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Drodzy Mieszkańcy 
powiatu bełchatowskiego!

Jesteśmy już u progu nowego roku. Za nami dwanaście miesięcy wytężonej pracy, 
dwanaście miesięcy miłych chwil, jak również momentów smutnych. Końcówka roku 

to tradycyjnie czas podsumowań. Każdy z nas zastanawia się nad swoimi poczynaniami, 
analizuje, co w danym roku udało mu się dokonać, a czego nie był w stanie zrobić. 
To również czas na planowanie zamierzeń na rok przyszły. 

Również samorządowcy na koniec roku czynią podsumowania. Robię to i ja, tym bardziej, że w grudniu mija rok od mo-
mentu, gdy objąłem stanowisko starosty bełchatowskiego. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt ale równocześnie wielkie zo-
bowiązanie wobec lokalnej społeczności, zobowiązanie, które wypełniam świadomy odpowiedzialności jaka na mnie ciąży.

Podsumowanie minionego roku odbywa się jednak tylko w mojej głowie, bo prawdziwymi i skutecznymi weryfikatorami
poczynań każdego samorządowca są mieszkańcy regionu. To oni najtrafniej i najsprawiedliwiej potrafią docenić wykony-

wane przez samorząd zadania, jak i skrytykować to, co budzi ich wątpliwości. Dlatego ocenę minionego roku pozostawiam
Państwu. Ze swej strony mogę zapewnić, że w przyszłym roku samorząd powiatowy równie skutecznie będzie wypełniać

swoje zadania dla dobra mieszkańców. Mam nadzieję, że w 2008 roku działania starostwa ponownie znajdą uznanie w róż-
nych dziedzinach, tak jak to miało miejsce w tym roku, gdy zdobyliśmy m.in. tytuł Lidera Polskiej Ekologii, Narodowego
Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, Przejrzysta Polska Forum 2007. Tego typu tytuły to uznanie i prestiż 

w kraju oraz potwierdzenie działań korzystnych dla regionu.
W nadchodzącym roku życzę Państwu wielu pozytywnych wzruszeń, dobrych informacji, dużo zdrowia oraz zadowolenia 

z życia osobistego i zawodowego. Pozostańmy pełni nadziei, że kolejne miesiące przyniosą nam to co najlepsze, 
że za rok będziemy mogli śmiało powiedzieć: Był to udany rok mojego życia!

Jarosław Brózda
Starosta Bełchatowski

Jarosław Brózda,
starosta bełchatowski,

uczestniczył w ceremonii
wręczenia certyfikatów dla
jednostek samorządu,
które z sukcesem za-
kończyły program Prze-
jrzysta Polska Forum
2007. Uroczystość odbyła
się w siedzibie Agory
w Warszawie. Starosta
odebrał certyfikat po-
świadczający systematy-
czne dążenie do doskonale-
nia pracy urzędu.

Niebieski kryształ - logo akcji
“Przejrzysta Polska”- stał się rozpo-
znawalnym symbolem dążenia do
poprawy funkcjonowania samo-
rządu i jakości komunikacji z miesz-
kańcami według 6 zasad dobrego
rządzenia: przejrzystości, braku
tolerancji dla korupcji, partycy-
pacji społecznej, przewidywal-
ności, fachowości, rozliczalności.
Do każdej z zasad przypisane były
konkretne zadania, którego celem
było doskonalenie pracy urzędu. Po-
mysłodawcami przedsięwzięcia by-
ły: Polsko-Amerykańska Fundacji
Wolności, Fundacja Rozwoju De-

mokracji Lokalnej, Fundacja im. S.
Batorego, Gazeta Wyborcza, Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej i Bank
Światowy. W zasadniczej fazie
akcji w 2005 roku wzięło udział bli-
sko 800 gmin i powiatów, w tym
również powiat bełchatowski. Ponad
400 z nich wdrożyło zadania obowi-
ązkowe i ukończyło tym samym
projekt, co zostało potwierdzone
specjalnym certyfikatem. Do grupy
tej należał również powiat bełcha-
towski. Blisko 200 samorządów z
grupy laureatów zdecydowało się
wdrażać kolejne zadania w ramach
kontynuacji akcji w 2006 roku.
Ponad 120 z nich ukończyło konty-
nuację, w tym również powiat be-
łchatowski. Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej w odpowiedzi
na postulaty samorządów postano-
wiła kontynuować wsparcie dla lau-
reatów poprzednich edycji
programu. Stworzyła Forum Przej-
rzysta Polska 2007 - platformę
współpracy skupiającą samorządy
najbardziej aktywne i zaawanso-
wane we wdrażaniu powyższych
zasad akcji. Do udziału w spotkaniu
zostało zaproszonych 47 samo-
rządów z całej Polski, w tym staro-
stwo powiatowe w Bełchatowie. W

wyniku działań Forum stworzone
zostały narzędzia do kontroli we-
wnętrznej urzędu mające na celu
ocenę skuteczności i weryfikacji
mechanizmów poprawiających jego
funkcjonowanie. Uczestnicy Forum
pod kierunkiem ekspertów dokonali
przeglądu stosowania procedur wy-
pracowanych w ramach akcji i pod-
dali się ocenie ekspertów. Stosowną
analizę krytyczną wybranych obsza-
rów działalności eksperci przepro-
wadzili również w starostwie
powiatowym w Bełchatowie. 

- Podczas spotkania podsumo-
wano wyniki akcji, a także zaprezen-
towano nowy Model Przejrzystej
Polski na lata następne – mówi Ja-
nusz Tamilla, koordynator ds. ISO
w starostwie.- W trakcie dyskusji
uznano, że program ten należy trak-
tować jako mechanizm samodosko-
nalenia pracy urzędu, a jego celem
jest systematyczne polepszanie funk-
cji usługowej wobec mieszkańców
powiatu. Taki cel przed pracowni-
kami starostwa postawił również
starosta.

Starostwo znów przejrzyste

str02-05:echo-makieta 14-12-2007 12:25 Page 2



3

POWIAT INFORMACJE • FAKTY • WYDARZENIA

Nr 5 (53) grudzień 2007 r.

Nagrodę w wysokości 25
tysięcy złotych zdobyło regio-
nalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Bełchatowie,
gospodarstwo pomocnicze
starostwa, w VII edycji Kon-
kursu „Przeglądu Komunal-
nego” o Puchar Recyklingu.
Nagrodę ufundował Woje-
wódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi dla najlep-
szej jednostki z terenu woje-
wództwa. Nagrodę odebrał
Jarosław Brózda, starosta
bełchatowski podczas Mię-
dzynarodowych Targów Eko-
logicznych POLEKO.

Wiele nagród zdobyła spółka Eko-
Region z Bełchatowa, w której udzia-
ły ma między innymi powiat bełcha-
towski. Eko-Region zdobył przyzna-
wany po raz pierwszy w historii kon-
kursu tytuł „Tygrysa Recyklingu”.
O tytuł mógł ubiegać się podmiot bę-
dący laureatem Pucharu Recyklingu
z lat poprzednich. Pretendent do ty-
tułu winien zgłosić uczestnictwo
w bieżącej edycji Konkursu we
wszystkich kategoriach i udokumen-
tować progresję tonażu selektywnie
zebranych surowców w stosunku do
roku poprzedniego. Ponadto Eko-
Region zdobył (w kategorii powyżej
100 tys. mieszkańców): 

- Statuetkę w kategorii 
„Srebrna Puszka” 

- Statuetkę w kategorii 
„Lider Zbiórki Tworzyw”

- Statuetkę w kategorii 
„Złota Bela Makulatury”

Konkurs o Puchar Recyklingu
ma na celu szerzenie świadomości
w zakresie recyklingu odpadów,
w szczególności stłuczki szklanej, pu-
szek po napojach, opakowań z two-
rzyw sztucznych, makulatury, zuży-
tych baterii oraz wspomaganie edu-
kacji młodzieży i dorosłych w dzie-
dzinie ochrony środowiska. Redakcja
„Przeglądu Komunalnego” ogólno-
polskiego miesięcznika poświęco-
nego gospodarce komunalnej i ochro-
nie środowiska po raz siódmy ogło-
siła Konkurs popierający selektywną
zbiórkę surowców wtórnych. Hono-
rowy Patronat nad Konkursem spra-
wują: Minister Środowiska, Bank
Ochrony Środowiska, Związek Miast
Polskich, Polska Izba Ekologii oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Głów-
nym kryterium oceny jest masa zebra-
nego surowca, jednak najważniejszym
aspektem Konkursu jest promowanie
działań edukacyjnych, innowacyj-
ności w podejściu do tematu selek-
tywnej zbiórki. Siódma edycja obej-

mowała przedsięwzięcia, zrealizo-
wane w okresie od 1 września 2005
r. do 31 sierpnia 2006. Uroczysty Fi-
nał Konkursu odbył się w sali konfe-
rencyjnej World Trade Center w Po-
znaniu.

