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Wydanie bezpłatne

Biuletyn powiatu bełchatowskiego

w w w . p o w i a t - b e l c h a t o w s k i . p l

Lekcja historii
„na żywo”

Plenerowa inscenizacja historycznych epizodów z pierwszych dni II wojny światowej z udziałem kilkudziesięciu aktorów i statystów, imponującymi efektami pirotechnicznymi i autentyczną bronią stała się „żywą lekcją” historii, poruszającą serca i wyobraźnię. Widowisko „Semper fidelis – zawsze wierni” objął patronatem Antoni Macierewicz, Minister Obrony Narodowej.
Str. 8
„Drzewko za makulaturę”

Finał konkursu na apetyczne

znów imponujące

zdjęcia

Dwadzieścia siedem ton oddanej
makulatury, ponad dwa tysiące
uczestników, kilkanaście tysięcy
rozdanych sadzonek drzew i krzewów – te liczby podsumowują
tegoroczną, sztandarową ekologiczną inicjatywę bełchatowskiego
starostwa. Udział wzięły w niej całe
rodziny. 
Str. 10, 11

Markowy blender, kosz słodkości,
zestawy gadżetów powiatowych
i vouchery na tort oraz obiad w eleganckiej restauracji trafiły do laureatów konkursu fotograficznego
„Smaki lata”, zorganizowanego przez
starostwo. Autorzy najlepszych prac
spotkali się ze starostą Waldemarem
Wyczachowskim. 
Str. 15

FLESZ
Badania dla panów trwają

Rolnicy wyróżniający się wielkością plonów czy hodowli, innowacjami i pozyskiwaniem funduszy z zewnątrz zostali nagrodzeni
statuetkami podczas Dożynek Powiatowych w Klukach 4 września. Wyróżnieni gospodarze to: państwo Elżbieta i Zenon Kałużny,
Paweł Gawlik, Mateusz Soboń, Leszek Surgut, Marek Słomian, Leokadia i Zdzisław Grzybkowie, Zygmunt Skórka.

Kilkanaście organizacji społecznych promowało się podczas szóstej
edycji pikniku stowarzyszeń. Odwiedzający wzięli udział w losowaniu
telefonu komórkowego. Szczęście uśmiechnęło się do Jana Wojtaszewskiego. Nagrodę przekazał Grzegorz Gryczka, wicestarosta.

Drużyna pracowników bełchatowskiego starostwa oraz jednostek powiatowych zdobyła drugie miejsce na IX Mistrzostwach
Polski Samorządowców w Piłce Nożnej. W turnieju uczestniczyły 24 zespoły.

Jeszcze około 500 panów w wieku
50-75 lat może skorzystać z bezpłatnych badań w ramach powiatowego
programu profilaktyki raka gruczołu krokowego. Do końca września
przebadało się 300 mężczyzn, dlatego starostwo przedłużyło termin
badań do 15 grudnia. W poprzednich dwóch edycjach z badań skorzystało łącznie 1600 mężczyzn,
czyli 100 procent populacji, która
była uprawniona. Koszt trzyletniego
programu to 300 tys. zł z budżetu
powiatu. Rak gruczołu krokowego
jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn.
Zajmuje on trzecią pozycję wśród
umieralności (po raku płuc i raku
żołądka), a czwartą wśród zachorowalności mężczyzn na nowotwory.
Program gwarantuje jego uczestnikom bezpłatną wizytę u urologa,
wykonanie badania laboratoryjnego
na poziom antygenu sterczowego
(PSA) i bezpłatne badanie USG. Program zapewnia również konsultację
ze specjalistą. ZAPISY: MegaMed,
ul. Czapliniecka 93/95 w Bełchatowie; rejestracja od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00-20.00:
tel. 44 635 29 01 lub 44 635 29 02.

Kalendarium wydarzeń
19 października 2017 r. , hala „Energia”
VII Bełchatowski Turniej Integracyjny „Wygrajmy Razem”.
Turniej dla osób niepełnosprawnych oraz pensjonariuszy DPS w Bełchatowie i ŚDS w Bełchatowie.
25 października, godz. 10, hala przy ul. 1
Maja
Konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy
o bezpieczeństwie
Uczniowie II klas podstawówek zmierzą się
w konkurencjach, sędziowanych przez policjantów.

28 października, godz. 13, ZSP im. J.Kilińskiego w Zelowie
70 kółek na 70-lecie Kilińskiego
Obchody 70 rocznicy powstania szkoły, liczne
imprezy sportowo-rekreacyjne. Biegowi będzie towarzyszyć cel charytatywny.
28-29 października, „Kardynał” w Grobli,
gm. Kluki
Mistrzostwa Polski w wyścigach psich zaprzęgów
Czołowi polscy maszerzy zmierzą się w canicrossie (bieg z psem), bikejoringu (kolarz
z psem), a także zaprzęgach z 2- ,4- ,6- i 8 psami.

11 listopada , godz.11, starostwo
„Powiatowy Rajd Niepodległości”- trasa 30 km:
Bełchatów – Borowska Góra – Grocholice - Bełchatów. Postoje w miejscach pamięci narodowej.
16 listopada 2017 r., Klub Retro
Powiatowy Dzień Seniora
Doroczne spotkanie osób starszych, członków
i sympatyków Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.
19 listopada, start o godz. 12, hala „Energia”
XXI „Bełchatowska Piętnastka”, XXI edycja jednego z najstarszych biegów w regionie łódzkim.
Do pokonania 3 pętle po 5 km ulicami Bełchatowa.

https://www.facebook.com/people/Powiat-Bełchatowski
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WYDARZENIA
Ambitni i pracowici uczniowie i nauczyciele
Osiemnastu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych dołączyło do grona stypendystów Rady Powiatu w Bełchatowie, co roku nagradzanych za wysokie wyniki w nauce, sukcesy na konkursach i olimpiadach, wzorową postawę ucznia. Młodzież odebrała listy gratulacyjne podczas sesji 27 września. Nauczyciele z wysokimi
osiągnięciami zawodowymi zostali wyróżnieni nagrodami finansowymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

N

a stypendia motywacyjne dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
należących do samorządu powiatu,
przeznaczono w tym roku prawie 15 tysięcy
złotych. Kwotę tę podzielono wśród osiemnastu osób. Wysokość jednorazowej nagrody zależała od średniej ocen w roku szkolnym 2016/2017, a także szczebla konkursu
przedmiotowego, w którym uczeń został
laureatem. Punktowano także działalność
na rzecz środowiska lokalnego. Najwyższe
stypendium wyniosło 1665,60 zł, najniższe
312,20 zł.
Nagrodzeni uczniowie: Alina Stasiak, Joanna Osowska, Michał Żywicki; Dominika
Wyczachowska, Szymon Wilk, Tomasz Przerywacz, Szymon Śmigielski, Przemysław Stąsiek, Marcin Dłubakowski, Kacper Mielczarek, Agnieszka Dobrzelak, Jakub Kowalczyk,
Marcin Marciniak, Kacper Pal, Sandra Janik,
Kamil Kołatek, Natalia Sadowska, Dominik
Urbaniak.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość dla pracowników
powiatowych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, podczas której podziękowano im za trud wnoszony w edukację i wychowanie młodego pokolenia.
Wicestarosta Grzegorz Gryczka przedstawił informacje o stanie powiatowej
oświaty, będącej podsumowaniem roku
szkolnego 2016/2017. Wynika z niej, że
w publicznych szkołach, które prowadzi

Samorząd powiatu od 2004 r. nagradza uczniów za wysokie wyniki w nauce. Stypendia otrzymało dotąd 150 osób, wypłacono
w sumie ponad 170 tys. zł.

samorząd powiatu, naukę pobierało 2736
uczniów i słuchaczy. Najwięcej kształciło
się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3. Młodzież uczyła się w 121 oddziałach (w tym jeden dla dorosłych w liceum
ogólnokształcącym). Przeciętnie na jeden
oddział przypadało 25,39 uczniów, w tym

Nagroda Starosty Bełchatowskiego jest uznaniem wysokich osiągnięć i zaangażowania nauczycieli.
W tym roku otrzymały ją 22 osoby.

najwięcej w I Liceum Ogólnokształcącym
(27,88), najmniej zaś w II Liceum Ogólnokształcącym (24,30) i Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zelowie (23,20).
W szkolnictwie zawodowym naukę pobierało 55,40 % ogółu uczniów.
Według stanu z 30 września .2016 r.
w szkołach i placówkach oświatowych
było zatrudnionych 319 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 103 nauczycieli niepełnozatrudnionych. 156 etatów
zajmowali pracownicy niepedagogiczni.
Wysokie zawodowe osiągnięcia i zaangażowanie w wychowanie i edukację
młodych ludzi zostało docenione nagrodami finansowymi, przyznawanymi przez
Starostę Bełchatowskiego. Wyróżnieni
zostali: Jolanta Zalejska, Dorota Sawicka,
Halina Kłysik, Anita Szymczyk – Trawińska,
Ewa Con, Ewa Tarnowska – Posmyk, Piotr
Mielczarek, Jacek Koszek, Katarzyna Zwolińska, Leszek Stępień, Agnieszka Sokołowska, Michał Kruk, Małgorzata Niewiadomska, Waldemar Kuszewski, Anna Nowicka,
Włodzimierz Lotczyk, Andrzej Jędrzejczyk,
Dorota Dziedzic, Magdalena Bykowska, Karina Kamińska, Joanna Tenderenda, Jolanta
Skorupińska.
n
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WYDARZENIA
Droga Kluki-Grobla nadal bez przebudowy
Prawie dwa kilometry nowej nawierzchni, ścieżka rowerowa, nowe oznakowanie, przejścia dla pieszych, azyle
bezpieczeństwa – tyle elementów zakładał plan przebudowy drogi powiatowej Kluki - Grobla, o którego dofinansowanie starał się powiat. Pieniędzy jednak nie będzie. Zabrakło dokumentu od wójta gminy Kluki, gospodarza terenu. Uniemożliwiło to złożenie wniosku o 600 tys. zł wsparcia z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Wyremontowany pierwszy odcinek drogi od Grobli do Imielni oceniali radni Adam Baryła i Jerzy Konieczny oraz Tomasz Jachymek,
dyrektor PZD.

