucie, widać postępy w sferze poznawczej, emocjonalnej, społecznej, dzieci lepiej funkcjonują
w zespole klasowym.
- Hipoterapia jest naturalną metodą, oddziałującą jednocześnie na procesy psychiczne,
fizyczne i społeczne osoby chorej – mówi Stanislava Tílešová – Rychlewska, prezes Stowarzyszenia „Strapate Ranczo” z Korczewa. - Koń
stymuluje najgłębsze warstwy emocjonalne,
aktywnie włącza do pracy system nerwowy, co
nie daje się osiągnąć w metodzie „gabinetowej”.
Koń zaspokaja różne potrzeby osób chorych,
jak przytulenie, bliskość i akceptacja. Zwierze nie ocenia, co, niestety, jest powszechne
w świecie ludzi.
Od półtora roku SOSW stosuje również terapię dźwiękiem. Polega to na wprowadzaniu pa-

Terapia z użyciem różnych instrumentów muzycznych angażuje u dzieci wiele zmysłów.

cjenta w stan relaksu z wykorzystaniem instrumentów takich jak misy terapeutyczne Petera
Hessa, monochord, tank drum oraz czynnym
muzykowaniu na tych instrumentach.
- Instrumenty muzyczne angażują wszystkie
zmysły, dlatego zajęcia z ich użyciem są aktywną formą wspierania rozwoju dzieci oraz ich
edukacji – mówi Andrzelika Kuśmierek, pedagog z SOSW. - Swym niecodziennym i oryginal-

nym brzmieniem oraz wibracją wprowadzają
do zabawy elementy relaksu, radości oraz tajemniczości.
Dzieci lubią masaż misami terapeutycznymi,
który rozluźnia napięcie mięśniowe, uspokaja,
a także może zadziałać przeciwbólowo. Z kolei
możliwość wspólnego grania na instrumentach przez ucznia i terapeutę pomaga pokonywać bariery i lęki. 
n

Kto się cieszy z nowego samochodu?

N

owy specjalistyczny samochód do przewozu osób
niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim, trafił do Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie. Auto kosztowało budżet
powiatu ponad 150 tysięcy złotych. Część sumy, tj. 65 tys. zł dołożył PFRON. Kluczyki do prezentu
przekazał dyrekcji SOSW starosta
Waldemar Wyczachowski.
Oznakowany specjalistycznie samochód posiada także odpowiednie
wyposażenie, tj.: szyny mocujące dwa
wózki w podłodze pojazdu, komplet
pasów do mocowania wózków, pasy
zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim, najazdy z powłoką antypoślizgową umożliwiające
wprowadzenie wózka do pojazdu, sto-

pień boczny wysuwany automatycznie.
Samochód zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas przewozu pasażerów. Podopieczni SOSW będą nim podróżować do lekarza i na rehabilitację.
Łódzki oddział PFRON dofinansował
w ub. roku zakupy 20 takich pojazdów.
Podopiecznym Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie prezent ufundowali także pracownicy bełchatowskiej kopalni, zrzeszeni
w Związku Zawodowym Pracowników
Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów. Jest
nim wyposażenie kuchni w placówce.
Górnicy co roku organizują dla dzieci festyn w Wawrzkowiźnie, finansując go ze
składek członkowskich. Jak mówi Adam
Polakiewicz, wiceprzewodniczący związku, radość dzieci, wspólna zabawa i pieczenie na ognisku kiełbasek cieszy górnicze serca i motywuje do pomagania. n

Celem jednego z pierwszych wyjazdów podopiecznych SOSW ich nowym samochodem był piknik z okazji Dnia Dziecka w Wawrzkowiźnie. Dzieciom towarzyszyli
podczas zabawy w plenerze starosta Waldemar Wyczachowski i Jarosław Madaj
z łódzkiego oddziału PFRON.
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EKOLOGIA
Dzień Ziemi
świętem radości

1

Barwny, uliczny korowód dzieci i dorosłych z ekologicznymi
hasłami na transparentach, stoiska prezentujące rękodzieła z wykorzystaniem surowców wtórnych, gry i zabawy na
temat środowiska naturalnego złożyły się na tegoroczne
powiatowe obchody Dnia Ziemi. Wydarzenie przygotowało
bełchatowskie starostwo.

W

finale powiatowego Dnia Ziemi uczestniczyło 45 placówek z całego
powiatu. Wspaniałym widowiskiem była „Parada Wolności dla Ziemi”.
Kilkaset osób przemaszerowało przez Bełchatów dumnie prezentując ekologiczne transparenty i kolorowe kostiumy, nawiązujące tematycznie do
bogactw natury.
- Brałem udział w tym korowodzie będąc dumnym, że tak wiele osób przyłączyło się do naszej akcji – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Powiat bełchatowski szczyci się prestiżowymi nagrodami w uznaniu
za działania dla ochrony środowiska. Tytuły jednak zobowiązują. Dlatego na
środowisku i edukacji na jego rzecz nie oszczędzamy i nie pozostajemy bierni
realizując kolejne pomysły i idee.
Organizacja powiatowych obchodów Dnia Ziemi kosztowała 12 tysięcy
złotych. Najwięcej z tej puli przeznaczono na nagrody w konkursach. Jednym
z nich był konkurs na najlepsze hasło. Wygrała go Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie: „Śmieci segregujemy - w zieleni żyjemy”. Wysoko oceniono także hasło Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie: „Kiedy woda czysta,
ryby tańczą twista” oraz podstawówki z Kurnosa: „Jedz warzywa i owoce, zyskasz
przez to nowe moce”. Komisja oceniała również działania ekologiczne, zaprezentowane na stoiskach w ramach „Jarmarku Ekologicznych Rozmaitości". Tę
rywalizację wygrał Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bełchatowie, drugie miejsce przyznano Akademii „Jabłuszko”, a trzecie Publicznemu Gimnazjum nr 7 w Bełchatowie. Wyróżnione placówki otrzymały nagrody
rzeczowe w postaci sprzętu audio-video i komputerowego.
- W ramach jarmarku ekologicznych rozmaitości dominowały tematy związane
z segregacją odpadów – podsumowuje Tomasz Głowacki, kierownik referatu ds.
edukacji ekologicznej w starostwie. - Edukacja ekologiczna realizowana przez samorząd powiatu bełchatowskiego jest inwestycją, której efekty już obserwujemy,
a z pewnością docenimy w przyszłości. Uczymy przede wszystkim szacunku dla
przyrody i troski o naturalne dobra, jak woda czy powietrze. Zaszczepiamy w młodych ludziach wiedzę, która przekłada się na właściwe, ekologiczne zachowania. n