Podczas Międzynarodowych Tar-
gów Ekologicznych POLEKO swo-

je stoisko promocyjne prezentowało
bełchatowskie starostwo. Stoisko sta-
rostwa znajdowało się w prestiżowym
gronie trzech laureatów tegorocznej
edycji ogólnopolskiego konkursu
Ministra Środowiska odbywającym
się pod patronatem Prezydenta RP –
Lider Polskiej Ekologii. Po raz pierw-

szy w dziesięcioletniej historii kon-
kursu uczestniczyły w nim powiaty,
jednak jedynie powiat bełchatowski
otrzymał to prestiżowe wyróżnienie
za gospodarkę odpadami i działania
minimalizujące zagrożenia dla środo-
wiska i mieszkańców powiatu.

Krzysztof Borowski

Z ekologią za pan brat

Stoisko starostwa 

cieszyło się dużym 

zainteresowanie 

odwiedzających 

poznańskie targi

Starosta Jarosław

Brózda odbiera 

nagrodę dla RCEE

Spółka Eko-Region

otrzymała m.in. 

statuetkę za zbiórkę

odpadów z tworzyw

sztucznych
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* Dariusz Kaczmarek - Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych w Zelowie, pracow-
nik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zelowie.

* Anna Krawczyńska- pracow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Szczercowie, działacz Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych 

* Marzena Polak – pracownik
Zespołu ds. Pomocy Społecznej i
Zdrowia w Urzędzie Miasta Bełcha-
towa, pełniącą przez okres 8 lat funk-
cję pełnomocnika ds. współpracy ze
stowarzyszeniami i organizacjami
pozarządowymi .

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych przy
starostach tworzy się powiatowe spo-
łeczne rady do spraw osób niepełno-
sprawnych, będące organami opi-
niodawczo-doradczymi. Do zakresu
działania powiatowych rad należy in-
spirowanie przedsięwzięć zmierzają-
cych do: integracji zawodowej i spo-
łecznej osób niepełnosprawnych, re-
alizacji praw osób niepełnospraw-
nych, opiniowania projektów powia-
towych programów działań na rzecz

osób niepełnosprawnych, ocena reali-
zacji programów, opiniowanie projek-
tów uchwał i programów przyjmowa-
nych przez radę powiatu pod kątem
ich skutków dla osób niepełnospraw-

nych. Powiatowe rady składają się
z 5 osób, powoływanych spośród
przedstawicieli działających na tere-
nie danego powiatu organizacji poza-
rządowych, fundacji oraz przedstawi-

cieli jednostek samorządu terytorial-
nego (powiatów i gmin). Kadencja rad
trwa 4 lata. 

Kb

Odbyło się I posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie bełchatowskim,
w kadencji na lata 2007-2011. Na posiedzeniu wybrano przewodniczącego i prezydium rady. Dariusz Kaczmarek został
wybrany na przewodniczącego rady, Marzena Polak na wiceprzewodniczącą rady oraz Anna Krawczyńska na sekreta-
rza rady.

Rada dla niepełnosprawnych

Przedstawiciele Regionalnego
Centrum Edukacji Ekologicznej
w Bełchatowie odsłonili symbo-
licznie jedną z jedenastu tablic,

które mają zapobiegać powstawa-
niu dzikich wysypisk w lasach
powiatu bełchatowskiego. Ta-
blice ustawione zostały w miej-

scach, gdzie najczęściej miesz-
kańcy nielegalnie wyrzucają od-
pady. RCEE realizowało program
„Dobry czas na czysty las” zapo-

biegający powstawaniu dzikich
wysypisk. W akcję włączone zo-
stały szkoły z terenu powiatu, in-
formacje otrzymają również
sołtysi wszystkich gmin. W wy-
niku zaangażowania dzieci i mło-
dzieży, stworzony zostanie list
otwarty do mieszkańców powiatu
aby nie wyrzucali śmieci do
lasów i rowów. Kampanię infor-
macyjną i wykonanie tablic sfi-
nansował Powiatowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Po przeprowadzonym rozezna-
niu w terenie postanowiono
wspólnie z leśnikami, że tablice
staną w miejscach najbardziej na-
rażonych na powstawanie dzikich
wysypisk:

Lokalizacja tablic : Gmina Beł-
chatów (Wielopole, Korczew /Do-
biecin), Gmina Drużbice (Rożnia-
towice), Gmina Kleszczów (Łusz-
czanowice), Gmina Kluki (Par-
zno, Trząs), Gmina Rusiec (Prą-
dzew, Zalasy), Gmina Szczerców
(Kuźnica Lubiecka, Zbyszek),
Zelów (Dąbrowa). kb

Tablice ochronią lasy?
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50 –cio kilogramowy nie-
wypał z czasów II wojny
światowej odkryto podczas
prac ziemnych przy ulicy
Bawełnianej w Bełchatowie.

Na miejscu pojawiła się policja,
straż pożarna, karetki pogotowia
oraz patrol saperski z Tomaszowa
Mazowieckiego. Teren w obrębie
kilkuset metrów został odgrodzony,
ewakuowano mieszkańców pobli-
skich domów, młodzież ze szkół

oraz pracowników zakładów pracy.
Początkowo sądzono, że siła rażenia
pocisku może dochodzić do 800 me-
trów, jednak po oględzinach okazało
się, że wynosi ok. 200 metrów. Nie-
wypał został wywieziony w bez-
pieczne miejsce i zdetonowany.

Znalezisko spowodowało ogromne
korki w mieście, bowiem kilka ulic
zostało wyłączonych z ruchu. Kilka
dni później w tym samym miejscu
odnaleziono jeszcze kolejne pociski
– pozostałości z czasów wojny. kb

Historia się przypomniała

Spółka Eko-Region zajmującą
się gospodarką odpadami za-
kupiła specjalną maszynę do
rozdrabniania wielkogabary-
towych odpadów. 
Niczym ogromny młynek ma-
szyna rozdrabnia w dosłowny
„drobny pył” stare meble,
łóżka, fotele, opony. 
Po rozdrobnieniu, z hałdy
wielkich odpadów  pozostaje
jedynie górka rozdrobnionych
śmieci, co pozwala śmieci do-
brze posortować i tym samym
zmniejszyć ich ilość na wysy-
pisku.

kb

Młynek do śmieci

Na zdjęciu: pocisk z II wojny światowej (w czerwonym kółku)

Niewybuch zmobilizował wszystkie służby w BełchatowieZnaleziskiem zajęli się saperzy z tomaszowskiej jednostki
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Nowe oblicze starych budynków

Ponad 20 obiektów gminnych
na terenie gminy Rusiec zostało
poddanych gruntownym remon-
tom w ciągu ostatnich pięciu lat.

- Gdy objąłem stanowisko
wójta gminy większość budyn-
ków stanowiących własność
gminy znajdowało się w stanie

katastrofalnym, niektóre nada-
wały się do zburzenia bo zagra-
żały bezpieczeństwu - mówi Da-
riusz Woźniak. - W ciągu ostat-
nich lat nie sprzedaliśmy jednak
ani jednego budynku, a w dodat-
ku pozyskaliśmy dodatkowe
dwa: ośrodki zdrowia w Ruścu
i Woli Wiązowej.

Pozostałe budynki (szkoły,
przedszkola, remizy, domy kul-
tury, świetlice) poddane zostały
gruntownym remontom. Obec-
nie świetność odzyskuje świet-
lica w Antoninie, która po re-
moncie służyć będzie lokalnej
społeczności jako miejsce spot-
kań i organizacji imprez. Re-
monty obiektów prowadzone
były ze środków Unii Europejs-

kiej, Ministerstwa Edukacji,
Wojewódzkiego i Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz bu-
dżetu gminy. Obiekty były grun-
townie modernizowane, kła-
dziono nowe dachy, zakładano
okna,drzwi, podłogi, instalacje
docieplano.

- Oprócz tego, mimo że nie
jesteśmy właścicielem budynku
policji w Ruścu, to wspólnie
z komendantem wojewódzkim
i powiatowym zdecydowaliśmy
się przeprowadzić termomoder-
nizację obiektu - dodaje wójt. -
W tym roku wykonamy część
prac, w 2008 roku pomalujemy
elewację.

kb

Serce dla innych
"Tylko ten ma serce kto ma je

dla innych". Pod takim hasłem
5 grudnia 2007r.
w Zespole Szkół
w Klukach odbył
się koncert życzeń
z okazji "Dnia Do-
brodzieja".

Uczniowie w ten
sposób wyrazili
wdzięczność spon-
sorom, którzy
wsparli szkołę finansowo i rzeczo-
wo.

Wesoło recytowali
W dniu 10.12.2007 r odbył się

w Szkole Podstawowej w Parznie
Gminny Konkurs Recytatorski pod
hasłem "Wesołe wiersze przyby-
wajcie i radość nam sprawiajcie".
W konkursie wzięło udział 29
uczestników.