W

arunkiem koniecznym w staraniach o środki w Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w MIiB jest złożenie do
15 września kompletu dokumentów, w tym
pozwolenia na budowę, powiązanego z decyzją środowiskową. Powiatowy Zarząd Dróg
w maju tego roku wyłonił firmę, która miała
uzyskać wszelkie dokumenty potrzebne do
realizacji przebudowy drogi Kluki - Grobla.

Firma zwróciła się w czerwcu do Gminy Kluki
o wydanie tzw. decyzji środowiskowej (dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia
na budowę). Pod koniec sierpnia wójt gminy
postanowił o odstąpieniu od konieczności
sporządzania raportu i oceny oddziaływania
na środowisko, ale nie przekazał wnioskującej firmie prawomocnej decyzji. Zrobił to
dopiero po 15 września. Termin składania
wniosków do MIiB, niestety, minął.

- Wygląda na to, że gminie nie zależało na
przebudowie drogi na jej terenie i to bez własnych kosztów, skoro tak przewlekała procedurę wydania decyzji środowiskowej– mówi
Tomasz Jachymek, dyrektor PZD w Bełchatowie. - Uniemożliwiło nam to złożenie wniosku w tym roku. Jeśli będzie wola zarządu powiatu, zrobimy to w 2018 r., a to oznacza, że
inwestycja zacznie się dopiero w roku 2019.
Koszt całej przebudowy szacowany jest na
1,3 mln zł. Prace polegałyby na przebudowie odcinka 1900 m od Kluk (od DK nr 74)
do Grobli wraz z budową ścieżki rowerowej.
Droga zyskałaby nową nawierzchnię, chodniki, nowe oznakowanie, bezpieczne przejścia dla pieszych i przydrożne miejsca parkingowe. Warto wspomnieć, że od zeszłego
roku powiat przebudowuje z własnych środków drogę od Grobli w stronę Parzna. Wyrównano pobocza i położono nową nakładkę asfaltową na pierwszym odcinku drogi
od Grobli do Imielni (900 m). Kosztowało to
budżet powiatu 240 tysięcy złotych. W tym
roku zmodernizowano za 472.500 zł ponad
kilometrowy odcinek drogi od Imielni w stronę Parzna. W tym roku powstanie także ciąg
pieszo-rowerowy od Grobli do Wierzchów
Kluckich (400 tys. zł).
n

Dziecko z dysleksją też czyta książki
W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji tą tematyką zajęto się podczas dni otwartych w bełchatowskiej poradni psychologicznopedagogicznej. Z porad, warsztatów i konsultacji korzystali rodzice i dzieci.
Celem spotkań była pomoc w rozbudzaniu w dzieciach potrzeby czytania.

P

sychologowie, pedagodzy, logopedzi,
neuroterapeuci, terapeuci SI przygotowali bogatą ofertę skierowaną do dzieci,
młodzieży, nauczycieli i rodziców. Były to konsultacje indywidualne, pogadanki, warsztaty,
szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla dzieci
i młodzieży, pokazy pomocy dydaktycznych
i programów multimedialnych z zakresu nabywania i doskonalenia umiejętności czytania. Zajęcia kierowane do dzieci i młodzieży
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rodzice otrzymywali wsparcie i konkretne wskazówki, jak pracować z dziećmi, aby czytanie
stało się dla nich naturalną potrzebą.
Z badań prowadzonych w Polsce wynika,
że 15% populacji stanowią dzieci ze specy-
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ficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania. Liczba dzieci z dysleksją wzrasta m.in.
ze względu zwiększenie liczby zagrożonych
ciąż, przedwczesnych lub trudnych porodów,
ale też z powodu braku naturalnych okazji do
ćwiczenia funkcji uczestniczących w czytaniu
i pisaniu – coraz mniejszej ilości zabaw manipulacyjnych, słabszego rozwoju ruchowego
dzieci, spowodowanego ograniczaniem zabaw na podwórku, braku kontaktu z książką,
którą wypierają telewizja i komputery.
Inicjatywa spotkań tematycznych w ramach dni otwartych będzie kontynuowana
w następnych latach. Pracownicy poradni
serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych.
n

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie jest
publiczną placówką oświatową, której organem prowadzącym
jest samorząd powiatu, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi. Korzystanie z pomocy
specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne.

WYDARZENIA
Czy asfalt z lateksem przejdzie próbę?
Po raz pierwszy na drogach powiatowych do remontu nawierzchni wykorzystano technologię slurry seal.
W tej technologii naprawiono już 800 metrów ulicy Kilińskiego w Zelowie.

G

łówne materiały wykorzystywane do
wykonania nakładki w technologii slurry seal to wysokogatunkowe kruszywo,
modyfikowana emulsja na asfalcie i wypełniacze. Drobne kruszywo użyte w mieszance służy
do wypełnienia szczelin pęknięć nawierzchni.
Użyty modyfikowany lateksem asfalt powoduje, że warstwa zimą nie pęka, a latem nie odkształca się w wysokich temperaturach.
- Technologia slurry seal polega ona wypełnianiu nierówności i kolein oraz wykonaniu cienkiej
nakładki z półpłynnej mieszanki mineralnoMieszkańcy Kolonii Grabostów i Kociszewa (gm. Zelów) cieszą się z remontu drogi
łączącej obie miejscowości oraz dwie inne
drogi powiatowe. Dzięki wykorytowaniu,
utwardzeniu podbudowy tłuczniem i zasypaniu warstwą destruktu droga, która była
dotąd raczej leśną ścieżką, stała się przejezdna. Dzięki remontowi znacznie skróci się
podróż między miejscowościami, a rolnicy
mają łatwy dojazd do swoich pól. Rozłożony
na dwa lata remont dwóch kilometrów drogi
kosztował powiat ponad 353 tysiące złotych.

Technologia slurry seal, inaczej zimny asfalt, stosowana jest w Polsce od lat 90-tych. Jeśli sprawdzi się w naszym powiecie,
z pewnością będzie wykorzystywana częściej.

emulsyjnej, wytworzonej w specjalistycznym
kombajnie. – mówi Tomasz Jachymek, dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie. Zobaczymy, czy droga wyremontowana w tej
technologii sprawdzi się w użytkowaniu i jak
długo nawierzchnia będzie w dobrym stanie.
Remont ulicy Kilińskiego wyniósł 150 tysięcy złotych. Według wyliczeń PZD testowana

technologia jest o połowę tańszy niż położenie
nowej nakładki asfaltowej, przy porównywalnych parametrach. Ważne jest również to, że
okres wyłączenia drogi z użytkowania w czasie
remontu jest redukowany do minimum. Technologię slurry seal wykorzystano także na 800 –
metrowym odcinku między Traktem Puszczańskim a Osinami, co kosztowało 100 tys. zł. n

Płatne, ale nadal niedrogie lodowisko
Od początku października wstęp na powiatowe lodowisko jest płatny. Przez ostatnie siedem sezonów za korzystanie
z niego nie płaciliśmy dzięki dotacji z funduszy europejskich. Przez ten czas obiekt odwiedziło około 210 tysięcy osób.

P

owiatowe lodowisko w Bełchatowie
powstało w 2010 roku. Dzięki wsparciu 4 mln zł z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007-2013, obiekt przez siedem lat udostępniany był mieszkańcom bezpłatnie.
- 4 października skończył się okres karencji,
dlatego pobieramy już opłaty za wstęp na
lodowisko – mówi Mirosław Mielus, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Beł-

chatowie. - Sądzę, że poziom ustalonych cen
jest atrakcyjny finansowo, ponadto nasze
obiekty posiadają już dobrą opinię.
Do 23 października funkcjonuje hala letnia
lodowiska m.in. z kortami tenisowymi. Po tym
czasie rozpoczną się przygotowania obiektu
do sezonu zimowego. Bilet normalny za godzinę korzystania z lodowiska kosztować
będzie 5 złotych, natomiast ulgowy 3 złote.
Cena karnetu normalnego na 20 wejść na lodowisko wynosi 80 zł, ulgowego 40 zł. Lodo-

wisko proponuje tez karnet na okaziciela bez
limitu wejść za 150 zł. Otwarcie powiatowego
lodowiska przy ul. Czaplinieckiej planowane
jest 11 listopada. Obiekt posiada do wypożyczenia sprzęt sportowy: 270 par łyżew, 90
kasków, 16 kamieni i 16 szczotek do curlingu,
15 kijów hokejowych, bramki i krążki. Na tafli lodowiska jednorazowo może przebywać
150 osób. Lodowisko w Bełchatowie posiada
najlepszy w Polsce sezonowy zewnętrzny tor
curlingowy.
n

Weź pieniądze z „pośredniaka”

P

owiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
nadal dysponuje pieniędzmi na aktywizację zawodową bezrobotnych. Wystarczy
złożyć wniosek na np. zorganizowanie stażu.
W tym roku ponad 450 osób już z tego skorzystało. Pracodawcy mogą również dostać pomoc
na refundację części kosztów wynagrodzenia,
nagród i składek w ramach prac interwencyj-

nych, refundację kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy. Na rozpoczęcie
własnej działalności można otrzymać 23 tys.
zł. Po tę kwotę sięgnęło już blisko 90 bezrobotnych. Sporym zainteresowaniem cieszy się
subsydiowane zatrudnienie osób po 50. roku
życia. W ramach tej formy pracodawca może
otrzymać 1.000 zł miesięcznie dla pracownika.