Podpisy do zdjęć:
1. S pódnica z gazet prezentowała się zjawiskowo i inspirowała do kreatywnego wykorzystywania
surowców wtórnych.
2. P aradę „Wolności dla Ziemi” łatwo poznać po toczonej przez dzieci wielkiej kuli, symbolizującej naszą
planetę.
3. W barwnym ulicznym pochodzie wzięło udział około pół tysiąca osób.
4. Ekologiczne hasła prezentowano przechodniom i komisji konkursowej.
5. Ziemia może być spokojna o swój los mając takich strażników przyrody
6. Publiczne Gimnazjum nr 3 krótkim hasłem apelowało o troskę dla Matki Ziemi.
7. P odopieczni Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie zwrócili uwagę na konieczność szanowania
wody.
8. Przedstawiciele władz powiatu bełchatowskiego także aktywnie włączyli się w ekologiczną akcję.
9. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 swoim transparentem i kostiumami nawiązali do ochrony wód.
10. M
 akieta SZSO nr 2 prezentująca wykorzystanie energii słonecznej na Jarmarku Ekologicznych
Rozmaitości.
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EKOLOGIA
Lekcja wzorowej ekologii w Bawarii
Dwudziestoosobowa grupa uczniów z powiatu bełchatowskiego przebywała na przełomie maja i czerwca
w Berchtesgadener Land w Niemczech. Młodzież poznawała florę i faunę alpejskiego parku narodowego,
niemieckie metody ochrony przyrody, delektowała się uzdrowiskowym, górskim powietrzem. Wyjazdy młodzieży do partnerskiego powiatu są organizowane przez bełchatowskie starostwo od 10 lat.

Z

asadniczym celem pobytu w powiecie BGL była edukacja ekologiczna,
a konkretnie zdobycie wiedzy o tym,
jak Bawarczycy troszczą się o przyrodę i zasoby naturalne środowiska. Powiat Berchtesgaden to wzorowy przykład. Na jego terenie
mieści się jedyny w Niemczech górski park
narodowy. Jego prawdziwą perłą jest Jezioro Królewskie, odwiedzane przez turystów
z całego świata. Statkami napędzanymi
elektrycznie dopływa się do wyspy św. Bartłomieja. Spacer w tym miejscu to uczta dla
zmysłów dzięki widokom, odgłosom i zapachom dzikiej przyrody. Młodzież poznała
rzadkie gatunki flory i fauny, ale także szereg
działań dla ochrony roślin czy zwierząt zagrożonych wyginięciem. Na terenie parku
pozwala się samej naturze regulować gospodarkę leśną, co oznacza, że ingerencja
człowieka ograniczona jest do minimum.
Restrykcyjne przepisy, działania edukacyjne
(tablice informacyjne, sale do edukacji ekologicznej), zakaz montowania reklam, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii
to zasadnicze działania dla ochrony środowiska na terenie Nationalpark Berchtesgaden. Młodzież zdobywała wiedzę nie tylko
poprzez bezpośrednie obserwacje, ale także
korzystając z multimedialnych możliwości
w Muzeum Natury w Berchtesgaden, poświęconym wszystkim aspektom parku narodowego.
Kolejną atrakcją ekologiczną były torfowiska w Ainring, dziś obszar chronionego krajobrazu, a kiedyś teren kopalni torfu. Występują tu rzadkie gatunki roślin, a także owadów,
płazów, gadów i ptaków. Historia powstania
torfowiska sięga epoki ostatniego zlodowacenia sprzed 12 tysięcy lat. Wydobywaniem
torfu, jako taniego źródła opału, okoliczni
mieszkańcy zajmowali się tutaj na początku
XIX w. W roku 1920 powstała kopalnia, która
działała jeszcze w latach osiemdziesiątych
poprzedniego stulecia. Zabytkowa kolejka,
narzędzia, skamieliny pradawnych zwierząt
i roślin to dziś atrakcyjne dla zwiedzających
elementy muzeum. Uczniowie z Bełchatowa przejechali się archiwalnym pociągiem,
a nawet spróbowali sił w kopaniu torfu. Ainringer Moor jest rajem dla ptaków i naturalną skarbnicą wiedzy przyrodniczej. Na licznych tutaj ścieżkach edukacyjnych spotkać
można tablice z informacjami i fotografiami

- 12 -

Do nieczynnej już kopalni torfu w Ainring uczniowie dotarli zabytkową kolejką.

Nad Jeziorem Królewskim młodzież podziwiała bajkowe,
alpejskie krajobrazy.