Laureaci klas 0-II:
1. Cisowski Adrian - SP Parzno
Bartłomiej Adamusiak - SP Parzno
2. Kowalczyk Oskar - SP Parzno
3. Krawczyk Kamila - SP Kluki

Laureaci klas III-IV:
1. Drzewosz Dorota - SP Parzno
2. Kaczmarek Marta - SP Parzno
3. Oczkowicz Michalina - SP Klu-
ki

Laureaci klas V-VI:
1. Małkowski Patryk - SP Kasze-
wice
2. Święciak Damian - SP Kaszewi-
ce
3. Nowacki Andrzej - SP Kluki

Czarny laptop za zielone dowody
Gmina Rusiec została laureatem

konkursu Wojewody Łódzkiego
"Żegnaj zielona książeczko",
w którym uczestniczyły jednostki
samorządu terytorialnego z całego
województwa łódzkiego, realizują-
ce zadania związane z wydawa-
niem dowodów osobistych.
Współzawodnictwo odbyło się
w trzech kategoriach, a najlepsze
gminy otrzymały w nagrodę kom-
putery.

- Nasz urząd zdobył nagrodę
w kategorii jednostek samorządu
terytorialnego, które od 1 sierpnia
2007 r. do 31 października 2007 r.

przyjęły największą liczbę wnios-
ków o wymianę dowodu osobistego
starego wzoru - wyjaśnia Dariusz
Woźniak, wójt Ruśca. - W nagrodę
otrzymaliśmy laptop.

Pomysł rusieckich urzędników
był prosty i skuteczny: wynajęli
miejscowego fotografa, który wraz
z dwoma stażystkami z urzędu do-
cierał do każdej miejscowości
w gminie, która posiada remizę,
świetlicę lub szkołę. Tam odbywa-

ły się spotkania z mie-
szkańcami, którzy "od
ręki" wykonywane
mieli zdjęcia dowodo-
we, a stażystki poma-
gały wypełnić wnioski
o nowy dokument.

- We wsiach, gdzie
nie ma odpowiedniego
budynku sołtysi orga-
nizowali spotkania w swoich do-
mach - dodaje wójt. - Najbardziej
z takiego rozwiązania zadowolone
były osoby starsze, które nie mu-
siały jeździć do Ruśca aby wyko-

nać zdjęcie i wypełnić wniosek.
Dlatego akcja cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem mieszkań-
ców.

Krzysztof Borowski

j:kol06 14-12-2007 p:1 c:1 black–text



Nr 5 (53) grudzień 2007 r.

KLESZCZÓW INFORMACJE • FAKTY • WYDARZENIA

7

Laury za inwestycje
w infrastrukturę

Po raz piąty Kleszczów okazał
się najlepszy wśród gmin wiejs-
kich w rankingu inwestycyjnym.
Nagrodą jest kolejna statuetka
im. Kazimierza Wielkiego.
W rankingu przygotowanym
przez pismo "Wspólnota" pre-

miowane są gminy i miasta, któ-
re w przeliczeniu na głowę jed-
nego mieszkańca wydały naj-
więcej na budowę infrastruktury
technicznej.

Do infrastruktury należą sieci
wodociągowe, drogi, linie ener-
getyczne, kanalizacja i teleko-
munikacja. Gmina rozbudowuje
je m.in. na potrzeby nowych
firm inwestujących w Kleszczo-
wskich Strefach Przemysło-
wych. Dobrze przygotowane
grunty inwestycyjne w dwóch
strefach zwróciły uwagę audyto-
ra z Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych, któ-
ry wizytował gminę w ramach
konkursu "Grunt na medal". Te-
reny te uzyskały wyróżnienie
PAIiIZ. Zgodnie z zapowiedzią
organizatorów konkursu wyróż-
nione działki będą rekomendo-
wane inwestorom zagranicznym.

Energia wód termalnych

Czy podgrzana woda z głębi
ziemi będzie wykorzystana

w nowoczesnym kompleksie dy-
daktyczno-sportowym, którego
budowa rozpoczęła się w pierw-
szej połowie października? Gru-
pa naukowców z krakowskiego
oddziału Polskiej Akademii Na-
uk, z Zakładu Energii Odnawial-

nej przygotowała opracowanie
"Wstępna ocena występowania
możliwości zagospodarowania
energii geotermalnej w Gminie
Kleszczów". Zasoby wód terma-
lnych wokół Kleszczowa zostały
oszacowane dzięki odwiertom,
przeprowadzonym kilkanaście
lat temu podczas poszukiwań ga-
zu i ropy naftowej.

Największy zbiornik podzie-
mnych wód mieści się na głębo-
kości 1000 - 1500 metrów.

W ciągu godziny może dostar-
czyć ok. 100 m sześć. wody
podgrzanej do temperatury 35 st.
C. Odzyskane ciepło posłużyło-
by m.in. do podgrzewania wody
w basenach, murawy boiska spo-
rtowego oraz wspomagania

ogrzewania budynków
kompleksu.

Rzeczywistą wydaj-
ność źródeł wód geo-
termalnych na terenie
gminy da się ocenić po
wykonaniu pilotażo-
wego odwiertu. Rada
Gminy uchwaliła już
utworzenie nowego
zadania inwestycyjne-
go o nazwie "Geoter-
mia Kleszczów".
W projekcie budżetu
na 2008 rok zaplano-
wano na to przedsię-
wzięcie 4 mln zł.

Partnerzy
z Viadany
z rewizytą

Od 23 do 26 listopada trwała
wizyta samorządowców włos-
kiego miasta Viadana. Partners-
ką współpracę z tym miastem
Kleszczów podjął w ramach
unijnego programu "Town
Twinning" we wrześniu 2006 r.
Zgodnie z zawartym porozumie-
niem współpraca obejmować
ma: edukację, kulturę i sport.
Spotkania oficjalnych delegacji
samorządowych posłużą szuka-
niu nowych możliwości rozwoju
gospodarczego Kleszczowa

i Viadany. Warto dodać, że wła-
śnie współpraca biznesowa dała
początek kontaktom Kleszczowa
i Viadany. Włoskie miasteczko
jest siedzibą firmy Arix, która
w Kleszczowskiej Strefie Prze-
mysłowej nr 2 uruchomiła
w 2000 roku swój zakład produ-
kcyjny.

Pięcioosobowej delegacji wło-
skiej przewodniczył wicebur-
mistrz Viadany, Giorgio Penaz-
zi. W oficjalnym spotkaniu sa-
morządowców obok wójt Kazi-
miery Tarkowskiej oraz radnych
gminy uczestniczyli: Renata
Skalska, dyrektor gimnazjum
w Kleszczowie, a zarazem wice-
przewodnicząca Rady Powiatu,
Andrzej Szczepocki, prezes za-
rządu Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów oraz kierownictwo
Urzędu Gminy. Najważniejszym
punktem spotkania była wzajem-
na deklaracja o podjęciu przygo-
towań organizacyjnych do wza-
jemnej wymiany większych grup
młodzieży.

Po uchwaleniu planów

Kleszczów to jedna z pierw-
szych gmin w regionie łódzkim,
w której większość miejscowo-
ści posiada zaktualizowane miej-
scowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Od lipca nowe
plany zagospodarowania obo-
wiązują w Kleszczowie, Łusz-
czanowicach, Antoniówce, Bo-
gumiłowie i Karolowie, Łękińs-
ku i Żłobnicy. We wrześniu do
tych miejscowości dołączyły
Czyżów i Wolica.

Wkrótce nowy plan otrzyma
także Rogowiec. Trwają jeszcze
prace związane z przygotowa-
niem planu zagospodarowania
dla terenów okalających odkry-
wkę BOT KWB Bełchatów.

Do największych inwestycji roku 2007 należała budowa
kolejnego odcinka linii wysokiego napięcia oraz obwodnicy gminnej.
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Zmiany w studium
Na sesji w dniu 6 listopada b.r

Rada Gminy Szczerców przyjęła
zmianę studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Dokument
ten określa zasady polityki prze-
strzennej i rozwoju gminy Szczer-
ców oraz uwarunkowania ich reali-
zacji Zmiana uchwalonego w 2001r
studium podyktowana była konie-
cznością, dostosowania zapisów
dokumentu do aktualnie obowiązu-
jących przepisów prawa, wniosków
złożonych na adres Wójta czy pla-
nów rozwojowych największych

przedsiębiorstw w gminie. Zmiany
te wymagane były również ze
względu na potrzebę wykonania
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, niezbędnych
dla dalszego rozwoju gminy Szcze-
rców, planów, które przypomnijmy
musza być całkowicie spójne ze
studium.