Dwadzieścia osób już skorzystało z tej szansy.
Ponad stu przedsiębiorców zainteresowało się
zwrotem części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, a ponad sześćdziesięciu refundacją
kosztów wyposażenia stanowiska pracy. W kasie
„pośredniaka” są jeszcze pieniądze. PUP zaprasza
przedsiębiorców i osoby bezrobotne. Szczegółowe informacje: www.pupbelchatow.pl.
n
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GOSPODARKA
Pomysł na gospodarczą metamorfozę gminy
O przyszłości samochodów elektrycznych w Polsce, możliwościach uzyskania pomocy finansowej przez przedsiębiorców i rolników, ubezpieczeniach upraw i hodowli mówiono podczas II Forum Gospodarczego w Kleszczowie. Pomysłodawcy wydarzenia podkreślają, że kierunek rozwoju gminy powoli zmienia się z wiejskiego na przemysłowy.

N

a kleszczowskie forum złożyły się trzy
bloki tematyczne, a w każdym poruszano inne zagadnienia, adresowane
głównie do przedsiębiorców i rolników. Bardzo
ciekawy był panel o elektromobilności, w którym eksperci omówili zalety samochodów
elektrycznych, ale także szereg problemów
związanych z upowszechnieniem ich używania.
O ile korzyści wynikające ze stosowania takich

aut wydają się być oczywiste, o tyle nie każdy
ma świadomość, jakich działań o charakterze
ustawowym, infrastrukturalnym – co wiąże się
także z ogromnymi nakładami finansowymi
– wymagać będzie zwiększenie liczebności
elektrycznych pojazdów na polskich drogach.
Eksperci z Warszawskiej Izby Gospodarczej i firmy zajmującej się nowymi technologiami OPPE
zgodnie ocenili elektromobilność, jako naszą

Forum gospodarcze w Kleszczowie to krok dla zmiany wizerunku i charakteru gminy z wiejskiej na przemysłową.

nieuniknioną przyszłość, jednocześnie przyznając, że będzie ona od nas wymagać także zmian
w mentalności.
W trakcie forum rozstrzygnięto konkurs pt.„Kamienie milowe gospodarności”. W pracach dziesięcioosobowej kapituły konkursu brał udział
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. Przyznano pięć „gospodarnych” tytułów dla:
1) rolnika z Kleszczowa - Mariusza Naturalnego,
2) firmy pracującej na rzecz rolnictwa - Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich, 3) firmy
pracującej na rzecz przedsiębiorców i wspierania przedsiębiorczości - Ostrowskiego Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości, 4) samorządowca - Marcina Zajączkowskiego, 5) przedsiębiorstwa, które w sposób gospodarny funkcjonuje
na rynku – spółki Mostostal Kraków.
W auli kleszczowskiego SOLPARKU rozmawiano także o profesjonalnym poszukiwaniu
pracowników, wspieranym przez wyspecjalizowane firmy, a także o możliwościach otrzymania
pomocy finansowej z funduszy europejskich na
rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej
rozwijanie. Rolników zachęcano do ubezpieczania upraw i swojego zdrowia u sprawdzonych
na rynku ubezpieczycieli. Na podsumowanie
forum jego pomysłodawca, Michał Michałek,
przewodniczący Rady Gminy w Kleszczowie
podkreślił, że kierunek gminy nieuchronnie będzie zmieniał się z wiejskiego na przemysłowy.
Kolejne edycje forum powinny, jego zdaniem,
wpisywać się w tę tendencję, by pomagać rozwijać region, a tym samym wpływać na lepszy
poziom życia mieszkańców.
n

Pracy pod dostatkiem na targach
Zatrudnienie dla pracowników produkcji, opiekunów osób starszych, magazynierów, operatorów wózka
widłowego, a także hostess i pomocników w sklepach oferowały firmy biorące udział w targach pracy, zorganizowanych w Bełchatowie przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP. Wydarzenie zostało objęte patronatem bełchatowskiego starosty.

D

o udziału w targach zaproszono lokalnych pracodawców oraz agencje
pracy tymczasowej i instytucje działające na rzecz aktywizacji zawodowej społeczeństwa. Wydarzenie dedykowano osobom
bezrobotnym oraz chcącym zmienić pracę
lub kwalifikacje. Zaprezentowane na targach
oferty zapraszały do pracy w kraju i za granicą na takich stanowiskach, jak pracownik
produkcji, opiekun osób starszych, magazynier, operator wózka widłowego. Młodzieży,
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poszukującej możliwości dorobienia sobie,
proponowano np. pomaganie przy wykładaniu towaru w marketach, pracę hostessy, na
promocjach towarów czy kolportaż ulotek.
Wśród odwiedzających imprezę największą
grupę stanowiła młodzież szkół średnich. Interesowała ją przede wszystkim możliwość
zatrudnienia krótkoterminowego.
Oprócz zaopatrzenia się w ulotki informacyjne czy firmowe gadżety zwiedzający targi mogli porozmawiać z przedstawicielami

firm. Osoby zainteresowane ofertami miały
możliwość rejestracji, wypełnienia kwestionariuszy osobowych, a także przekazania
swoich dokumentów aplikacyjnych bezpośrednio pracodawcy. Podczas wydarzenia
zrodził się pomysł połączenia w przyszłym
roku targów pracy z targami edukacyjnymi.
Dałoby to możliwość szybkiego i pełnego
dostępu do najbardziej aktualnych ofert pracy i nauki.
M. Maciaszczyk, B.Kilańczyk

PO PARTNERSKU
Obalamy stereotypy, jednoczymy Europę
Tytułowe stwierdzenia podsumowują dziesięcioletnią współpracę
Powiatu Bełchatowskiego i Berchtesgadener Land. Obchody jubileuszu z udziałem 20-osobowej
delegacji z Polski odbyły się w Niemczech. Nasz powiat reprezentowali
obecni i byli samorządowcy, którzy
podczas sprawowania mandatów
realizowali postanowienia umowy
o współpracy, a także reprezentanci
m.in. policji, straży pożarnej i Regionalnej Izby Gospodarczej.

W

spółpraca powiatu bełchatowskiego
z bawarskim landem Berchtesgaden
oficjalnie została zawarta 13 września 2007 roku. W ciągu minionych dziesięciu
lat partnerstwa zaaranżowano kilkadziesiąt
spotkań, w których uczestniczyło dotąd blisko
tysiąc osób, Niemców i Polaków, mieszkańców
obu regionów. Znakomita większość uczestników tych spotkań to uczniowie oraz ich rodziny. Ale nie tylko. Oba powiaty gościły delegacje
samorządowców, pracowników urzędów i instytucji, artystów, rolników oraz przedsiębiorców. To zawsze były i są serdeczne spotkania.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się nabożeństwem w intencji obu regionów, celebrowanym

Georg Grabner, starosta powiatu Berchtesgaden i Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski złożyli na swoje ręce podziękowania dla wszystkich osób, które miały udział w dziesięcioletniej współpracy regionów.

w dwóch językach. Następnie przedstawiciele
obu samorządów spotkali się na uroczystej kolacji. W okolicznościowych wystąpieniach podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym
w realizację postanowień umowy o partnerstwie. Wielokrotnie podkreślano jej znaczenie dla
obecnych i przyszłych pokoleń Niemców i Polaków. Jak mówił Georg Grabner, starosta BGL,
idea podpisania umowy z polskim powiatem
należała do odważnych wyzwań, wręcz eksperymentu. Dziś nie tylko wiadomo, że warto było
to wyzwanie podjąć, ale obie strony chcą jeszcze
szerzej i jeszcze mocniej wzajemną koopera-

cję kontynuować. Starosta Waldemar Wyczachowski zapewnił, że idea zjednoczonej i silnej
Europy jest dla niego bardzo ważna. Wartością,
którą przyniosła mieszkańcom powiatu bełchatowskiego współpraca z BGL, jest możliwość poznawania innej kultury, tradycji, nauka języków,
umacnianie tolerancji. Korzystają z tej wartości
zwłaszcza młodzi ludzie, biorący udział w corocznej wymianie uczniów. Powoli też budowane są
mosty dla kontaktów gospodarczych. Trwają już
uzgodnienia między stronami w sprawie udziału
Niemców w III Forum Gospodarczym Powiatu
Bełchatowskiego w lutym 2018 roku. 
n

Polska gościna dla Bawarczyków
Smaczne jedzenie, serdeczni ludzie, duże galerie handlowe i ładne polskie koleżanki zapadną w pamięć niemieckich uczniów z bawarskiego powiatu Berchtesgden, którzy kilka dni spędzili w naszym powiecie. Młodzież zamieszkała w domach swoich rówieśników, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez starostwo.