Muzeum Natury w Berchtesgaden jest skarbnicą wiedzy
o florze i faunie parku narodowego BGL.

unikalnych gatunków. Teren jest ulubionym
miejscem szkolnych wycieczek oraz osób
uprawiających jogging.
Niezapomnianą lekcją, obfitującą w cenne informacje i doświadczenia, był wjazd
najstarszą na świecie kolejką na Predigstuhl,
najwyższy szczyt w Bad Reichenhall. Podczas spaceru na górze uczniowie podziwiali
alpejskie widoki i piękno przyrody. Nazwa
17-tysięcznego miasteczka Bad Reichenhall,
stolicy powiatu Berchtesgaden, oznacza
„uzdrowisko” i „bogaty w sól”. W miejscowości
istniała kiedyś stara warzelnia soli, pozyskiwa-

nej z alpejskich wód solankowych. Miasteczko ma uzdrowiskowy charakter, bowiem
jego czyste powietrze wpływa zdrowotnie
zwłaszcza na choroby dróg oddechowych.
W uzdrowiskowym parku mieszczą się tężnie
i pijalnia solankowych wód.
Organizatorem wyjazdu młodzieży z naszego powiatu po stronie polskiej było bełchatowskie starostwo, a po stronie niemieckiej Szkoła Realna St. Zeno w Bad Reichenhall,
Stowarzyszenie Europa Union i starostwo
BGL. We wrześniu młodzież z BGL przyjedzie
n
z rewizytą do naszego powiatu. 

EKOLOGIA
Podróże milusińskich do natury
Ponad dwadzieścia wyjazdów do miejsc ciekawych przyrodniczo i będących skarbnicą wiedzy o prawach
natury finansowało bełchatowskie starostwo w ciągu wiosennych tygodni. Wzięło w nich udział w sumie
ponad pół tysiąca uczniów.

C

elem ekologicznych wypraw są miejsca,
w których można w ciekawy i aktywny
sposób zdobyć wiedzę. Placówki oświatowe chętnie korzystają z pomocy samorządu
powiatu, który co roku przeznacza spore środki
na takie formy edukacji. W tym roku jest to 70
tysięcy złotych. Dzieci najmłodszych klas podstawówek, a także starsze, pojechały dzięki temu
do m.in. Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.
Skansenu Rzeki Pilicy oraz Grot Nagórzyckich
w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum w Nieborowie oraz Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, ogrodów zoologicznych we Wrocławiu
i Borysewie, Stajni Lusi w Konarzewie, eksperymentarium w Łodzi, arboretum w Rogowie. n

Wyjazdy ekologiczne mają charakter lekcji, podczas których wiedzę o środowisku zdobywa się w terenie.

Dzieci chętnie i odważnie uczestniczą w zajęciach i doświadczają zjawisk świata przyrody.

Eko-ekspress

K

onkursy z nagrodami, stoiska ekologicznych rozmaitości, występy artystyczne
i degustacja potraw będą miały miejsce
podczas tegorocznego Eko-pikniku. Imprezę
organizuje bełchatowskie starostwo. Warto
w piątek, 8 września przyjść na plac obok bełchatowskich Gigantów Mocy. Eko-piknik to forma
edukacji ekologicznej poprzez zabawę i sztukę.
Laureaci festiwalu ekologicznej piosenki oraz
konkursu plastycznego, także na temat ochrony
środowiska, zaprezentują swój talent publiczności na scenie i podczas wystawy prac. Tematyczne stoiska z rękodziełem czy ekologiczną żywnością będą okazją do zakupów, ale i inspiracji
kulinarnych, postaw prozdrowotnych i aktywności. Impreza adresowana jest do wszystkich, bez
względu na wiek. Osoby, organizacje, instytucje
czy firmy chcące wziąć udział w Eko-pikniku (także w festiwalu czy konkursie plastycznym), muszą wcześniej złożyć w starostwie kartę zgłoszenia. Szczegółowych informacji udziela wydział
ochrony środowiska (tel. 507-547-952).
n

D

W pierwszej połowie tego roku starostwo sfinansowało wyjazdy ekologiczne dla dwudziestu
kilku placówek.

o końca września potrwa projekt „Ekologiczny styl życia”, finansowany przez
budżet powiatu bełchatowskiego. Jest
to już czwarta edycja przedsięwzięcia, w którym dorośli mieszkańcy powiatu bełchatowskiego korzystają z bezpłatnych badań laboratoryjnych. Badania obejmują poziom m.in.:
cholesterolu całkowitego (HDL, LDL), trójglicerydów, morfologię, ASPAT, ALAT, TSH, elektrolity, poziom cukru we krwi oraz konsultacje
dietetyka dotyczące stosowania produktów
ekologicznych. Poprzednie trzy edycje projektu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców, skorzystało z nich
blisko trzy tysiące. W tegorocznym projekcie
z badań i konsultacji skorzystało już ponad
400 osób. Realizatorem projektu jest Mega
Med. Rejestracja telefoniczna pod numerami
tel. 44 635 29 01 i 44 635 29 02. Ilość miejsc
jest ograniczona. Bezpłatnie mogą przebadać
się mieszkańcy, którzy nie brali udziału w III
edycji programu w 2016 r.
n

N

a pomysł Ekologicznego Dnia
Dziecka wpadło Koło Wędkarskie
Nr 4 w Bełchatowie. Jego ideą było
zorganizowanie najmłodszym atrakcyjnego czasu na łonie natury. Było łowienie
ryb, krótka pogadanka o tętniącym życiu
pod wodną taflą, ważnych zasadach bezpiecznego i z poszanowaniem naturalnego środowiska zachowywania się nad
zbiornikami. Świeżo zdobytą wiedzę od
razu sprawdzono w konkursie o tematyce ekologicznej. Zorganizowano również
zawody wędkarskie dla najmłodszych.
Za wędki chwyciło ponad dwadzieścioro
dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Tę rywalizację wygrała Liwia Klaczyńska, na podium
stanęli także Aleksandra Zając i Bartek Pomiętło. Upominki o łącznej wartości 500
zł dla uczestników wędkarskiego pikniku
ufundowało Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.
n
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EKOLOGIA
Zmierzyli się z litosferą i dostali nagrody
Pod hasłem ,,Litosfera warunkiem rozwoju ludzkości” Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących im.
A. Mickiewicza zorganizował powiatowy konkurs przyrodniczy dla gimnazjalistów. Była to już ósma edycja
tego przedsięwzięcia. Samorząd powiatu sfinansował zakup nagród.