Jedną z ważniejszych przesłanek
zmiany studium był niewątpliwie
konflikt wokół przebiegu linii ener-
getycznej najwyższych napięć (400
kV) w rejonie miejscowości Brze-
zie. W wyniku protestu mieszkań-

ców przebieg linii został w studium
zmodyfikowany. Inną istotną zmia-
ną, której wprowadzenie do stu-
dium było niezbędne jest zlokalizo-
wanie na os. Zielonym w Szczer-
cowie planowanego budynku
przedszkola w miejsce parkingu.

Uporządkowania wymagały tak-
że sprawy związane z wciąż powię-
kszającymi się terenami odkrywki
Szczerców.

Generalnie zmiana studium uwa-
runkowań utrzymuje główne cele
i kierunki rozwoju gminy Szczer-
ców wyznaczone we wcześniej-
szym dokumencie z 2001 r., a więc
podział gminy na

"część północną z dominującą
funkcją związana z ochroną lasów,
wód oraz torfowisk uzupełnioną
o funkcje rekreacji, sportu, wypo-
czynku oraz gospodarki rolnej i bu-
downictwa mieszkaniowego

"część środkową z dominujący-
mi funkcjami usług, mieszkalnict-
wa, rolnictwa i transportu oraz roz-
wijającymi się przemysłem, admi-
nistracją, oświatą, kulturą.

"część południową o funkcji
przemysłowej związanej z eksploa-
tacją złoża węgla brunatnego

Elementami wiążącymi wymie-
nione części są istniejące i projek-
towane układy komunikacyjne, sys-
temy infrastruktury technicznej,
kompleksy leśne, istniejące i poten-
cjalne ośrodki rekreacyjne. Należy
zauważyć, iż w dokumencie pod-
trzymano dotychczasowe rozwiąza-
nia komunikacyjne, uwzględniając
najnowsze inwestycje oraz bieżące
postulaty dotyczące budowy nowej
drogi od węzła "Dzbanki" do grani-
cy z gminą Rząśnia.

Dla potencjalnych inwestorów
równie ważną informacją jest to, iż
gmina Szczerców jednocześnie roz-
poczęła procedurę sporządzania
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego dla 4 obsza-
rów w centralnej strefie gminy.
Przygotowywane plany swoim za-
sięgiem obejmą miejscowości
Szczerców, Zagadki, Załuże, Pod-
klucze, Grudna. Polowa, Borowa,
Kościuszki, Niwy, Trakt Puszczań-
ski i Brzezie.

Bezpieczniej na drogach
W gminie Szczerców

trwają prace drogowe ma-
jące na celu na poprawę
bezpieczeństwa ruchu.

Najprawdopodobniej do
końca roku zakończy się
budowa sygnalizacji świet-
lnej w jednym z najniebe-
zpieczniejszych miejsc
gminy, na skrzyżowaniu

drogi krajowej nr 8 z drogą woje-
wódzka nr 483, przy tzw. obwod-
nicy Szczercowa. Rejon skrzyżo-
wania i odcinek drogi krajowej
bezpośrednio przed skrzyżowa-
niem zostanie również doświetlo-
ny.

Sygnalizatory świetlne zostaną
umieszczone na wlocie od strony
Wrocławia i na wlocie od strony
Warszawy. Dodatkowo powstanie
przejście dla pieszych przez drogę
krajową z 4 sygnalizatorami dla
pieszych i 2 ostrzegawczymi.

Władze gminne zadbały także
o poprawę bezpieczeństwa drogo-
wego na skrzyżowaniu z drogą
wojewódzką przy wjeździe do
miejscowości Chabielice. Z budże-
tu gminy sfinansowano doświetle-
nie odcinka drogi o długości ok.
1 km.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Gminie Zelów

Już od dawna władze samorządo-
we zabiegały o to, aby na terenie
Gminy Zelów powstał Środowisko-
wy Dom Samopomocy. Z przepro-
wadzonej diagnozy środowiska lo-
kalnego wynikało, że osób z zabu-
rzeniami psychicznymi niestety
przybywa, więc utworzenie takiego
rodzaju placówki było bardzo wska-
zane i pomocne, ale wiązało się
z ogromnym nakładem finansowym.
Po wystosowaniu listu intencyjnego
w kwietniu br. do Wydziału Polityki
Społecznej Łódzkiego Urzędu Wo-
jewódzkiego o dofinansowanie tej
inicjatywy okazało się, iż istnieje
szansa pozyskania pomocy finanso-
wej na ten cel. W efekcie poczynio-
nych starań otrzymaliśmy dotację na
ogólną kwotę ok. 1mln zł i już od
połowy listopada w budynku dawnej
szkoły w Walewicach Środowisko-
wy Dom Samopomocy tętni życiem.
Placówka pełni funkcję dziennego
ośrodka wsparcia dla osób niepełno-
sprawnych intelektualnie (typ AB)
i przewlekle chorych, które z powo-
du upośledzenia mają poważne trud-
ności w zachowaniu swojej integ-
racji społecznej i w pełnieniu ról
życia codziennego. Otrzymane śro-

dki finansowe przeznaczone są m.in.
na prace remontowe na zewnątrz
i wewnątrz budynku, wymianę po-
krycia dachowego, wyposażenie,
a także zakup samochodu przystoso-
wanego do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. W najbliższym czasie
w placówce powstanie też wiele
pracowni, m.in. kulinarna, ogrodni-
cza, krawiecko-hafciarska, rehabili-
tacyjno-rekreacyjna, komputerowa
oraz nauki zaradności osobistej i hi-
gieny, a także pokój wyciszeń, po-
kój zabiegowy i wypoczynkowy.
Obecnie w zajęciach uczestniczy 20
osób, ale docelowo liczba ta wzroś-
nie do 40. O.K.Ch.
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Zakończono budowę 
kanalizacji sanitarnej 
w Emilinie. Odcinek 
o długości 320 metrów 
kosztował 
155 tysięcy złotych.

Na przyszły rok Grzegorz Kępa,
wójt gminy zaplanował dokończenie
budowy kanalizacji sanitarnej w tej
miejscowości. Do zbudowania po-
został 900-metrowy odcinek kanali-
zacji grawitacyjno-tłocznej. W 2008
roku planowana jest także budowa
kanalizacji sanitarnej w Zawadach,
o długości 1,7 kilometra. 

- Natomiast w końcowym etapie
przygotowań jest dokumentacja
techniczna kanalizacji w Ludwiko-
wie i Nowym Świecie – mówi Sła-
womir Szymański, sekretarz gminy.

- Realizacja zadania uzależniona jest
jednak od możliwości podłączenia
do kanalizacji miejskiej w Bełchato-
wie.

Zakończono też budowy odcin-
ków sieci wodociągowych w Zawa-
dach (220 mb.), Ludwikowie (120
mb.) i Łękawie (90 mb.). Koszt bu-
dowy wszystkich odcinków to 55 ty-
sięcy złotych. W 2008 roku
planowana jest z kolei budowa od-

cinków sieci wodociągowej w Ada-
mowie (240 mb.) i Porębach (150
metrów). Wodociągi te zasilą w wo-
dę nowo powstałe tereny przezna-
czone pod budownictwo mieszka-
niowe.

- Mamy  też zamiar rozbudować
ujęcie wody w Ławach – dodaje Sła-
womir Szymański – Obecnie opra-
cowywana jest koncepcja i doku-
mentacja techniczna.                 Kb

Kanalizacja 
i wodociągi w gminie Bełchatów

Z okazji zbliżających się Z okazji zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia świąt Bożego Narodzenia 

wszystkim mieszkańcom Gminy Bełchatów wszystkim mieszkańcom Gminy Bełchatów 
składamy składamy 

serdeczne życzenia zdrowych i radosnych dni serdeczne życzenia zdrowych i radosnych dni 
w gronie rodziny, w gronie rodziny, 
a w Nowym Roku a w Nowym Roku 

spełnienia wszystkich marzeń spełnienia wszystkich marzeń 
oraz realizacji wszystkich oraz realizacji wszystkich 

postawionych przed sobą celów.postawionych przed sobą celów.

Feliks Mosiński            Feliks Mosiński            Grzegorz KępaGrzegorz Kępa
Przewodniczący Rady Gminy                   Wójt GminPrzewodniczący Rady Gminy                   Wójt Gmin

Prawdopodobnie już 
od września przestanie 
funkcjonować Szkoła 
Podstawowa 
w Suchcicach, w której 
uczy się obecnie ponad 
trzydzieścioro dzieci. 

Podjęta jest już uchwała inten-
cyjna w tej sprawie – mówi Szcze-
pan Chrzęst, wójt gminy Drużbice. -
Były również spotkania z rodzi-
cami, których dzieci uczą się w
suchcickiej podstawówce. Zamie-
rzamy przenieść klasy do szkoły w
Drużbicach, zapewniając jednocze-
śnie dowozy.

Co do budynku szkoły w Such-
cicach, władze gminy mają już kon-
kretne plany wykorzystania go.
Służyć ma działalności kulturalnej,
ma działać biblioteka, gminny ośro-

dek kultury, orkiestra dęta oraz
punkt lekarski. Ponadto w planach
jest utworzenie w jednej z byłych
klas centrum kształcenia na odle-
głość. 