D

ziewiętnastu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z rodzinami na kilka wrześniowych dni przyjęło pod swój dach
rówieśników ze Szkoły Realnej w Bad Reichenhall (partnerski powiat Berchtesgaden). Rodziny
zapewniły gościom noclegi, posiłki oraz atrakcje
podczas tzw. Familientag, a pozostały czas wizyty zorganizowało starostwo i zaprzyjaźnione
instytucje. Goście z Niemiec zwiedzili zoo w Borysewie, bełchatowską siedzibę straży pożarnej,
muzeum regionalne, izbę pamięci w zelowskim
liceum. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Bełchatowie przygotował atrakcyjne zajęcia
sportowe, w tym strzelanie, siatkówkę i pokaz
musztry. Muzeum Regionalne zorganizowało
gry miejskie, w trakcie których polsko-niemieckie drużyny rozwiązywały zadania z historii
Bełchatowa. W siedzibie JS „Strzelec” uczniowie
poznali specyfikę tej organizacji czy jej specjali-

styczny sprzęt, a także integrowali się przy ognisku. Uczestnicy wymiany oceniają wzajemne
kontakty jako ciekawe doświadczenie.
– Gościliśmy dwie uczennice, z których
jedna okazała się weganką. Zaskoczyło nas
to, ale jakoś sobie poradziliśmy, staliśmy się
prawie wegańskimi ekspertami – żartuje Sławomir Pabich, tata Piotra, ucznia I LO. - Porozumiewaliśmy się aż w trzech językach, bo
po niemiecku, angielsku i nawet czesku. Syn
miał okazję sprawdzić się także jako opiekun
swoich koleżanek.
– Jak tylko będę miał okazję, z pewnością tutaj wrócę – obiecał Adrian Meister. - Widziałem
elektrownię i dużą kopalnię, czego w naszym
landzie nie ma. Wasza galeria handlowa jest
natomiast podobna do naszej. Jedzenie też mi
smakowało. Polskie koleżanki są bardzo miłe
i ładne. Mam nadzieję, że moje rówieśniczki ze

Stefanie Oberbigler, uczennica z Bad Reichenhall, zaprzyjaźniła
się z Klaudią Komicz i jej mamą Elżbietą.

szkoły nie pogniewają się za tę moją opinię –
dodał z uśmiechem czternastolatek.
n
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DLA BOHATERÓW
Lekcja historii „na żywo”
Ryk silnika samolotu, strzały, wybuchy granatów i krzyki cierpiących ludzi przeszywały powietrze wprawiając widzów chwilami w trwogę, chwilami w zadumę, trzymając w skupieniu i napięciu. Tak wyglądała
rekonstrukcja historyczna „Semper fidelis – zawsze wierni”, zorganizowana przez bełchatowskie starostwo,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Grupę Rekonstrukcji Historycznej Infanterie-Regiment 73. Widowisko objął patronatem Antoni Macierewicz, Minister Obrony Narodowej.

I

nscenizacja odtworzyła kilka epizodów
z początku II wojny światowej, które miały miejsce na naszym terenie. Bombardowania w okolicy Wielunia, ucieczka cywili
z okupowanego terenu, taktyka obronna
słabo uzbrojonej polskiej armii w obliczu potęgi militarnej niemieckiego najeźdźcy, a na
tym tle wielkie cierpienie bezbronnych ludzi,
krwawa ofiara i oddanie polskiego żołnierza.
„Semper fidelis” zrobiło wrażenie, było „żywą
lekcją” historii, poruszyło serca i wyobraźnię.
Wydarzenia w otwartym terenie, najeżonym
okopami, zasiekami, bronią, wypełnionym
aktorami w żołnierskich mundurach Wojska
Polskiego i Wehrmachtu, a także statystami
w kostiumach z początku XX wieku komentował Jakub Czerwiński, popularny youtuber
o nicku „Irytujący historyk”.
W inscenizacji wziął udział także profesjonalny pilot Jakub Myśluk, który odgrywając
postać pilota bombowca Luftwaffe, wielokrotnie przelatywał nisko nad miejscem
widowiska. Trzeba zaznaczyć, że teren obok
ZSP nr 3, specjalnie przygotowany na potrzeby przedsięwzięcia, sprawdził się w swojej
roli doskonale. O bezpieczne efekty pirotechniczne, imitujące prawdziwe wybuchy z dymem, ogniem i hukiem, zadbał Paweł Gajewski z firmy „Demony ognia”. Broń i amunicję
dostarczyła firma StG44. Odtwórcy postaci
żołnierskich przybyli z różnych stron Polski,
m.in. z Warszawy, Łodzi, Skierniewic, Łowicza,
Krakowa, Gliwic, Katowic i Zabrza. Statyści,
którzy odtworzyli rolę mieszkańców, sami zadbali o kostiumy i charakteryzację.
- Spódnicę, autentyczną zapaskę ręcznie
malowaną, pożyczyłam od koleżanki, a makijaż zrobiłam sama– opowiada Kinga Zarzycka. - Udział w tej inscenizacji to dla mnie wyzwanie aktorskie. Myślę, że dla innych osób
także. Doszły do tego jeszcze nasze ludzkie
przeżycia i emocje. Uważam, że każdy powinien przynajmniej raz w życiu zobaczyć
takie wydarzenie na własne oczy. To daje do
myślenia, uczy pokory, uczy szacunku dla pokoju i wolności.
Widowisko „Semper fidelis - zawsze wierni” zostało włączone w tegoroczne obchody dnia patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Popularny „Energetyk”
celebruje swoje święto zawsze na początku
października w rocznicę urodzin gen. Ludwika Czyżewskiego (ur. 8.10.1892r.). Do-
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Na miejsce inscenizowanej wojny przygotowano plac w sąsiedztwie ZSP nr 3 przy ul. Czaplinieckiej.

W inscenizacji wzięło udział kilkudziesięciu statystów, ochotników.

Artur Górny z córką Adrianną i Anna Marek odegrali rolę rodziny,
uciekającej przed niemieckim okupantem. Mateusz Danielczyk
udzielał rannym pomocy medycznej.

Uczestników i widzów inscenizacji starostwo poczęstowało
pyszną, żołnierską grochówką.

datkową atrakcją tegorocznych obchodów
był także pokaz umiejętności żołnierzy 7
Batalionu Kawalerii Powietrznej im. gen.
Kazimierza Sosnkowskiego, stacjonującej
w Tomaszowie Mazowieckim. Żołnierze
ci brali udział w misjach stabilizacyjnych

w Iraku i Afganistanie. W Bełchatowie zaprezentowali m.in. koordynację ruchów
i umiejętności przekazywania sygnałów
i znaków dowodzenia, trening walki wręcz
oraz posługiwanie się bronią, ewakuację
n
rannych z pola walki.

DLA BOHATERÓW
Patriotyczny
wrzesień
3 września...

Biało – czerwone flagi znów dumnie zawisły
na Górach Borowskich, gdzie we wrześniu
1939 roku toczyły się zacięte walki polskich
oddziałów z przeważającymi siłami wojsk niemieckich. W 78. rocznicę wydarzeń odbyła się
tutaj uroczystość z udziałem Ministra Obrony
Narodowej Antoniego Macierewicza.
- Stoimy w miejscu, które słusznie nazywane
jest Polskimi Termopilami – powiedział Antoni
Macierewicz. -Tutaj toczyły się jedne z najbardziej dramatycznych i krwawych walk o niepodległość Polski. Setki żołnierzy straciły życie,
aby nie dopuścić wroga do stolicy Polski. I to
się powiodło, choć koszty były ogromne.
W uroczystości uczestniczyli także m.in. żołnierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 7
Dywizjonu Lotniczego w Nowym Glinniku.
W imieniu samorządu powiatu bełchatowskiego wiązankę pod pomnikiem Obrońców
Gór Borowskich złożył starosta Waldemar
Wyczachowski.
17 września...

Obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny
światowej w Klukach rozpoczęły się nabożeństwem w intencji poległych, odprawionym w
kościele. Następnie zebrani przeszli na pobliski
cmentarz wojenny. Odśpiewano hymn Polski
i przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia, wzywające mieszkańców do zadumy,
ale i troski, by współczesne pokolenia nie zapominały o wartości wolności i pokoju. Starosta Waldemar Wyczachowski wraz z wójtem
gminy Kluki Karolem Sikorą odsłonili tablicę
upamiętniającą ludność cywilną, zamordowa-

Tablicę upamiętniająca ofiary bombardowań w pierwszych dniach II wojny światowej, została odsłonięta
przez starostę Waldemara Wyczachowskiego i wójta Karola Sikorę.

ną przez Niemców w okolicach Kluk podczas
nalotów w pierwszych dniach września 1939
roku. Poświęcił ją proboszcz Parafii NMP Królowej Polski w Klukach ks. Krzysztof Nalepa.
Następnie delegacje władz samorządowych,
organizacji społecznych i politycznych oraz
szkół złożyły kwiaty i zapaliły znicze na żołnierskich mogiłach. Młodzież ze szkoły w Klukach
zaśpiewała poruszające pieśni patriotyczne i
recytowała poezję. Po części oficjalnej uroczystości zebrani mieli okazję poczęstować się
grochówką żołnierską.
27 września...