D

o zmagań konkursowych przystąpili
uczniowie bełchatowskich gimnazjów: PG nr 2, PG nr 3, PG nr 4, PG nr
7 oraz PG w Drużbicach, PG w Klukach i Gimnazjum w Kleszczowie. Rywalizacja składała
się z dwóch części. W plastycznej młodzież
wykonywała prace na zadany temat. Następnie rozwiązywano pisemnie testy. Komisja
wyłoniła 10 uczniów z najlepszymi wynikami, którzy następnie zmagali się w części
finałowej. Pytania okazały się dość trudne,
emocje rosły po każdej serii pytań, lecz mimo
to panowała miła, koleżeńska atmosfera.
Laureatami rywalizacji indywidualnej zostali: Julia Sołtys z PG w Kleszczowie– I miejLitosfera jest to zewnętrzna, najbardziej
sztywna strefa kuli ziemskiej o grubości 50
- 70 kilometrów pod oceanami i 80 - 150 kilometrów pod kontynentami. Rozróżnia się
litosferę typu oceanicznego i kontynentalnego. Zbudowana jest ze skał magmowych
oraz osadowych. Górną powierzchnię litosfery, zwaną sialem, stanowią powierzchnie
lądów i dna oceanów. Głębszą jej warstwę
nazywa się simą. Nauka, zwana geofizyką,
dzieli wnętrze Ziemi na trzy główne strefy:
skorupę ziemską, płaszcz i jądro. Każda z tych
stref budujących Ziemię, ma inną budowę,
właściwości fizyczne i chemiczne.

Ucząc się o litosferze gimnazjaliści zgłębiali kilka dziedzin wiedzy, m.in. geologię, fizykę, geografię i chemię.

sce, Magdalena Kowalska PG nr 2– II miejsce,
Kinga Berłowska PG nr 3– III miejsce. W kategorii zespołowej na I miejscu znalazło się
PG nr 3, na II miejscu PG w Kleszczowie i na
trzecim PG nr 2. W części plastycznej I miejsce zajęła–Natalia Łukasiewicz z PG Klukach,
II miejsce – Ewelina Gierakowska z PG Kleszczów i III miejsce Olgierd Krężlik z PG nr 2.
Nagrody w postaci sprzętu turystycznego,
albumów i statuetek o wartości 600 zł ufundowało bełchatowskie starostwo. Celem

konkursu przyrodniczego jest rozbudzanie
i pogłębianie zainteresowań naukami przyrodniczymi, rozpowszechnianie wiedzy
przyrodniczej i ekologicznej, kształcenie
umiejętności samodzielnego obserwowania otaczającego nas świata i kształtowanie postaw proekologicznych, rozbudzanie
wrażliwości na drugiego człowieka i piękno
natury, stworzenie uczniom możliwości nawiązania rywalizacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień manualnych. 
n

Pieniądze na dobry pomysł dla środowiska

D

o 31 sierpnia można składać w bełchatowskim starostwie wnioski na
dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i edukacji ekologicznej, planowane na
rok 2018. O wsparcie może wystąpić każdy
mieszkaniec powiatu, jednakże największą
szansę na „zielone pieniądze” mają te projekty, które efektem ekologicznym obejmą jak
największy obszar czy liczbę mieszkańców.
Beneficjentami dotacji są najczęściej samorządy, placówki oświatowe i organizacje pozarządowe.
OZE cenione najwyżej

Zasady przyznawania wsparcia finansowego z budżetu powiatu zawarte są w „Regulaminie finansowania zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej”,
dostępnym na stronie internetowej www.
powiat-belchatowski.pl/ekopowiat oraz BIP
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i w wydziale ochrony środowiska. W dokumencie znajduje się systematyka przedsięwzięć, które mogą być dofinansowane. Te,
które są jednocześnie zadaniem publicznym,
traktowane są priorytetowo. Jeśli pomysł będzie dotyczył wykorzystania lokalnych źródeł
energii odnawianej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników
energii, jest duża szansa na dotację. Warto
wiedzieć, że wnioskodawca musi zabezpieczyć także część własnych środków. Maksymalna pomoc, jaką może dołożyć powiat, to
60% kosztów wartości całego przedsięwzięcia. Jeśli wnioskodawca zainwestuje w OZE,
może otrzymać nawet 80%.
Edukacja to też inwestycja

Konkursy, lekcje przyrody w terenie,
warsztaty, wyjazdy w ciekawe miejsca, czyli wszystkie działania, których celem jest
zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie

i prawach natury, a także nauka właściwych,
ekologicznych zachowań, mają także szansę
na wsparcie finansowe z budżetu powiatu
bełchatowskiego. Bardzo chętnie korzystają
z tego szkoły wszystkich poziomów edukacji,
uatrakcyjniając uczniom zajęcia, motywując
ich do nauki i udziału w ekologicznych konkursach. Bezpłatne wycieczki to również ulga
dla portfeli rodziców. Efekty edukacji ekologicznej potwierdzają się bogatszym zasobem wiedzy, wrażliwością na piękno przyrody i zrozumieniem jej potrzeb.
Podstawą dobry plan

Wniosek o dotację trzeba dokładnie przemyśleć. Wskazuje się w nim terminy, liczbę
uczestników, harmonogram kosztów i efekty.
Na zakończenie składa się sprawozdanie. Pracownicy wydziału OS w starostwie pomagają
na każdym z etapów. Warto się pospieszyć. 31
sierpnia mija termin składania wniosków. n