- Uczestniczymy w projekcie, któ-
rego celem jest utworzenie na tere-
nie całej Polski 379 współpra-
cujących ze sobą centrów kształce-
nia na odległość – mówi wójt. -
Projekt jest realizowany w ramach
Sektorowego Programu Operacyj-
nego Rozwój Zasobów Ludzkich
2005-2006, Priorytetu 2: Rozwój
społeczeństwa oparty na wiedzy –
zwiększenie dostępu do edukacji.

Centra kształcenia zostaną bez-
płatnie wyposażone w 8 zestawów
komputerowych, 1 zestaw o wyso-
kich parametrach do nauki progra-
mów graficznych, 1 laptop,
oprogramowanie, meble biurowe,
urządzenia biurowe, podłączenie do
internetu, dostęp do platformy e-le-
arningowej, zdalny dostęp do mate-
riałów dydaktycznych. Ponadto w
ramach projektu będzie można za-
trudnić osobę do opieki nad po-
wstałą placówką kultural-
no-oświatową.

- Dzięki centrum mieszkańcy wsi
będą mieli możliwość podniesienia
kwalifikacji i zdobycia nowych
umiejętności – mówi wójt. - Spo-
łeczność otrzyma dostęp do nowo-
czesnego sprzętu i zapozna się z
innowacyjnymi metodami kształce-
nia, a po zakończeniu projektu
sprzęt zakupiony do jego realizacji
przejdzie na własność gminy. kb

Centrum kształcenia 
po szkole

Powstrzymać śnieg
Przez teren gminy Drużbice

przebiega droga powiatowa
Mzurki – Rogoźno, zwana „trak-
tem napoleońskim”. Na drodze
występuje duże natężenie ruchu.
Na zdjęciu pracownicy Powiato-
wego Zarządu Dróg w Bełchato-
wie montują siatki przeciw-
śnieżne, które zapobiegają nawie-
waniu śniegu podczas śnieżnych
zamieci. kb

Zdrowych, radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w rodzinnej 

i ciepłej atmosferze 
oraz samych udanych dni 

w 2008 roku
życzą

Przewodniczący 
Rady Gminy Drużbice
Tadeusz Wilczyński 

Wójt Gminy Drużbice
Szczepan Chrzęst
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Wycieczkę rozpoczynamy na
placu przy stacji benzynowej na rogu
ulic Ks. Kard. Wyszyńskiego i Wojska
Polskiego. Ścieżką rowerową je-
dziemy w kierunku Grocholic. Za
cmentarzem skręcamy w lewo, zaś
przy kościele w prawo. Na krzyżowa-
niu zgodnie z drogowskazem je-
dziemy w kierunku Kamieńska (2,1
km). Przez Bugaj i Wólkę Łękawską
dojeżdżamy do Łękawy, gdzie na za-
kręcie (9,0 km) udajemy się w lewo.
Mijamy kościół (opis przy trasie nr 10),
skręcamy w prawo i niebawem docie-
ramy do Kaliska (11, 63 km). Na krzy-
żówce jedziemy w prawo i drogą tą
dojeżdżamy do Kleszczowa (20,0 km).

Pierwsza wzmianka o Kleszczo-
wie pochodzi z 1406 roku. Obecnie
jest to jedna z najbogatszych gmin
w Polsce dzięki znajdującej się na jej
terenie Kopalni Węgla Brunatnego
„Bełchatów„ i Elektrowni. Jedziemy
ulicą Główną podziwiając nowocze-
sne budynki użyteczności publicznej. 

W parku przy kościele stoi cie-
kawy pomnik. Uwiecznia on 10 rocz-
nicę Odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Ufundowały go dzieci ze
Szkoły w Kleszczowie 11 XI 1928
roku. Drogowskazy dopro-
wadzą nas na punkt wido-
kowy (23,5 km).

Kopalnia Węgla Bru-
natnego „Bełchatów„ to
największa tego typu ko-
palnia w Polsce i jedna z
największych na świecie.
W 1960 roku miejscowości Piaski
w wyniku prac geologicznych odkryto
ogromne jak na polskie warunki złoża
węgla brunatnego o zasobności 2 mld
ton. Wówczas  nie było jeszcze pew-
ności, czy będą one eksploatowane.
Decyzje takie zapadły w latach 70-
tych. pierwsze prace udostępniające
rozpoczęto w 1977 roku, zaś w trzy
lata później wydobyto pierwsze tony
węgla. Wydobycie sukcesywnie rosło
i w 1989 roku Kopalnia osiągnęła do-
celową zdolność wydobywczą 38,5
mln ton rocznie. Do końca 1993 roku

zdejmowany nadkład był transporto-
wany na zwałowisko zewnętrzne. Po-
wstało w ten sposób największe
sztuczne wzniesienie w Polsce zwane
dziś „Górą Kamieńsk” (opis przy tra-
sie nr 10). W styczniu 1996 roku za-
padła decyzja o budowie kolejnej

odkrywki o nazwie „Szczerców”. Dziś
trwają już tam zaawansowane prace
udostępniające.

Z punktu widokowego możemy
podziwiać niemal cały teren kopalni z
koparkami nadkładowymi, węglo-
wymi, zwałowarkami i dziesiątkami
kilometrów przenośników taśmowych
oraz tzw. Zwałowisko wewnętrzne.

W oddali widać chłodnie i ko-
miny Elek-

t r o w n i
„Bełchatów”. To drugi potentat gospo-
darczy regionu. Jest to największa w
Europie elektrownia konwencjonalna
opalana węglem brunatnym. Jej bu-
dowę rozpoczęto w 1975 roku, a pla-
nowaną moc zakład osiągnął w 1988
roku. Jest to 4320 MW. W skład Elek-
trowni wchodzi 12 bloków energe-
tycznych o mocy 360 MW każdy.
Roczna produkcja energii wynosi ok.
27 mln MWh, co oznacza, ze elek-
trownia zaspokaja 20% zapotrzebowa-

nia energetycznego kraju. W 1996
roku zapadłą decyzja o budowie Elek-
trowni Bełchatów II o mocy 800 MW.
Paliwo do niej ma pochodzić z pola
węglowego „Szczerców”.

Wracając, tuż za parkingiem przy
tarasie widokowym skręcamy w pra-

wo i drogą po-
czątkowo wzdłuż

rowu odwadniającego,
następnie polną kierujemy się w kie-
runku zachodnim. Po trzech kilome-
trach dojeżdżamy do Żłobnicy, gdzie
na skrzyżowaniu (26,7 km) udajemy
się w prawo. 

Kiedy droga zakręcać będzie w
lewo znajdziemy się na kolejnym
punkcie widokowym. I tu warto się za-
trzymać, by jeszcze raz spojrzeć na

ogromne maszyny, które z tej perspek-
tywy wyglądają jak zabawki.

Jedziemy dalej, aż do skrzyżowa-
nia z drogą Bełchatów, Szczerców –
Sulmierzyce. Odbijamy w lewo by po
chwili dojechać na Osadnik Winek.
Obszar tego zbiornika wynosi 8,2 ha,

zaś głębokość 2,2 m. Obowiązuje
zakaz kąpieli, lecz północny brzeg jest
dostępny i można dobrą chwilę odpo-
cząć nad wodą. Zbiornik zbudowany
jest na rzece Krasówce.

Wracamy do naszego skrzyżowa-
nia (27,5 km), po czym jedziemy pro-
sto rozstawiając po prawej drogę
wewnętrzną kopalni, przejeżdżamy
przez wieś Dębina (31,6 km). Wysad
solny w okolicach tej wsi oddziela nie-
jako odkrywkę „Bełchatów” od ko-
palni „Szczerców”. Po czterech
kilometrach docieramy do skrzyżowa-
nia z drogą Bełchatów – Chabielice,
gdzie jedziemy w prawo. Wkrótce
znajdziemy się we wsi Kamień (36,5
km). Tutaj zgodnie z drogowskazem
skręcamy w lewo i przez Trzas, Słupię
i Kurnos dojeżdżamy do Nowego
Światu oraz drogi krajowej nr 8 War-
szawa – Wrocław (53,7 km). Nie
wjeżdżamy jednak na „ósemkę”, lecz
skręcamy w prawo, do wsi i jedziemy,
aż do ul. Ludwikowskiej. Następnie
ul. Spacerową do al. Ks. Kard. Wy-
szyńskiego, gdzie skręcamy w prawo i
przybywamy do miejsca skąd wyru-
szyliśmy (55,7 km).

Dariusz Cienkowski

Przedstawiamy dziewiątą propozycję wycieczki 
rowerowej przygotowaną przez Dariusza Cienkowskiego.