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego
mieszkańcy Bełchatowa, przedstawiciele

władz samorządowych, stowarzyszeń i organizacji społeczno-politycznych uczcili
nabożeństwem i złożeniem kwiatów pod
Pomnikiem Pamięci Bełchatowian przy ulicy
Kościuszki. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego uchwalono 11 września 1998 r. na
pamiątkę powstania tajnych struktur państwa polskiego, które prowadziły konspiracyjną walkę z okupantem podczas II wojny
światowej. Podlegały one Rządowi RP na
Uchodźstwie. Polskie Państwo Podziemne
było ewenementem w okupowanej Europie. W żadnym innym kraju znajdującym się
pod okupacją nie stworzono w podziemiu
tak organizacyjnie sprawnie działających
struktur państwowych.
n

Zawody strzeleckie ku czci generała

P

onad dwadzieścia osób wzięło udział
w zawodach strzeleckich, zorganizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 dla uczczenia pamięci generała brygady Ludwika Czyżewskiego, patrona
szkoły. Szkoła cieszy się od kilku miesięcy nowoczesną strzelnicą. Potencjał tego miejsca
jest wykorzystywany nie tylko przez uczniów
klas mundurowych, trenujących strzelanie,
ale także udostępniony mieszkańcom. Głównym trofeum w rywalizacji, zorganizowanej
7 października, był Puchar Starosty Bełchatowskiego. Trafił on do Daniela Żabickiego.
Na podium stanęli także 2. Dominik Otocki
i 3. Jakub Łażewski. Amadeusz Wiewióra zajął
miejsce czwarte, a Daniel Kluf piąte.
n

Strzelnica w ZSP nr 3 służy uczniom klas mundurowych, ale mogą z niej korzystać także mieszkańcy.
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EKOLOGIA
Kochamy drzewa,
dlatego zbieramy
makulaturę

1

Dwadzieścia siedem ton zebranej makulatury, ponad dwa tysiące uczestników, kilkanaście tysięcy
rozdanych sadzonek drzew i krzewów – te liczby
podsumowują tegoroczną akcję bełchatowskiego
starostwa „Drzewko za makulaturę”.

P

ierwsi uczestnicy akcji pojawili się na parkingu przy starostwie
30 września już o trzeciej rano. Do transportu makulatury posłużyły nie tylko bagażniki samochodów, ale także taczki, wózki
i rowery. Stosy starych gazet, tektur i pudeł, powiązanych sznurkami
lub taśmą, nadwyrężały niejedne ramiona. Rekordzista uzbierał aż
150 kg. Wśród uczestników byli reprezentanci praktycznie wszystkich gmin powiatu bełchatowskiego, m.in. mieszkańcy Dąbrowy
Rusieckiej, Podstoły, Jaworu, Jamborka i Karczm. Za aktywny udział
w akcji podziękował uczestnikom Waldemar Wyczachowski, starosta
bełchatowski.
- Budującym jest dla mnie widok całych rodzin, nawet z małymi
dziećmi, przynoszących makulaturę. To dobrze, że od najmłodszych
lat uczymy się segregować odpady i dbać o środowisko naturalne –
powiedział starosta Waldemar Wyczachowski.
Każde 5 kg makulatury można było zamienić na dwie sadzonki
drzewa lub krzewu do wyboru. Największą popularnością cieszyły
się thuje i drzewka owocowe. Zgłaszały się całe rodziny, nawet trzy
pokolenia, bo zgodnie z regulaminem, każda z osób mogła wymienić 5 kg makulatury na „zieloną nagrodę”.
- Widok i dzieci, i osób starszych to z pewnością też dowód na
popularność naszej ekologicznej inicjatywy – mówi Tomasz Głowacki, kierownik referatu ds. edukacji ekologicznej w wydziale ochrony
środowiska w starostwie. - Być może w kolejnych edycjach akcji
opracujemy zmiany w regulaminie, by jeszcze bardziej premiować
największe ilości przekazywanej makulatury. Może będą to np. sadzonki roślin wyjątkowych i rzadkich.
„Drzewko za makulaturę” ma co roku także symboliczny moment,
podkreślający ideę przedsięwzięcia, jakim jest wsadzenie drzewka. Wspólnymi siłami gospodarza powiatu, a także nadleśniczego
Jarosława Zająca, Gracjana Rudnickiego z Eko-Regionu i Tomasza
Głowackiego na zielonym skwerku przy budynku starostwa przy
ul. Pabianickiej pojawiła się młoda magnolia. Drzewko powinno
zakwitnąć już na wiosnę. Dwanaście i pół tysiąca nowych roślin pojawi się także w przydomowych ogródkach, na działkach, a nawet
balkonach i tarasach. Makulaturę odebrała spółka Eko-Region, która
przekaże ją do dalszej obróbki.
Akcja „Drzewko za makulaturę” organizowana jest przez Starostwo
Powiatowe w Bełchatowie, Nadleśnictwo Bełchatów i spółkę Eko-Region. W tym roku w organizację zaangażowanych było prawie
40 osób. Nowym eksperymentem był udział młodzieży. Uczniowie
z liceum im. Z. Herberta sami zgłosili się do pomocy. W ciągu pięciu
godzin udało się sprawnie przeprowadzić całe przedsięwzięcie.
Szacuje się, że tona makulatury użyta do produkcji papieru ,,ratuje" od wycięcia aż 17 drzew. Dzięki mieszkańcom powiatu bełchatowskiego i wszystkim dotychczasowym edycjom „Drzewka za
makulaturę” już prawie 4 tysiące drzew zachowało życie.
n
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Podpisy do zdjęć:
1. Każda osoba, która oddała przynajmniej 5 kg makulatury
otrzymała dwie sadzonki.
2. Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski podziękował mieszkańcom za ekologiczną postawę, a partnerom
przedsięwzięcia, m.in. nadleśniczemu Jarosławowi Zającowi za
wsparcie.
3. W kolejce trzeba było postać ponad dwie godziny, ale mieszkańcy cierpliwie czekali na swoją kolej.
4. Do przywiezienia makulatury wykorzystywano wózki, taczki
i rowery, ale przede wszystkim pomoc rodziny.
5. Popularność akcji „Drzewko za makulaturę” nie słabnie.
6. N
 ajchętniej wymieniano makulaturę na thuje i drzewka i owocowe.
7. Własnoręcznie posadzoną magnolię przed urzędem starosta
będzie doglądał z gabinetu na 3 piętrze starostwa.
8. Akcję udało się sprawnie przeprowadzić dzięki zaangażowaniu
blisko 40 osób.
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EKOLOGIA
Smacznie i muzycznie na pikniku
III Powiatowy Eko-Piknik 2017 to inicjatywa bełchatowskiego starostwa, której celem jest edukacja ekologiczna i integracja mieszkańców poprzez zabawę i sztukę. Tegoroczna impreza miała także aspekt kulinarny za sprawą pszczelarzy i święta miodu.

P

lac i estrada przy Gigantach Mocy
w Bełchatowie należały 8 września do
ekologów. Należałoby dodać, że mowa
o kilku pokoleniach mieszkańców powiatu
przyjaznego środowisku, jak zasłużenie tytułujemy powiat bełchatowski. Eko-piknik jest
organizowany od trzech lat po to, by szerszej
publiczności zaprezentować twórczość artystyczną o tematyce przyrodniczej i ochrony
środowiska, w radosnej atmosferze spędzić
czas. O estradowe atrakcje zadbali w tym roku
uczestnicy Festiwalu Piosenki Ekologicznej.
Swoje umiejętności wokalne zaprezentowało
blisko trzydziestu solistów oraz zespoły z placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu. Lokalne zespoły dorosłych, jak
Promienie Bełchatowa, Moderato czy Ale Babki także miały swoje „pięć minut”. Opłacało się
zaśpiewać i zatańczyć, chwaląc piękno przyrody, ponieważ starostwo miało nagrody dla
najlepszych festiwalowych wykonawców. Jury
przyznało I miejsce Zespołowi Biedroneczki
z Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach oraz
Zespołowi ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie, II miejsce – Aleksandrze Rogut ze
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie,
III miejsce Aleksandrze Wyczachowskiej z SP nr
1 oraz Sylwii Lewińskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie.
Kolejne emocje zapewniło ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Coś z niczego”. Komisji konkursowej najbardziej spodobała się praca dzieci z Akademii „Jabłuszko”.
Wykonany z bibułowych kulek globus z hasłem „Ziemia jest naszym kwiatem”, został
udekorowany zdjęciami. Pokazano na nich

Na estradzie, ozdobionej pracami plastycznymi z konkursu „Coś z niczego”, mali artyści prezentowali piosenki o pięknie przyrody.

przyjazne środowisku działania maluchów,
jak np. oszczędzanie wody i prądu, używanie
ekologicznych toreb na zakupy, segregowanie śmieci. I miejsce za pracę indywidualną
przyznano Nikoli Zdrojewskiej z Ośrodka
Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie. Jej papierowa, przestrzenna makieta
przedstawiała zieloną krainę, pełna drzew
i kwiatów, w której energię elektryczną uzyskuje się z wiatru i nurtu rzeki, a ciepło z promieni słonecznych. Pozostali laureaci rywalizacji to Krzysztof Kociński, Marcel Smolarek,
Zuzanna Pasternak, Wiktoria Wieruszyńska
oraz Lena Zeler.