POD PATRONATEM STAROSTY
Aparaty w dłoń
Szukali energii po raz siódmy

W VII Międzynarodowych Warsztatach Fotograficznych ENERGIA 2017 uczestniczyli
fotograficy z Czech, Finlandii, Litwy, Niemiec,
Słowacji i Polski oraz laureaci fotograficznego konkursu „Energetyczny Kadr”. Prawie 60
fotografików przez trzy dni czerwca doskonaliło techniki fotograficzne, wymieniało
się doświadczeniami, ale także poznawało
powiat bełchatowski. Jak podsumowuje
warsztaty Andrzej Juchniewicz, prezes Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego, organizator przedsięwzięcia, mimo trudów przygotowania spotkania, satysfakcja
i zdobyta wiedza, nawiązane przyjaźnie i inspiracje mają wartość nie do przecenienia.
W trakcie warsztatów jego uczestnicy przede
wszystkim doskonalili umiejętności i techniki fotografowania. Praktykowano je w skateparku, na „martwej naturze” i z modelkami.
Sporym wyzwaniem były zajęcia w nocy. Fotograficy uzyskiwali ciekawe obrazy, podobne iluminacjom laserowym, np. oświetlenia
wyrobiska wewnętrznego bełchatowskiej
kopalni.
Konkurs fotograficzny na lato

Zdjęcia ciekawych krajobrazów naszego
powiatu, wykonane przez osoby niepełnosprawne, można zgłaszać na konkurs,

Kopalnia i elektrownia jako miejsce szlifowania umiejętności fotograficznych? Takie świetlne iluminacje to efekt pracy
w nocy uczestników warsztatów fotograficznych „Energia”.

organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia
Życzliwości” w Szczercowie. 15 lipca upływa
termin nadsyłania prac. W konkursie mogą
wziąć udział osoby niepełnosprawne. Każda
może dostarczyć nie więcej niż 5 zdjęć w formacie 15cm x 21cm, przy czym każde z nich
oceniane będzie odrębnie. Wywołane foto-

grafie konkursowe wraz z oświadczeniem
należy przesłać na adres Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia
Życzliwości”, ul. 3 Maja 6, 97-420 Szczerców,
natomiast wersje elektroniczne na adres
kontakt@kuzniazyczliwosci.pl. Szczegółowe
informacje nt. konkursu pod numerem telefonu 793 55 00 49. 
n

Z pasją, fartem i polisą dookoła świata

T

ysiące kilometrów, kilkadziesiąt krajów,
niebezpieczne sytuacje, niesamowite
przygody, pot, łzy, a nawet krew – tak
w telegraficznym skrócie wygląda opis wyprawy bełchatowianina Piotra Głowackiego, który
od maja zeszłego roku podróżował na skuterze
dookoła świata. Niestety, uległ poważnemu wypadkowi w Kanadzie, musiał przerwać podróż
i po wyjściu ze szpitala wrócił do kraju.
Piotr Głowacki spotkał się po powrocie
do Polski z Waldemarem Wyczachowskim,
starostą bełchatowskim. Gospodarz powiatu objął wyprawę patronatem honorowym
i ufundował polisę ubezpieczeniową. Ta
przydała się podróżującemu na Papaku (imię
skutera) w Kanadzie, gdzie potrącił go samochód. Piotr znalazł się w szpitalu.
- Na starcie wyprawy życzyłem panu Piotrowi powodzenia i opieki Pana Boga wierząc, że podróżnik osiągnie cel i pobije rekord Guinnessa, pokonując na niepozornym
skuterze 32 tysiące kilometrów - mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
- Widząc dziś ten zapał i odwagę jestem przekonany, że pan Piotr spełni swoje marzenie.
Dołączam wyrazy szczerego podziwu.

32-letni Piotr Głowacki 21 maja ubiegłego roku wyruszył w podróż, której celem
był Władywostok. Kiedy dotarł tam w listopadzie, zdecydował o kontynuowaniu
wyprawy dalej na wschód, w kierunku Kanady.
- Pomyślałem, że spróbuję na skuterze
okrążyć kulę ziemską – opowiada Piotr Głowacki. - W Kanadzie najpierw podróż utrudniała mi sroga zima, a potem zdarzył się wypadek. Kierowca samochodu, który na mnie
najechał, uciekł. Z mojego Papaka nic praktycznie nie zostało. Mój los też byłby marny,
gdyby nie polisa ubezpieczeniowa. Dzięki
niej miałem opiekę medyczną i mogłem
wrócić bezpiecznie do domu.
Piotr Głowacki chce w pełni wyzdrowieć,
a potem wrócić do Kanady i kontynuować
podróż. Docierając do Władywostoku już pobił rekord Guinnessa w długości trasy przejechanej na skuterze, ale to bełchatowskiego
obieżyświata nie satysfakcjonuje.
- Jeśli ma się marzenia, trzeba je spełniać,
choć czasem jest to bardzo trudne. Dzięki
podróżom poznaję świat, spotykam niesamowitych ludzi, podziwiam inne kultury,

Piotr Głowacki po powrocie do kraju, pierwsze kroki skierował do starostwa, by podziękować gospodarzowi powiatu
za ufundowanie ubezpieczenia. Polisa bardzo przydała się
podróżnikowi podczas wypadku w Kanadzie.

zwyczaje i obrzędy. Skuterem jadę wolno,
a dzięki temu mogę delektować się wieloma
urokami świata. On na mnie czeka – dodaje
bełchatowianin.
n
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Z ŻYCIA GMIN
Kolejne
inwestycje
Gminy
Szczerców
Instalacja fotowoltaiczna na hydroforni
w Chabielicach
Głównym zadaniem tej inwestycji jest
produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a dzięki temu
zmniejszenie zapotrzebowania na energię
elektryczną produkowaną w sposób konwencjonalny i ograniczenie emisji CO2.
Instalacja fotowoltaiczna została dobrana
w taki sposób, aby możliwie jak największą
ilość produkowanej energii wykorzystać
na pokrycie potrzeb własnych. Całkowita
wartość inwestycji to 319.075,62 zł brutto.
Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie
146 541 zł.
Most na rzece Pilsi jak nowy
Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Szczerców został wyremontowany most na rzece Pilsi. Wykonano nowe
poręcze z rur stalowych, naprawiono uszko-