Rekreacja
na dwóch kółkach

Trasa nr 9  – 56 km

Widok na elektrownię z punktu widokowego
na ,,górze Kamieńsk”. Zbiornik Winek w Dębinie.
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Zakup samochodu coraz czę-
ściej wiąże się z zakupem na
„raty”. Konsument powinien zda-
wać sobie sprawę, że hasło „raty”
zazwyczaj wiąże się z kredytem,
najczęściej tzw. kredytem konsu-
menckim o ile kwota zakupu nie
przekracza 80 000 zł. Do takiej
umowy stosujemy przepisy ustawy
o kredycie konsumenckim z dnia 20
lipca 2001 r. (DzU z 2001 r. nr 100,
poz. 1081 z późniejszymi zmia-
nami). Ustawa ta bardzo rygory-
stycznie określa obowiązki
kredytodawcy dotyczące umowy
kredytowej art. 4-10 ww. ustawy.
Konsument dokonując zakupu sa-
mochodu czy to w salonie samo-
chodowym czy w komisie
powinien ustalić z jakimi bankami
współpracuje dany sprzedawca i
porównać oferty. Może okazać się,
że warunki umowy kredytowej
przedstawione w przy zakupie w
salonie są mniej atrakcyjne niż ofe-
rowane przez inne banki (konsu-
ment może przecież najpierw
wziąć kredyt gotówkowy np. w
swoim  banku i dopiero  gotówką
lub przelewem zapłacić za zakup
samochodu. Bezwzględnie każdy
konsument musi zapoznać się z
umową kredytową, regulaminem
tego kredytu, oraz taryfą opłat i
prowizji, ogólnymi warunkami
ubezpieczenia. Nie wolno podpisy-
wać umów in blanco czyli nie wy-
pełnionych. Każde wolne miejsce
powinno zostać przekreślone.
Przed podpisaniem umowy mu-
simy ocenić koszty umowy kredy-

towej, którą zamierzamy podpisać.
Jak tego dokonać. Przede wszyst-
kim oferujący nam kredyt  przed-
siębiorca ma obowiązek w umowie
kredytowej zawrzeć wszystkie
koszty i opłaty, do których ponie-
sienia będziemy zobowiązani.
Musi więc wskazać wartość
opłaty  przygotowawczej, ubezpie-
czania, zabezpieczenia kredytu,
prowizji, oprocentowanie (ile za-
płacimy w przeciągu całego okresu
obowiązywania umowy), opłaty za
prowadzenie rachunku, wynagro-

dzenie, koszty ubezpieczenia i za-
bezpieczenia itp. Te wszystkie
wartości dodatkowo powinny być
zsumowane (za wyjątkiem kosz-
tów ubezpieczenia i zabezpiecze-
nia kredytu) i podane jako jedna
wartość tzw. całkowity koszt kre-
dytu. Obowiązkiem kredytodawcy
jest również wskazanie nie tylko w
umowie, ale i w reklamach doty-
czących kredytu  Rocznej Rzeczy-
wistej Stopy Oprocentowania
(tzw. RRSO). Wartość ta, wyra-
żona w procentach, przedstawia

nam realnie, ile będzie nas koszto-
wał dany kredyt w całym okresie
kredytowania. I tak np. bank
udziela nam kredytu 10 000 zł,
proponuje oprocentowanie 6,5 % .
Wydaje nam się, że to bardzo
atrakcyjna propozycja, ale… po
podliczeniu innych kosztów, opro-
centowania okazuje się, że RRSO
jest 25 %. Czyli rocznie płacić za
ten kredyt będziemy 25 % od
kwoty zadłużenia. W umowie wy-
raźnie musi być określone co ku-
pujemy, za ile oraz musi być
wykazana kwota zaliczki, przed-
płaty, zadatku, czy wpłaty własnej
konsumenta. Ponieważ umowy
kredytowe zazwyczaj nie są napi-
sane prostym językiem zawsze
możemy wypełnioną i gotową
przeznaczoną dla nas, jeszcze nie
podpisaną umowę kredytową za-
brać do domu i spokojnie przeczy-
tać, a na jej podpisanie umówić się
dzień później. W przypadku trud-
ności ze zrozumieniem warunków
umowy warto skorzystać z porady
prawnika, czy rzecznika konsu-
mentów. Nominalne oprocentowa-
nie kredytu nie może przekroczyć
czterokrotności wartości kredytu
lombardowego ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski. Dane do-
tyczące aktualnej wartości opro-
centowania kredytu lombardo-
wego możemy znaleźć na stronie
www.nbp.p.

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów
Piotr Porzeżyński  

Kredyt
na zakup samochodu

Nagrody dla żaków
192 studentów mających stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu bełchatowskiego 
otrzyma stypendia motywacyjne Rady Powiatu w Bełchatowie. 
Z budżetu powiatu przeznaczono na ten cel ponad 61 tysięcy złotych.

Ilość i wysokość Stypendiów Motywacyjnych dla studentów, mających stałe miejsce zameldowania
na terenie powiatu bełchatowskiego, za okres od 1 września 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku (za wyniki
osiągnięte w nauce w roku akademickim 2006/2007):

◙ 2 Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu w wysokości po 600,00 zł każde 
◙ 3 Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu w wysokości po 550,00 zł każde 
◙ 15 Stypendiów Motywacyjnych Rady Powiatu w wysokości po 450,00 zł każde
◙ 172 Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu w wysokości po 300,00 zł każde

Stypendium Motywacyjne Rady Powiatu w Bełchatowie dla studentów, jest formą jednorazowego
nagradzania szczególnie uzdolnionych studentów, po zakończonych zajęciach roku akademickiego. Stypen-
dystą może zostać student, który spełnia następujące warunki:

◘ w okresie trwania roku akademickiego nie ukończył 25 roku życia,
◘ ukończył co najmniej pierwszy rok studiów,
◘ do 30 września danego roku uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy wymagane 

do zaliczenia roku,
◘ w minionym roku akademickim uzyskał co najmniej średnią ocen 4,5 (z egzaminów i określonych

przez radę wydziału przedmiotów kończących się zaliczeniem). 
kb

Piotr Porzeżyński – Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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Uczestnikami konkursu „Moja
gmina, miejscowość jest czysta” -'07
były szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Bełchatowie, Młodzieżowy Ośro-
dek Wychowawczy w Łękawie, Dom
Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej,
Bursa Szkolna w Bełchatowie i Ośro-
dek Interwencyjno-Socjalizacyjny,
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Bełchatowie – działające na terenie
powiatu. 

W trakcie trwania tegorocznej akcji
zebrano 4.702 worków 120 litrowych
odpadów, co w przeliczeniu daje 38
ton. W konkursie udział wzięło 55 pla-
cówek oświatowo-wychowawczych
i opiekuńczych działających na tere-
nie powiatu bełchatowskiego – łącznie
około 21.000 uczestników. 

Dzięki dofinansowaniu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi zostały
zakupione worki do przeprowadzenia
tegorocznego konkursu, ,Moja gmina,
miejscowość jest czysta” -'07 połączo-
nego z akcją, ,Sprzątanie Świata”. Te-
goroczny konkurs prowadzony był od
17 do 24 września 2007. 

Zwycięzcami konkursu w poszcze-
gólnych grupach wg regulaminu
konkursu zostały: 

I grupa 
• I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5, 
• II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8,
• II miejsce: Gimnazjum nr 1,
• III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1,
• III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3,

II grupa: 
• I miejsce zajęła: Szkoła Podstawowa

w Kurnosie, 
• II miejsce zajęła: Szkoła, Podsta-

wowa w Janowie, 
• III miejsce zajęła: Szkoła Podsta-

wowa w Domiechowicach, 

III grupa: 
• I miejsce: Szkoła Podstawowa

w Suchcicach, 
• II miejsce: Gimnazjum Rasy,

IV grupy: 
• I miejsce zajęła: Szkoła Podstawowa

w Łękińsku, 

V grupy: 
• I miejsce: Szkoła Podstawowa

w Parznie, 
• II miejsce: Zespół Szkół w Klukach,
VI grupy: 
• I miejsce: ZSP Wola Wiązowa, 

VII grupy: 
• I miejsce zajęła: Szkoła Podstawowa

w Osinach, 
• II miejsce zajęła: Szkoła, Podsta-

wowa w Lubcu,

VIII grupy: 
• I miejsce zajęła: Szkoła Podstawowa

nr 2 w Zelowie,
• I miejsce zajęła: Szkoła Podstawowa

w Wygiełzowie, 
• II miejsce zajęła: Szkoła, Podsta-

wowa w Bujnach Szlacheckich, 
• III miejsce zajęła: Szkoła Podsta-

wowa nr 4 w Zelowie,

IX grupy: 
• I miejsce: ZSP w Zelowie, 
• II miejsce: ZSP nr 1 w Bełchatowie, 
• III miejsce: ZSP nr 4 w Bełchatowie,

X grupy: 
• I miejsce: MOW w Łękawie, 
• II miejsce: SOS-W w Bełchatowie.