Słodki akcent na Eko-Pikniku zapewnili
pszczelarze z Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Bełchatowie. Na ich stoiskach można było
spróbować np. kawy z miodem lub kluseczek
z miodowym sosem. Z kolei panie z Gminnego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Drużbicach serwowały swojskie przysmaki przygotowane z warzyw i owoców. Czas umilały także
animacje sprawnościowe i taneczne, warsztaty tworzenia biżuterii oraz zabawy bańkami
mydlanymi. Swoje stoiska zaprezentowały
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie, Stowarzyszenie Amazonki oraz Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. 
n

Bezpłatne badania dla pierwszaków
Dwustu siedemdziesięciu uczniów pierwszych klas ze szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiatowy samorząd, już może skorzystać z bezpłatnych badań laboratoryjnych i konsultacji dietetycznej.
Program „Zdrowo gram, jestem eko” jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy władz powiatu bełchatowskiego. Ma pomóc mieszkańcom, tym razem młodzieży, w dbaniu o swoje zdrowie.

A

kcja bezpłatnych badań dla młodzieży pod hasłem „Zdrowo gram, jestem
eko” wystartowała. W pięciu szkołach
ponadgimnazjalnych,
administrowanych
przez bełchatowskie starostwo, poinformowano uczniów o możliwości wykonania badania laboratoryjnego krwi, sprawdzającego
m.in. cholesterol, trójglicerydy, morfologię,
hormony tarczycy, elektrolity, poziom cukru
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we krwi. Wyniki badań zostaną indywidualnie
dla każdego ucznia skonsultowane ze specjalistą od żywienia. Chętne osoby powinny
zgłaszać się do wychowawcy. Jeżeli w danej szkole jest punkt pielęgniarski, istnieje
możliwość pobrania krwi w tym gabinecie
w uzgodnionym terminie. Na spotkanie z dietetykiem uczeń wybierze się już do placówki
medycznej, tj. przychodni MegaMed, która

realizuje program. Ilość miejsc jest ograniczona. W liceach ogólnokształcących (im.
Broniewskiego i im. Kochanowskiego) może
wziąć udział w akcji po 55 uczniów, w ZSP nr
3 – 70, w ZSP nr 4 – 60, a w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie – 30.
Program „Zdrowo gram, jestem eko” zakończy
się 30 listopada. Koszty jego realizacji, wynoszące
prawie 30 tys. zł, pokryje budżet powiatu. 
n

EKOLOGIA
Podróże w ekologiczne nieznane
Gdzie można zobaczyć kaplicę prezydencką w stylu zakopiańskim, Szwedzką Górę czy też największą wystawę kwiatów? Wiedzą to zapewne uczestnicy wyjazdów, organizowanych przez bełchatowskie starostwo.
Od kilku lat referat ds. edukacji ekologicznej zaprasza mieszkańców powiatu do wielu zakątków Polski.

L

isty ochotników na ekologiczne wycieczki zapełniają się błyskawicznie.
I to nie dziwi, bowiem wyjazdy są dla
mieszkańców powiatu bezpłatne, a ich program zawsze ciekawy. Celem wrześniowych
wypraw były m.in. Skierniewice i Spała. Dla
uczniów zorganizowano zwiedzanie bełchatowskiej odkrywki, pobyt na Górze Kamieńsk
i w Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie.
Aż pięć autokarów zawiozło ponad 300
osób na Skierniewickie Święto Kwiatów,
Owoców i Warzyw. Świąteczny kiermasz, festiwal roślinożercy, warsztaty kulinarne dla
dzieci i dorosłych czy parada mieniąca się
tysiącami kolorów i pomysłów, to tylko niektóre z licznych atrakcji tej imprezy. Uczestnicy wrócili do domów zainspirowani różnorodnością możliwości wykorzystania „darów
Ziemi” w wielu dziedzinach życia.
Interesującym był także wyjazd do Spały i Inowłodza. W Spale podziwiano zabytki
architektoniczne, Centrum Przygotowań
Olimpijskich, a przede wszystkim pomniki
przyrody. Nie można nie wspomnieć także
o innym, wyjątkowym pomniku, z którego
Spała słynie. Jest nim posąg żubra w centrum miasteczka.
Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Drużbicach odwiedziły we wrześniu Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie. Oglądanie
eksponatów i opowiadanie przewodnika
złożyły się na atrakcyjną lekcję o sposobach
ochrony przyrody, pracy leśnika oraz znaczeniu lasu dla człowieka.
Ilu mieszkańców Bełchatowa i okolic nie
widziało z bliska swojej kopalni? Zapewne

Bełchatowskie starostwo organizuje wyjazdy na skierniewickie święto kwiatów od kilku lat.

wielu. Starostwo chce to zmienić i pomaga w organizowaniu wyjazdów do bełchatowskiej odkrywki, będącej przykładem
wykorzystania zasobów naturalnych Ziemi.
Ogromne znaczenie ma także działalność
przedsiębiorstwa na rzecz środowiska, dzięki której szkodliwość ingerencji człowieka
w przyrodę jest ograniczana. Dowodem na
to ostatnie jest np. Góra Kamieńsk, która
pokryta lasem i polanami stała się popularnym wśród mieszkańców, nie tylko naszego
powiatu, miejscem dla aktywności sportowej i rekreacyjnej przez cały rok. Przekonali
się o tym podczas ekologicznego wyjazdu
uczniowie z Samorządowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Bełchatowie. n

Lekcje przyrody i ekologii, odbywające się poza murami szkoły,
są dla uczniów zawsze atrakcyjne.

Rajd „twardzieli”

M

imo zimna i deszczu w przedostatnim powiatowym rajdzie z cyklu
„Rowerem przez powiat” pojechały
dwadzieścia trzy osoby. Jak podsumował
wyprawę w pierwszą sobotę października
Maciej Kuszneruk, prezes stowarzyszenia
Załoga Rowerowa „Zgrzyt”, współorganizator
cyklu, było to wyzwanie dla prawdziwych
twardzieli. W grupie znaleźli się mieszkańcy
nie tylko Bełchatowa i gminy Bełchatów, ale
także Zelowa, Ras i Ścichawy. Trasę pokonano w strugach deszczu i chłodzie, w sumie
35 kilometrów. Jej przebieg zmieniono tak,
by wyprawa wiodła przez dukty leśne, a nie
otwartą przestrzeń. Okazało się, że przebr-

nięcie przez las też nie było łatwe. Silny wiatr,
który powiał w regionie 5 października, powalił drzewa i nazrzucał mnóstwo konarów
i gałęzi. Mimo trudów i dużej wilgoci, udało się nad zbiornikiem Czarny Ług rozpalić
ognisko i upiec kiełbaski. Rowerzyści zatrzymali się w Wierzchach Parzneńskich, gdzie
nad leśną mogiłą oddali chwilą zadumy hołd
żołnierzom poległym w 1939 r.
Przed nami jeszcze jedna wyprawa
w tym roku. Powiatowy Rajd Niepodległości planowany jest 11 listopada. Wystartuje
sprzed budynku bełchatowskiego starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 o godz. 11.
Zapraszamy.
n

Rowerzyści pokonywali także leśne odcinki,
pełne pozrzucanych przez wiatr gałęzi.
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EKOLOGIA
Uroda powiatu w obiektywie osób
niepełnosprawnych
Czterdzieści zdjęć ukazujących krajobrazy powiatu bełchatowskiego wpłynęło na konkurs fotograficzny
dla osób niepełnosprawnych. Autorzy najlepszych prac otrzymali atrakcyjne nagrody. Gratulacje złożył
laureatom Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, który patronował temu pomysłowi.

K

rajobrazy ukazujące kontrasty naszego najbliższego otoczenia, czyli z jednej strony piękna natura,
z drugiej tereny przemysłowe, to najczęstszy motyw uchwycony aparatami
przez uczestników konkursu „Powiat Bełchatowski w obiektywie osób niepełnosprawnych”. Przedsięwzięcie zorganizowało stowarzyszenie Kuźnia Życzliwości ze
Szczercowa. Andrzej Klimas, prezes organizacji i pomysłodawca konkursu założył, że
zachęceniem do fotografowania pomoże
osobom niepełnosprawnym w aktywności, integracji i ośmieli ich w pokazywaniu
swoich talentów. Dodatkową wartością są
same prace, dokumentujące uroki powiatu bełchatowskiego, miejsca naszej historii czy tradycji. Spośród czterdziestu prac
wybrano pięć najlepszych, przyznając ich
autorom nagrody i wyróżnienia. Pierwsze
miejsce zajął Bartłomiej Klimas, razem z nim
znaleźli się na podium także: II. Zuzanna
Pabiś i III. Mikołaj Pabiś. Zdjęcia Agnieszki
Rogut, Magdaleny Klimas, Łukasza Kameckiego, Jana Klareckiego i Karola Mateusiaka
zostały wyróżnione.
Uroczystość podsumowania konkursu
odbyła się w starostwie. Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, patron konkursu, podziękował uczestnikom

Dzięki konkursowi fotograficznemu osoby niepełnosprawne odważyły się pokazać swoje prace.

i organizatorom za podjęty wysiłek. Takie
inicjatywy zasługują na szacunek i uznanie, a my jesteśmy po to, by je również
wspierać – dodał starosta. Należy wspomnieć, że konkurs jest elementem większego, tegorocznego zadania pod nazwą
„Ja i Ty razem My – działania integrujące
środowisko osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bełchatowskiego”, na które
samorząd powiatu przekazał Kuźni Życzliwości 6.480 zł.
n

Zdjęcie, które wykonał Bartłomiej Klimas, zdobyło główną
nagrodę.