Wyremontowany most na rzece Pilsi to także bezpieczny i estetyczny deptak.

dzone podpory, a jezdnię wykonano z wysokiej klasy drewna z drzewa iglastego.
Dodatkowo wzmocniono konstrukcję nośną, a cała nawierzchnia została skropiona
asfaltem. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
88.141,98 zł.
– Mam nadzieję, że nowo wyremontowany most będzie chętnie odwiedzanym
punktem spacerowym na mapie naszej
gminy - mówi Krzysztof Kamieniak, wójt
Gminy Szczerców. - Dołożyliśmy wszelkich
starań, żeby miejsce to było bezpieczne i estetyczne. 
n

Przygotuj jedną lub więcej potraw, wykorzystując przede wszystkim sezonowe warzywa i owoce, zrób maksymalnie trzy
zdjęcia i prześlij je do 28 sierpnia pod adres azawodzinska@powiat-belchatowski.pl. Najbardziej „apetyczne” fotografie
opublikujemy na naszej witrynie internetowej i w „Echu”. Na autorów najlepszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody! Regulamin konkursu na www.powiat-belchatowski.pl.
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Wakacje na
sportowo

P

ięć dwutygodniowych turnusów dla dzieci w wieku 7-13 lat organizuje latem Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie.
Różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne pod
okiem zawodowych trenerów i animatorów
odbywać się będą od poniedziałku do piątku
w dwóch przedziałach godzinowych, tj. do południa i po południu. Koszt udziału w tych półkoloniach to jedynie 100 zł. Limit zgłoszeń wyczerpał
się w ciągu niespełna dwóch tygodni. Zgłosiło
się ponad czterysta chętnych osób. Niektórzy
czekają na łut szczęścia na liście rezerwowej.
Przypominamy, iż korzystanie z hali letniej
w okresie wakacyjnym w dalszym ciągu jest
bezpłatne, jak i korzystanie z bieżni lekkoatletycznej. Dla pozostałych obiektów funkcjonuje cennik PCS.
Dodatkowo w okresie wakacyjnym prowadzone będą zajęcia fitness wg ustalonego
harmonogramu, dostępnego w PCS oraz na
stronie internetowej. Rezerwacje obiektów
odbywają się w hali namiotowej lub pod
nr 44 733 01 72.
Zapraszamy do grania i kibicowania w turnieju
Grand Prix PCS w Tenisie Ziemnym 2017 w kategorii Open Kobiet. 26 sierpnia zaplanowano trzecie już z czterech rozgrywek. Wpisowe wynosi 10
zł. W czterech edycjach kobiety walczą o Puchar
Dyrektora PCS, grając i zbierając punkty do ogólnej klasyfikacji. 16 września poznamy zwyciężczynię. Wszystkie informacje o funkcjonowaniu i cenniku obiektów PCS można sprawdzić na stronie
internetowej http://www.pcs-belchatow.pl/ oraz
pod nr tel.: 44 733 01 70.
n

Z ŻYCIA GMIN
Gminne Dni Rodziny
w Kaszewicach

W

hołdzie dla Ojca Świętego Jana Pawła II mieszkańcy gminy
Kluki spotkali się w jedną z czerwcowych niedziel w Kaszewicach, by wspólnie wspominać osobę Wielkiego Polaka.
W rodzinnej i serdecznej atmosferze oddano się refleksjom nad naukami i wartościami, które popularyzował polski papież. Na scenie
kaszewickiej opery leśnej wystąpiła kapela góralska „Ogórki” oraz zespół „Biedroneczki” i Schola Dziecięca i Chór z Kaszewic. Dla wszystkich uczestników rodzinnego festynu przygotowane były papieskie
n
kremówki i ciepły posiłek.

Opera leśna w Kaszewicach w roli sceny dla artystów i miejsca spotkań mieszkańców
sprawdziła się znakomicie.

Wójt Karol Sikora miał dla dzieci nagrody i prezenty.

W rodzinnym święcie wzięły udział setki mieszkańców gminy Kluki.

Expressem przez gminę Kleszczów
Jubileuszowe XX Dni Kleszczowa

Dwa pogodne dni (27 i 28 maja) przebiegały pod znakiem XX Dni Kleszczowa. Jak przystało na jubileuszową edycję w programie
gminnego święta pojawiły się istotne nowości, np. ogólnopolski bieg uliczny „Kleszczowska Dziesiątka” oraz pierwsza Kleszczowska
Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych
(z udziałem 4 orkiestr i mażoretek). Z nieba
spadł zielono-żółty deszcz konfetti, był też jubileuszowy tort, którego dzielenie rozpoczął
wójt Sławomir Chojnowski.

miecki zespół Fun Factory, discopolowa grupa Power Play, kwartet Boney M Imitation,
Monika Lewczuk oraz Anna Wyszkoni.
Wakacje nie będą nudne

Bogaty program zajęć „stacjonarnych”,
przygotowanych na wakacje przez gminne
placówki kultury został uzupełniony przez
kolejną edycję półkolonii. Rodzice zgłosili na
nie 90 uczniów z klas I-III szkół podstawowych. Od 3 do 14 lipca koloniści będą odbywać zajęcia w salach gimnazjum (ma siedzibę w kompleksie SOLPARK) oraz korzystać
z atrakcji SOLPARKU. Ciekawy program jednodniowych wycieczek organizowanych w lipcu dla uczniów z różnych grup wiekowych
przygotował także Gminny Ośrodek Kultury.
Sierpień będzie miesiącem wyjazdów na krajowe i zagraniczne obozy. Skorzysta z nich
łącznie kilkuset uczniów i studentów.
Przywracanie pamięci

Jubileuszowe Dni Kleszczowa podkreślił poczęstunek tortem.