Podsumowano również konkurs
zbiórki makulatury prowadzony przez Re-
gionalne Centrum Edukacji Ekologicz-
nej. Od 1 maja 2006 roku do 30 kwietnia
2007 roku przeprowadzono kolejną edy-
cję konkursu z zakresu edukacji ekolo-
gicznej związanej z problemami odpa-
dów i ich segregacji. Uczestniczyły w nim
placówki oświatowe i oświatowo-wycho-
wawcze z podziałem na cztery grupy. Ma-
kulatura była gromadzona w kontenerach
znajdujących się przy szkołach. Ułatwiło
to określenie ilości surowca, który zebrała
szkoła. Odbiór makulatury odbywał się

cyklicznie co miesiąc. Makulatura zo-
stała zważona, wpisana do tabeli kon-
kursu i potwierdzona przez osobę, która
koordynowała odbiór makulatury. Efek-
tem konkursu było zebranie w roku
szkolnym 2006/2007 ponad 177 ton
tego surowca. O wyniku, która szkoła
zebrała największą ilość makulatury de-
cydowała ilość zebranej makulatury
w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wśród placówek zaliczonych
w regulaminie do I grupy „Przed-
szkola z terenu powiatu bełchatow-
skiego”: 
• I miejsce zajęło: Przedszkole w Woli

Wiązowej: 78,52 kg/osobę;
• II miejsce zajęło: Przedszkole Nr 4

w Zelowie: 70 kg/osobę;
• III miejsce zajęło: Przedszkole w Łę-

kińsku: 40,66 kg/osobę.

Wśród placówek zaliczonych
w regulaminie do II grupy „Szkoły
podstawowe z terenu powiatu beł-
chatowskiego”: 
• I miejsce zajęła: Szkoła podstawowa

w Osinach: 111,11 kg/osobę;
• II miejsce zajęła: Szkoła podstawowa

w Drużbicach: 66,89 kg/osobę;
• III miejsce zajęła: Szkoła podsta-

wowa w Kurnosie: 60,71 kg/osobę.

Wśród placówek zaliczonych
w regulaminie do III grupy „Gimna-
zja z terenu powiatu bełchatow-
skiego, Samorządowy Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchato-
wie oraz Zespołu Szkół i Placówek

Oświatowych BSTO w Bełchatowie”: 
• I miejsce zajęło: Gimnazjum w Woli

Wiązowej: 62,62 kg/osobę;
• II miejsce zajęło: Gimnazjum w Ra-

sach: 29 kg/osobę;
• III miejsce zajęło: Gimnazjum Nr 5

w Bełchatowie: 25,86 kg/osobę.
Wśród placówek zaliczonych w re-
gulaminie do IV grupy „Szkoły po-
nadgimnazjalne z terenu powiatu
bełchatowskiego, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Bełchato-
wie, Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy w Łękawie, Dom Dziecka
w Dąbrowie Rusieckiej, Bursa
Szkolna w Bełchatowie”: 
• I miejsce zajęła: Bursa Szkolna

w Bełchatowie: 18,1 kg/osobę;
• II miejsce zajął: Młodzieżowy Ośro-

dek Szkolno-Wychowawczy w Łę-
kawie: 14,04 kg/osobę;

• III miejsce zajął: Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Szczercowie:
4,94 kg/osobę.

Wśród placówek zaliczonych w re-
gulaminie do V grupy: 
• I miejsce zajęła: Szkoła podstawowa

Nr 2 w Zelowie: 30,57 kg/osobę;
• II miejsce zajęła: Szkoła podstawowa

w Janowie: 28,64 kg/osobę;
• III miejsce zajęło: Przedszkole Nr 1

w Bełchatowie: 27,84 kg/osobę.

Lista indywidualnych uczestników,
którzy zebrali największą ilość ma-
kulatury: 
1. Izabela Karpińska – Szkoła Pod-

stawowa nr 13, zebrała 1206 kg
makulatury,

2. Witold Pakuła – Szkoła Podsta-
wowa nr 13, zebrał 884 kg maku-
latury,

3. Patryk Świercz – Szkoła Podsta-
wowa nr 13, zebrał 820 kg maku-
latury,

4. Martyna Telążka – Szkoła Podsta-
wowa nr 13, zebrała 775 kg maku-
latury,

5. Magdalena Drećko – Szkoła Pod-
stawowa nr 13, zebrała 426 kg ma-
kulatury,

6. Jakub Klimczak – Przedszkole Nr
4 w Zelowie, zebrał 397 kg maku-
latury,

7. Piotr Mularczyk – Przedszkole Nr
4 w Zelowie, zebrał 361 kg maku-
latury,

8. Patrycja Płomińska – Szkoła Pod-
stawowa nr 13, zebrała 352 kg ma-
kulatury,

9. Katarzyna Jędrzejczyk – Szkoła
Podstawowa Nr 13 w Bełchato-
wie, zebrała 314 kg makulatury,

10. Maciej Jaśkiewicz – Szkoła Pod-
stawowa Nr 13 w Bełchatowie, ze-
brał 280 kg makulatury.

Zbierali śmieci i makulaturę
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej pod-
sumowało tegoroczną edycję konkursu „Moja
gmina, miejscowość jest czysta” prowadzonego na
terenie powiatu bełchatowskiego od 1999 r. w po-
łączeniu z ogólnoświatową akcją Sprzątania
Świata. Ogłoszono także laureatów konkursu
zbiórki makulatury.
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– Sorbenty wspomagają pra-
cę straży pożarnej, która z roku
na rok coraz częściej uczestniczy
w likwidowaniu skutków wypad-
ków i kolizji drogowych, podczas
których dochodzi do rozlania
się substancji olejowych – mówi
Jarosław Brózda, starosta beł-
chatowski. – Ostatnio na terenie
naszego powiatu wystąpił przy-
padek wycieku oleju napędo-
wego z uszkodzonego pojazdu,
który przejechał wiele kilome-
trów zanieczyszczając drogę od
Podstoły aż do Bełchatowa. Roz-
lany olej napędowy jest bardzo
niebezpieczny, ponieważ powo-
duje wpadanie w poślizg po-
jazdów, co w tym przypadku

miało też miejsce. Strażacy do
usunięcia rozlanej cieczy użyli
prawie tonę sorbentów, sprawcy
do tej pory nie ustalono.

Rozlane ciecze ropopochodne
lub inne stanowią również zagro-
żenie dla środowiska w przypad-
ku przedostania się do gruntu
i wód gruntowych, bądź też do
studzienek kanalizacyjnych. 

Zarząd Powiatu już po raz ko-
lejny przeznaczył fundusze na
ten cel. Preparaty i urządzenia nie
trafią jedynie do komendy powia-
towej. Jak co roku, rozdzielone zo-
staną do 12 jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej z terenu Powia-
tu Bełchatowskiego, włączonych

do krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego. Gdyby nie te
środki, rozlane substancje olejo-
we strażacy musieliby usuwać
za pomocą piasku lub trocin, co
nie jest łatwe, a przede wszystkim
ekologiczne. Sorbenty minimali-
zują bowiem możliwość skażenia
środowiska.

Jednostki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu powiatu
bełchatowskiego będące w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym oraz Jednostka Ra-
towniczo-Gaśnicza Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-

żarnej w Bełchatowie uczestniczy-
ły w zdarzeniach podczas usu-
wania skutków wypadków i koli-
zji drogowych używając sorben-
ty, maty sorpcyjne, zapory olejo-
we i neutralizatory do rozlanych
substancji ropopochodnych i in-
nych niebezpiecznych cieczy:
• w roku 2003 – 61 razy
• w roku 2004 – 68 razy
• w roku 2005 – 100 razy
• w roku 2006 – 149 razy
• do 20 października 2007 – 146

razy 
Krzysztof Borowski

Zarząd Powiatu w Bełchatowie przy-

znał granty oświatowe na realizację dodat-

kowych działań w szkołach i placówkach

oświatowych, dla których organem prowa-

dzącym jest powiat bełchatowski. Wcze-

śniej złożone wnioski zaopiniowała spe-

cjalna komisja w skład której weszli m.in.

radni z Komisji Edukacji, Kultury i Spor-

tu Rady Powiatu. Środki finansowe zosta-

ły przyznane 24 projektom złożonym

przez jednostki oświatowe, na kwotę po-

nad 35 tysięcy złotych. 

Granty oświatowe przyznane zostały

po raz drugi. Przeznacza się je w celu re-

alizowania przez nauczycieli działań po-

nadstandardowych w szkołach i placów-

kach oświatowych powiatu. Z grantów sta-

rostwo będzie finansować m.in. zadania

związane z realizacją programów autor-

skich i innowacyjnych dotyczących pra-

cy dydaktycznej i wychowawczej, podno-

szących jakość pracy szkoły czy też pla-

cówki oświatowej. Granty mają za zada-

nie zapewnić młodzieży uczącej się w po-

wiatowych szkołach dodatkowe zajęcia,

aby zagospodarować ich wolny czas oraz

pomóc realizować pasje i hobby.