Porządkowanie rowów z pomocą powiatu
40 tysięcy złotych z kasy starostwa trafiło w tym roku do spółek wodnych, działających na terenie powiatu.
Dzięki tej dotacji łącznie 5.300 metrów bieżących rowów melioracyjnych poddanych zostanie konserwacji.
Ma to wpływ na lepsze plony.

C

o roku starostwo wspiera spółki wodne w realizacji działań melioracyjnych.
W ostatnich sześciu latach dzięki dotacjom starostwa na ten cel ponad 25 kilometrów rowów melioracyjnych poddanych zostało konserwacji. Pieniądze otrzymują spółki
wodne działające na terenie powiatu. Każda
ze spółek otrzymuje po 10 tysięcy złotych.
Spółki składają do starostwa ofertę ze wskazaniem kwot oraz zakresem planowanych do
wykonania robót.
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W naszym kraju na znacznej części użytków rolnych ciągle jeszcze nadmiary czy niedobory wody
są głównymi czynnikami ograniczającymi dalszy
wzrost plonów. Wśród specjalistów występuje
zgodna opinia, że prawidłowo zastosowane środki techniczne polepszają strukturę gleby. Usuwając niekorzystny nadmiar wody lub uzupełniając
jej braki powoduje się istotny wzrost plonów oraz
ułatwia wykonanie prac agrotechnicznych.
W tegorocznym zakresie prac, o łącznej wartości 40 tys. zł, znalazły się m.in.:

• rów w miejscowości Rawicz (od rzeki w stronę Gręboszowa) o łącznej długości 1100 mb
(Gminna Spółka Wodna w Drużbicach);
• rów o długości 1100 mb w miejscowości Ostoja oraz w miejscowości Bocianicha o długości
200 mb (Gminna Spółka Wodna w Zelowie);
• Dobiecin, długość 1480 mb (Gminna Spółka
Wodna w Bełchatowie);
• rów w miejscowościach Lubiec i Kuźnica Lubiecka o łącznej długości 1407 mb (Gminna
n
Spółka Wodna w Szczercowie).

NASZE PASJE
Finał „Smaków lata”

T

rwający dwa miesiące konkurs miał
proste zasady. Wystarczyło przygotować potrawę z wykorzystaniem sezonowych warzyw i owoców i zrobić jej zdjęcie.
Do rywalizacji zgłoszono 37 fotografii. Zdecydowana większość prezentowała słodkie
wypieki, desery lodowe, a na scenerię wybierano przydomowe ogródki, drewniane
stoły z koronkowymi obrusami. Komisji konkursowej spodobało się pięć prac. Starosta
Waldemar Wyczachowski podziękował na
spotkaniu z laureatami za ich zaangażowanie
i podjęcie wyzwania.

Zwycięskie zdjęcie owoców w słoiku urzekło komisję konkursową kolorami i kompozycją, a przede wszystkim „uśmiechniętym” słonecznikiem.

Zwycięska fotografia Małgorzaty Rojek
prezentuje kawałki kolorowych owoców
w słoiku. Uwagę jury zwróciło też ozdobienie
go słonecznikiem.
- Urzekło mnie pokazanie piękna natury
i tego, co ona daje – powiedział Rafał Gucia,
członek jury, Dyrektor Rezydencji Dwór Polski. - Z punktu widzenia marketingowego
jest to po prostu fantastyczne zdjęcie, pokazujące połączenie smaków lata z pięknym
kwiatem, symbolem słońca.
Agata Raszewska, współwłaścicielka rodzinnej cukierni z dwudziestoletnim stażem, także
podkreśliła wartości płynące z fotografowania
potraw: - Gdybym w karcie z menu zobaczyła
takie zdjęcie faszerowanej cukinii, z pewnością bym ją zamówiła – podsumowała kolorową zapiekankę Elżbiety Jędraszek – Wujak.
Małgorzata Rojek, której przyznano pierwsze miejsce, otrzymała w nagrodę markowy
blender, a także voucher na kolację w restauracji, jako wyróżnienie za zdjęcie faszerowanego kabaczka. Drugie miejsce i kosz
słodkości za szpinakowy torcik z malinami
otrzymała Martyna Wujak. Zestaw gadżetów
powiatowych był nagrodą za miejsce trzecie.

Starosta Waldemar Wyczachowski i Rafał Gucia, członek jury,
pogratulowali zwycięstwa Małgorzacie Rojek.

Trafił do Elżbiety Jędraszek – Wujak. Barbara
Janiszewska została wyróżniona voucherem
na zakup tortu za zdjęcie placka z jabłkami.
Oprócz Agaty Raszewskiej i Rafała Guci,
doświadczonego menadżera w dziedzinie turystyki i hotelarstwa, w komisji konkursowej pracował także Andrzej
Juchniewicz, prezes
Bełchatowskiego
Towarzystwa Fotograficznego. Niewykluczone, że tegoroczny pomysł fotografowania potraw będzie mieć w przyszłości
kolejne edycje, wzbogacone o degustację
smakołyków. 
n
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RAZEM DLA INNYCH
„Przyjaciel” pomaga pielęgnować trzeźwość
Stowarzyszenie Abstynenckie Klubu Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel" działa trzydzieści lat. Obchodzony
w tym roku perłowy jubileusz stał się okazją do uroczystości i spotkania ponad trzystu osób, którzy zawdzięczają tej organizacji wyjście z nałogu i lepszą jakość życia.

G

łówną misją „Przyjaciela” jest pomoc
ludziom uzależnionym od alkoholu, narkotyków czy hazardu oraz ich
współuzależnionym rodzinom. Stowarzyszenie liczy obecnie kilkudziesięciu członków,
ale każdego tygodnia „przewija się” przez
siedzibę organizacji okołu stu osób lub więcej. Głównie za sprawą wspólnot: AA (Anonimowi Alkoholicy), Al-Anon (osoby współuzależnione), Alateen (grupy nastolatków, na
których życie wpłynął alkoholizm bliskich),
DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), czy grup
wspólnotowych narkomanów i osób uzależnionych od hazardu. Działalność grup to
zasadnicza forma pomocy, której wartość
trudno przecenić. Klub organizuje także
warsztaty i szkolenia z rozwoju osobistego.
- Trzeba pamiętać, że samo zaprzestanie
picia czy brania to dopiero początek walki
z nałogiem – mówi Bolesław Kołodziejczyk,
od 8 lat prezes zarządu SA KWP „Przyjaciel”.
- Prawdziwym wyzwaniem jest umiejętność
życia bez nałogu, wytrwanie w abstynencji.
Nie ma gwarancji, że do uzależnienia się nie
wróci, ale grupy pomagają odbudować poczucie własnej wartości, znaleźć sens życia
i jego zdrowe priorytety. Klub zapewnia miejsce, w którym wychodzący z nałogu alkoholik znajdzie zrozumienie i wsparcie, poczuje
się bezpiecznie. Trzeźwość trzeba bowiem
pielęgnować.
Na uroczystości z okazji jubileuszu spotkało się ponad trzysta osób, wśród nich człon-

Zbigniew Korzeń, przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gabriela Łukaszewska, wiceprezes zarządu i Bolesław Kołodziejczyk, prezes zarządu KWP „Przyjaciel” życzyli członkom stowarzyszenia i ich rodzinom zdrowia, siły
i odwagi w podejmowaniu codziennych wyzwań.

kowie stowarzyszenia, ich rodziny i znajomi,
a także przedstawiciele podmiotów wspierających jubilata. Waldemar Wyczachowski,
starosta bełchatowski, który objął wydarzenie patronatem honorowym, podziękował
za aktywną, wieloletnią działalność dla dobra
innych, poświęcany czas i trud. Życzył siły
i wytrwałości na kolejne lata niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. „Taka zawsze

była, jest i będzie rola przyjaciela, czyli kogoś, na kogo zawsze można liczyć” – dodał
starosta. Siedziba „Przyjaciela” mieści się przy
ul. Czaplinieckiej 19A w Bełchatowie, jest
otwarta w dni powszednie od 15.30 do 20.30
i w weekendowe popołudnia. W poniedziałki
dyżuruje psycholog. Udziela on bezpłatnych
konsultacji. Klub współpracuje także z pon
radnią uzależnień.

Stowarzyszenia mają głos
Rozpoczęły się konsultacje „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”, w których partnerem dla samorządu powiatu są organizacje pozarządowe, działające na rzecz mieszkańców.
Obie strony razem ustalą projekt dokumentu, określającego zasady, obszary i formy wspólnego działania
w nowym roku. Głos i aktywność społeczników ma pomóc w jeszcze lepszej realizacji zadań publicznych,
podnoszących jakość życia mieszkańców naszego powiatu.

W

drodze konsultacji powiat
z jednej strony przedstawi organizacjom swoje plany dotyczące współpracy, a mające wpływ na ich
funkcjonowanie, a z drugiej chce poznać
opinie, propozycje, uwagi osób, instytucji, których bezpośrednio lub pośrednio
dotyczą skutki proponowanych przez
administrację działań. Głos organizacji
i przepływ informacji, które dotyczą ogółu
mieszkańców lub konkretnej grupy tożsa-
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mej z klientami organizacji, jest ważny dla
władz samorządu, które działają w ramach
udzielonego im przez mieszkańców mandatu. Efektem konsultacji mają być dobre
i ogólnie akceptowane zapisy prawa miejscowego, stanowiące element wzajemnej
edukacji i wymiany doświadczeń pomiędzy sektorem pozarządowym a władzami
samorządowymi.
Konsultacje potrwają do 25 października.
Szczegółowe informacje, w jakich formach

i gdzie można zgłaszać opinie i propozycje do Programu Współpracy na rok 2018,
organizacje znajdą na stronie internetowej
powiatu w zakładce „organizacje pozarządowe”, w BIP w zakładce „konsultacje społeczne”
oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym starostwa powiatowego przy ul. Pabianickiej 17/19 w Bełchatowie.
Monika Selerowicz
Pełnomocnik starosty
ds. organizacji pozarządowych

Z ŻYCIA GMIN
Gmina Drużbice prezentuje
Inwestycje gminne

Na spotkanie z okazji zakończenia lata przyszło kilkadziesiąt
osób.