Na scenie ustawionej na murawie gminnego stadionu zaprezentowali się: Sarsa, nie-

ny, Joanna Guc) rozpoczęła prace na cmentarzu, zajmującym ok. 6 arów powierzchni.
Oczyszczone zostały z mchu betonowe obramowania oraz tablice blisko 30 grobów, pochodzących sprzed II wojny światowej.

Stary cmentarz ewangelicki w Rogowcu to
pierwsze z takich historycznych miejsc w gminie Kleszczów, które doczeka się uporządkowania. 21 czerwca grupa wolontariuszy
(głównie uczniowie ZSP w Kleszczowie wraz
z opiekunką, a także m.in. zastępca wójta gmi-

Prace na cmentarzu będą kontynuowane także po wakacjach.

Prace na tym terenie, obecnie porośniętym
lasem, będą kontynuowane po wakacjach.
Pozostałości cmentarzy ewangelickich znajdują się nie tylko w Rogowcu, ale również
w Kamieniu i Łuszczanowicach Kolonii.
n
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Z ŻYCIA GMIN
Sezon remontów w gminie Bełchatów
Cztery drogi już doczekały się gruntownej naprawy, kolejne trzy czekają w kolejce, a to jeszcze nie koniec
gminnych planów.
Zdzieszulice Dolne

Jako pierwsza do remontu poszła droga
w Zdzieszulicach Dolnych. - Ta droga nie
nadawała się do użytku, stąd chcieliśmy ją
jak najszybciej naprawić - mówi wójt gminy
Bełchatów Kamil Ładziak.

Do remontu nadawał się blisko kilometrowy odcinek. Na całej długości położono warstwę wyrównującą oraz nową nawierzchnię.
Był jednak też ponad stumetrowy fragment,
gdzie trzeba było wykonać od nowa podbudowę jezdni.

Coraz więcej dróg w gminie Bełchatów zyskuje nowy,
lepszy wygląd.

W związku z pracami prowadzonymi na
drodze wojewódzkiej 484 na odcinku Łękawa-Bełchatów część kierowców korzysta
z trasy przez Słok, jednak stan techniczny
drogi Słok-Łękawa pozostawia sporo do życzenia. Niestety, gmina nie ma na to wpływu. Wszystko przez nieuregulowany stan
prawny. Droga nie ma tylko jednego właściciela. Niedawno wyremontowany został odcinek o długości ok. 500 metrów od strony
Łękawy. Ta część należy do gminy Bełchatów. Dalej stan prawny drogi jest niejasny,
to powoduje, że gmina nie może prowadzić
na tym odcinku żadnych prac. – Chętnie
przejmiemy całą tę drogę, bo wówczas mo-

Słok-Łękawa

glibyśmy ją wyremontować, ale, niestety, nie
zależy to tylko od nas - przyznaje wójt Kamil
Ładziak.
Oleśnik i Poręby

Dwie drogi w tych miejscowościach zyskały nowy wygląd. W Oleśniku dodatkowo
utwardzono pobocze, które teraz służy jako
chodnik lub ścieżka rowerowa. Obie drogi
mierzą w sumie ponad kilometr.
Łącznie na remonty i przebudowę czterech dróg gmina wydała już w tym roku blisko 870 tysięcy złotych. Sroga zima oraz błędy popełniane wiele lat temu przy budowie
dróg spowodowały, że teraz nawierzchnie
nie wytrzymują i kolejka się wydłuża. Stąd
inicjatywa wójta Kamila Ładziaka i zgoda
rady gminy, by zaciągnąć kredyt na kolejne
remonty. Dzięki temu 1,6 mln zł trafi na inwestycje drogowe. Wyremontowane zostaną
drogi w Dobiecinie Kolonii, Helenowie i Podwodach. Audyt pracowników urzędu wskaże
kolejne miejsca do naprawy.
n

Wieści z Drużbic
szych małych mieszkańców to największe podziękowanie i radość dla lokalnych
władz. Miło jest patrzeć na rozwój maluchów w murach naszych gminnych przedszkoli – podsumowała swoje odwiedziny
wójt Bożena Zielińska.
W trosce o bezpieczeństwo

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka Bożena Zielińska,
wójt Drużbic, przekazała wszystkim przedszkolakom.

13 czerwca wójt Drużbic Bożena Zielińska przekazała kamizelki odblaskowe funkcjonariuszom Posterunku Policji w Drużbicach, którzy będą wręczać je mieszkańcom
gminy w trakcie patroli i kontroli drogowych. Policjanci otrzymali również wizytówki, które ułatwią mieszkańcom kontakt
z funkcjonariuszami.
- Gmina Drużbice to rozległy teren, po
którym bardzo często mieszkańcy poruszają się rowerami lub pieszo. Chcąc poprawić stan ich bezpieczeństwa, zwłaszcza
po zmroku, postanowiliśmy przekazać kamizelki odblaskowe – podsumowuje pani
wójt.

w miejscowości Zwierzyniec. Gmina jest
również na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania
dofinansowania inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, adresowanych do
mieszkańców gminy. Natomiast już w sierpniu rozpoczęte zostaną prace termomodernizacyjne hydroforni w Suchcicach (docieplenie ścian i dachu oraz wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej). 
n

Z wizytą u przedszkolaków

Z okazji Dnia Dziecka wszystkich przedszkolaków w gminie Drużbice odwiedziła
Bożena Zielińska, wójt gminy. Spotkanie
z panią wójt było dla dzieci ogromną niespodzianką. – Uśmiech na twarzach na-
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Planowane inwestycje

Gmina Drużbice jest w trakcie przygotowywania się do kolejnych inwestycji.
W najbliższym czasie ogłoszony zostanie
przetarg na przebudowę drogi asfaltowej

Kamizelki odblaskowe trafią z rąk policjantów do mieszkańców gminy Drużbice.