Zakończenie lata

Suchcice były miejscem wyjątkowego
spotkania mieszkańców, zorganizowanego
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Drużbicach. W wyremontowanym, dzięki staraniom
władz gminy i dofinansowaniom, budynku
byłej szkoły otwarto wystawę archiwalnych
instrumentów muzycznych, wysłuchano
koncertu orkiestry „Suchcice i Okolice”, zaprezentowano odnowione pomieszczenia
obiektu. Znajduje się tutaj Klub Seniora, sala
prób orkiestry, przedszkole, pomieszczenie
dla osób niepełnosprawnych oraz sala ze
wspomnianą wystawą.

Trwają prace związane z termomodernizacją hydroforni w Suchcicach. Prace obejmują docieplenie stropu i wykonanie nowego
pokrycia dachowego, docieplenie ścian,
wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz
wykonanie ogrzewania elektrycznego. Dzięki temu zmniejszy się zużycie energii, a budynek odzyska pełną sprawność techniczną
oraz estetykę. Zakończyły się prace budowlane związane z realizacją II etapu przebudowy
drogi gminnej w Zwierzyńcu. W istniejącym
śladzie drogi wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej wraz z
poboczami (680 mb). Inwestycja jest kontynuacją przebudowy drogi w Zwierzyńcu rozpoczętej w 2016 r. Przebudowano lub zmodernizowano drogi także w miejscowościach
Skrajne, Rawicz i Podstoła.

Odnowiona droga wraz z poboczem w Zwierzyńcu.

Pomoc żywnościowa

Rusza kolejna edycja programu „Pomoc
żywnościowa”, który wesprze osoby najbardziej potrzebujące. Do 31 października
można zgłaszać się do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drużbicach (Drużbice
20, tel. 44 631 10 13).

Święto Niepodległości z gęsiną w tle

W programie uroczystości nabożeństwo,
złożenie kwiatów przy pomniku Nieznanego
Żołnierza w Drużbicach oraz przy obelisku
w Patoku, koncert pieśni patriotycznych oraz
n
degustacja potraw z gęsiny. 

Expressem przez gminę Kleszczów
Pracują przy światłowodach

Łódzka spółka Furel Inwestycje zajmuje się
budową nowych odcinków światłowodowej sieci dostępowej FTTH. To kolejny, trzeci
etap przedsięwzięcia, dzięki któremu szerokopasmowy Internet będzie podłączony do
wszystkich miejscowości gminy Kleszczów
oraz do Kleszczowskich Stref Przemysłowych.
Prace w Antoniówce, w Kamieniu, Rogowcu,
a także w strefach przemysłowych w Żłobnicy
oraz Bogumiłowie wykonane zostaną w ciągu
4 miesięcy i będą łącznie kosztować 673 tys. zł.
Kolejną wsią, która uzyska dostęp do FTTH
będzie Wolica. Przetarg na wykonanie projektu i budowę światłowodowej sieci jest na
końcowym etapie.

Lekarze-specjaliści w Salusie

Kleszczowska Przychodnia Salus Uruchomiona przez gminę w kwietniu br. oprócz
podstawowej opieki zdrowotnej oferuje zadeklarowanym do niej pacjentom dostęp do
ponad 15 różnych poradni specjalistycznych,
a także szczepienia ochronne. Mieszkańcy
gminy w ramach programu gminnej polityki zdrowotnej mogą korzystać z wykonywanych w przychodni Salus bezpłatnych
szczepień (m.in. przeciw pneumokokom,
meningokokom, rotawirusom, a także przeciw wirusowi HPV). O swojej działalności
przychodnia informuje poprzez stronę www.
saluskleszczow.pl.
Dożynkowe święto w Czyżowie

Światłowodem popłynie Internet do wszystkich miejscowości
w gminie Kleszczów.

Ostatnia niedziela sierpnia przebiegała
w gminie Kleszczów pod znakiem ceremonii dożynkowej. Po dziękczynnej Mszy św.
ze słowami podziękowań za zebrane plony
zwrócił się do rolników wójt Sławomir Chojnowski. Później nastąpiła ceremonia przekazania chleba przez starostów oraz przekazanie dożynkowych wieńców.
Oprócz bogatego programu estradowego
(wystąpiły: Jumper; Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”; „Biesiada Janosikowa”; Ania Dąbrow-

Dożynki w Czyżowie.

ska; zespół Boys) organizatorzy gminnych
dożynek zadbali o takie atrakcje jak m.in.
warsztaty pieczenia chleba, stoiska gastronomiczne z regionalnymi potrawami, plac
zabaw z bezpłatnymi atrakcjami. Dopisała
pogoda, a uczestnicy dożynek mieli okazję
zobaczyć, jak po kompleksowej przebudowie dróg zmienił się Czyżów.
n
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Z ŻYCIA GMIN
Gmina Szczerców stawia na ekologię
Gmina Szczerców pomaga mieszkańcom i środowisku. Dowodem na to jest regulamin przyznawania dotacji
tym gospodarstwom, które zamontują ekologiczne źródła ciepła i korzystają z odnawialnych źródeł energii.

N

a dotacje przeznaczono 1,3 mln zł.
Ze wsparcia już skorzystały 162 gospodarstwa. Nowe kotły na paliwa
stałe o najwyższej, piątej klasie parametrów
emisyjnych, zamontowane zostały w 75 domach, panele fotowoltaiczne w 69, zamon-

Dzięki pomocy z gminnej kasy instalacje solarne będą coraz
częstszym widokiem na domostwach w gminie Szczerców.

towano też 13 pomp ciepła i 5 instalacji solarnych. W przyszłym roku program będzie
kontynuowany, a nabór wniosków już trwa.
Równie dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość tego zadania w roku 2017 po przetargu
to 425 tys. zł, co pozwoli na wybudowanie
39 instalacji. W przyszłym roku dofinansowanie do tego projektu również będzie kontynuowane, a wnioski można składać już teraz.
W przyszłorocznym budżecie będzie około
500 tys. zł na zakup prasy hydraulicznej do
osadu, która odwadnia powstające w przydomowych oczyszczalniach ścieków osady.
Ogromnym sukcesem jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 4.209.268 zł na
realizację projektu pt. „Polepszenie jakości
środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Szczerców". Na 80 konkursowych wniosków, które
uzyskały dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej, projekt Gminy Szczerców zajął

Osoby zainteresowane wsparciem ekologicznych inwestycji
w domach w 2018 roku mogą składać wnioski.

drugie miejsce w województwie łódzkim.
Środki te przeznaczone będą na montaż
w 2018 r. około 500 instalacji solarnych dla
mieszkańców na terenie całej gminy. 
n

Imponujący kompleks sportowy
w Domiechowicach

N

a ten obiekt czekano od dawna, ale
warto było się uzbroić w cierpliwość, bo realizowany etapami kompleks sportowy na terenie Szkoły Podstawowej w Domiechowicach robi wrażenie.
Dwa boiska (piłkarskie i wielofunkcyjne),
bieżnia do biegania, siłownia zewnętrzna
oraz rozbieg do skoku w dal bez wątpienia będą wykorzystane nie tylko przez
uczniów.

- Młodzież z Domiechowic już wcześniej osiągała bardzo dobre wyniki sportowe, a teraz, mając taką bazę, te rezultaty będą zapewne jeszcze
lepsze – mówi wójt gminy Kamil Ładziak.
Uczniowie bardzo chwalą sobie nowy
obiekt. - Graliśmy już na WF i jesteśmy zadowoleni - mówi Wojciech Grodzki uczeń SP
w Domiechowicach. - Odbywają się tu różne
zajęcia. Obok są boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa.

Wójt gminy Bełchatów Kamil Ładziak przekazał obiekt
uczniom szkoły i mieszkańcom gminy.

Otwarcie kompleksu było powodem do świętowania.
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Kompleks ma być wykorzystywany przez
wszystkie gminne szkoły, gdyż to jedyny
obiekt posiadający bieżnię. Całość inwestycji
kosztowała ponad milion złotych, ale gmina
Bełchatów pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości
ponad 300 tysięcy złotych. Na terenie gminy Bełchatów powstało już 10 kompleksów
sportowych. Budowa kolejnych planowana
n
jest na następne lata.

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

Adam Baryła

Marek Chrzanowski

Szczepan Chrzęst

Ryszard Ciągło

Barbara Dobkowska

Tadeusz Dobrzański

Krzysztof Gajda

Grzegorz Gryczka

Marek Jasiński

Krzysztof Jewgiejuk

Elżbieta Kołatek

Jerzy Konieczny

Iwona Kowalska

Elżbieta Kudaj

Damian Nowak

Karol Orymus

Dorota Pędziwiatr

Renata Skalska

Dariusz Rogut

Miłosz Rudnicki

Krzysztof Rybak

Waldemar Wyczachowski

Jacek Zatorski