INFORMATOR
ul. Czapliniecka 96
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 733 66 24
Centrum Kształcenia Praktycznego
tel. 633 23 44, fax 633 23 78

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
tel. 731 31 10 fax 731 31 30

Powiatowe Centrum Sportu
tel. 733 01 70, 733 01 72

Urząd Gminy w Klukach
97-415 Kluki 88, tel. 631 50 02 fax 631 50 25

ul. Czapliniecka 66
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 733 05 45,
fax 633 06 42
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
(kier. 44)
ul. Pabianicka 17/19
Centrala 635 86 00, fax 635 86 17
Sekretariat 635 86 01
Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 47
Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 33
Wydział Komunikacji i Dróg
635 86 77, 733 65 31, 635 86 26
Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami
635 86 50
Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09
Zespół ds. Kadr 635 86 10
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 733 65 32
Biuro Rady Powiatu 635 86 53

Urząd Gminy w Drużbicach
97-403 Drużbice 77a, tel. 631 10 78 fax 631 12 59

Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych 633 16 81
Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81
Bursa Szkolna 632 12 52

Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec
tel. 43 676 60 11 fax 43 676 62 90
Urząd Gminy w Szczercowie
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
tel. 631 80 50 fax 631 80 79
Urząd Miejski w Zelowie
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
tel. 634 10 00 fax 634 13 41

Powiatowa Administracja Zespolona
KP Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wspólna 7, 633 83 12, fax 633 82 10
KP Policji
ul. 1 Maja 7, 635 52 15
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Pabianicka 34, tel. 633 29 06
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
ul. Okrzei 49, tel. 733 13 57
Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
ul. Piłsudskiego 70, tel. 635 09 53
Pozostałe Instytucje
Szpital Wojewódzki
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00
Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80

Przyjęcia interesantów przez starostę, wicestarostę
i etatowego członka Zarządu Powiatu odbywają się
we wtorki od godziny 13.00 do godz.18.00 w budynku
starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 (III piętro).
Termin wizyty należy uzgodnić w sekretariacie lub
telefonicznie: 44 635 86 01.

TELEFONY ALARMOWE
z komórkowych i stacjonarnych 112
pogotowie ratunkowe 999
straż pożarna 998
policja 997

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Lipowa 67, tel./fax 632 79 14
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Bawełniana 3, tel. 632 94 04, fax 631 40 46
Dom Pomocy Społecznej w B-wie
ul. Dąbrowskiego 2, tel./fax 635 24 00
Dom Pomocy Społecznej, Zabłoty 19
97-425 Zelów, tel./fax 634 19 40
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
97-413 Łękawa 9, tel. 635 12 22
ul. Pabianicka 34
Zespół ds. promocji 635 86 42
Rzecznik prasowy 635 86 14
Asystent Starosty 635 86 61
Darmowa pomoc prawna 635 86 97

Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, tel./fax 43 676 60 04
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Czapliniecka 96, 632 28 74
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. gen. J. Głuchowskiego, ul. Targowa 20,
633 60 08
Szkoły ponadgimnazjalne
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
ul. 1 Maja 6, tel./fax 632 20 10
II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego
ul. Czapliniecka 72, tel. 632 22 11, fax 632 21 83
ZSP nr 3 im. L. Czyżewskiego
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 57 11, fax 632 31 56

ul. Pabianicka 26
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
635 86 04
Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

ZSP nr 4 im. R. Traugutta
ul. Czapliniecka 98, tel/fax 632 16 42
ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie
ul. Kilińskiego 5, tel./fax 634 10 70
Urzędy gmin

Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych
733 66 08

Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1
tel. 733 51 37, fax 733 51 40

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
635 86 24

Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13
tel. 632 52 11, fax 632 68 54

ZAŁATW SPRAWĘ
W URZĘDZIE
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
pracuje w dni powszednie od godz.
7.30 do godz. 15.30, we wtorki do godz.
18.00. Wykaz poszczególnych wydziałów i numerów pokoi znajduje się na
tablicy w holu na parterze urzędu. Informacje są również udzielane w punkcie
obsługi (parter).

Druki i formularze do poszczególnych
spraw są dostępne na oficjalnej stronie
internetowej powiatu bełchatowskiego
www.powiat-belchatowski.pl (zakładka
Dla mieszkańca/Druki do pobrania lub
BIP), a także bezpośrednio w wydziałach.

Termin wizyty w wydziale komunikacji można uzgodnić poprzez specjalną aplikację na stronie www powiatu.
O załatwieniu sprawy rejestracji samochodu czy prawa jazdy urząd powiadamia interesantów SMS-em, jeśli mają
takie życzenie.
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RADNI V KADENCJI
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE
Komisje Rady Powiatu w Bełchatowie
Komisje Rady Powiatu w Bełchatowie
Komisja rewizyjna
Damian Nowak
Jerzy Konieczny
Krzysztof Rybak
Miłosz Rudnicki
Iwona Kowalska
Marek Chrzanowski
Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego
Rudnicki Miłosz – przewodniczący
Waldemar Wyczachowski
Grzegorz Gryczka
Damian Nowak
Marek Jasiński
Szczepan Chrzęst
Komisja gospodarki rolnej
i ochrony środowiska
Iwona Kowalska – przewodnicząca
Krzysztof Jewgiejuk
Dariusz Rogut
Jacek Zatorski
Krzysztof Gajda
Adam Baryła
Komisja edukacji, kultury i sportu
Karol Orymus
Elżbieta Kołatek
Grzegorz Gryczka
Barbara Dobkowska
Dorota Pędziwiatr
Renata Skalska
Marek Jasiński
Elżbieta Kudaj
Komisja infrastruktury i porządku publicznego
Jerzy Konieczny
Krzysztof Gajda
Barbara Dobkowska
Adam Baryła
Jacek Zatorski
Dariusz Rogut
Ryszard Ciągło
Komisja rodziny, zdrowia i pomocy społecznej
Tadeusz Dobrzański – przewodniczący
Elżbieta Kołatek
Karol Orymus
Ryszard Ciągło
Renata Skalska
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