Granty przyznano:
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowaw-

czy – „Robić to, co się lubi, tak, jak się lubi

i z tymi, których się lubi” – czyli tematycz-

ne spotkania integracyjne – 1127,00

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – „Sa-

mochodem przez fizykę” – koło zaintereso-

wań dla uczniów klas I, II oraz III – 1173,20

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

– Zwycięstwa cieszą, porażki uczą – ry-

walizacja bez agresji – 854,12

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

– „Czytam i rozumiem” – zajęcia poza-

lekcyjne z języka polskiego – 690,11

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

– Zajęcia rekreacyjno – sportowe „Za-

wsze aktywny” – 1035,18

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

– Koło języka niemieckiego – „Wiem

więcej, wiem lepiej, sprawniej mówię

i piszę” – przygotowanie do konkursów

językowych – 552,08

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

– Popołudnie z piłką nożną – 635,42

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

– Zajęcia pozalekcyjne: „W labiryncie

chemii” – 690,11

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

– Rekreacyjno-sportowe zajęcia pozalek-

cyjne „Popołudnie ze sportem” – 966,15

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

– W poszukiwaniu matematycznych ta-

lentów – 897,14

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 –

Zajęcia rekreacyjno-sportowe – Jak ryba

w wodzie – nauczanie pływania” – 1785,18

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

– Zajęcia pozalekcyjne – kółko „Przygo-

towanie do olimpiad i konkursów z bio-

logii i ekologii” – 690,11

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

– Koło Historyczne: Bałkany – historia

i teraźniejszość – 460,05

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – Nie

chcę być niewolnikiem nałogów – 800,00

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

– Multimedialne koło języka niemieckie-

go dla maturzystów – 6506,00

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 –

„Wychowanie do demokracji” aktywny

obywatel w środowisku lokalnym – 2527,00

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

– Koło języka hiszpańskiego Espanol

Para Todos – 1085,00

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

– Warsztaty socjoterapeutyczne – Tera-

pia zaburzeń zachowania związanych

z procesem dydaktycznym – 1292,00

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

– Podróże z teatrem – 3003,00

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 –

Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań mu-

zycznych – „Z muzyką na Ty” – 2781,00

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 –

Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakre-

su wykonywania zawodu ekonomisty w

warunkach gospodarki rynkowej – 4440,00

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Zelowie – Koło humanistyczne – 1100,82

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Zelowie – Koło techniczne – 925,63

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Zelowie – Koło matematyczne – 741,11
kb

Pozalekcyjne życie w szkole

Uniknąć skażenia
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Bełchatowie otrzyma kolejną porcję sorbentów –

środków do absorpcji zanieczyszczeń z powierzchni,

preparatów do usuwania zanieczyszczeń olejowych

oraz urządzenia do neutralizacji chemikaliów. Pra-

wie 35 tysięcy złotych przekaże Zarząd Powiatu w Beł-

chatowie ze środków Powiatowego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

96 kół zainteresowań działa w pla-
cówkach oświatowych prowadzo-
nych przez bełchatowskie staro-
stwo. Zajęcia pozalekcyjne prowa-
dzone są społecznie przez nauczy-
cieli. Oprócz tego 24 dodatkowe
projekty będą realizowane w szko-
łach dzięki grantom przyznanym po
raz drugi przez Zarząd Powiatu.
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WYKAZ DYŻURÓW SPECJALISTÓW (porady udzielane są bezpłatnie)

Wsparcie podczas kryzysu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wykonuje zadania z zakresu prowadzenia ośrodka
interwencji kryzysowej. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań na rzecz
osób i rodzin będących w stanie kryzysu. W ramach tych działań udziela się osobom poradnictwa specja-
listycznego, jak i w sytuacjach uzasadnionych schronienia 

– PCPR zatrudnia specjalistów
udzielających bezpłatnych porad
mieszkańcom miasta i gmin – wy-
jaśnia Elżbieta Zbonikowska,
dyrektor PCPR w Bełchatowie. –
Problemy z jakimi zgłaszają się
mieszkańcy to m.in. psycholo-
giczno-pedagogiczne: kryzysy
osobiste, problemy alkoholowe w
rodzinie, emocjonalne, problemy
wychowawcze dotyczące rodziny
oraz prawne: procedury separacji,
rozwodu, przemocy w rodzinie. 

W okresie od stycznia do wrze-
śnia 2007 r. specjaliści udzielili
1776 porad. Poradnictwo działa
również poprzez bezpłatne udo-
stępnienie broszur dotyczących
praw i uprawnień osób. PCPR
uruchomiło schronienie dla ofiar
przemocy w rodzinie. W lutym
2007 r. udzielono pomocy ko-
biecie wraz z dzieckiem, ofia-
rom przemocy domowej, po-
przez przyznanie miejsca w
schronieniu. W tym czasie ob-
jęto rodzinę pomocą psycholo-
giczną, pedagogiczną i prawną,
wypełniono niebieską kartę.
Skutkiem tych działań było zmo-
tywowanie kobiety do wniesienia
do prokuratury wniosku o wsz-
częcie postępowania przeciwko
sprawcy przemocy (sąd orzekł
karę pozbawienia wolności).

W DPS Bełchatów prowa-
dzone jest także 1 miejsce inter-
wencyjne dla osoby przewlekle
somatycznie chorej, będącej w sy-
tuacji kryzysowej. Do paździer-
nika 2007 r. z tego miejsca skorzy-
stały 4 osoby. 

PCPR w Bełchatowie prowa-
dzi mieszkania chronione dla wy-
chowanków opuszczających pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze
oraz rodziny zastępcze. W 3 dwu-
osobowych pokojach w okresie
styczeń – październik 2007 r.
przebywało 5 osób. W m-cu lutym
1 osobę w pełni usamodzielniono
– w efekcie różnorodnych działań
osoba otrzymała pracę jak i miesz-
kanie. W chwili obecnej w miesz -
kaniach chronionych przebywa 4
wychowanków (3 osoby z placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych,
w tym 1 z Rodzinnego Domu
Dziecka oraz 1 osoba z rodziny
zastępczej).

Miejscowość Specjalista
Miejsce 

udzielanych porad
Dzień tygodnia

Godziny 

przyjęć 

Bełchatów

Prawnik 
Poradnia Życia Rodzinnego w Bełcha-
towie Osiedle 1-go Maja 4 a

każda środa 1600 - 2000

Interwencja kryzysowa – pro-
filaktyka uzależnień

Poradnia Życia Rodzinnego w Bełcha-
towie Osiedle 1-go Maja 4 a

każdy czwartek 1700 - 2000

Interwencja kryzysowa - roz-
wiązywanie problemów wy-
chowawczych w rodzinie

Stowarzyszenie OPIRO, ul. Okrzei 1a każdy poniedziałek 1700 - 2000

Interwencja kryzysowa - roz-
wiązywanie problemów wy-
chowawczych w rodzinie

„Klub pod lasem” w Bełchatowie,
ul. Czapliniecka 100a

każdy poniedziałek
i piątek

1800 - 2000

Doradztwo w zakresie metod
naturalnego planowania ro-
dziny

Poradnia Życia Rodzinnego w Bełcha-
towie Osiedle 1-go Maja 4 a

każdy piątek 1700 - 2000

Psycholog 
Poradnia Życia Rodzinnego w Bełcha-
towie Osiedle 1-go Maja 4 a

każdy piątek
1900 - 2130

grupa

Psycholog 
Poradnia Życia Rodzinnego w Bełcha-
towie Osiedle 1-go Maja 4 a

każdy poniedziałek
każda sobota 

1730 - 2130

830 - 1230

Psycholog
„Klub pod lasem” w Bełchatowie,
ul. Czapliniecka 100a

każdy wtorek 1600 - 1900

Psycholog Stowarzyszenie OPIRO, ul. Okrzei 1a każdy wtorek 1500 - 1800

Zelów

Prawnik M – GOPS każdy poniedziałek 1700 - 2000

Psycholog M – GOPS każdy czwartek 1400 - 1700

Psycholog
Świetlica Środowiskowa „Stokrotka”,
ul. Kościuszki 40/42

każdy poniedziałek 1400 - 1800

Zdzieszulice
Dolne

Psycholog Centrum Kultury
każdy pierwszy pią-
tek miesiąca

1700 - 2000

Dobiecin Psycholog Szkoła Podstawowa każdy poniedziałek 1100 - 1400

Kurnos Psycholog Dom Kultury
każda pierwsza środa
miesiąca

1630 - 1930

Kleszczów Psycholog Szkoła Podstawowa każdy piątek 800 - 1200

Rogowiec 
gm. Kleszczów

Prawnik
Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie

każdy czwartek 900 - 1300

Kluki Psycholog Urząd Gminy każdy piątek 800 - 1100

Prawnik Gminny Ośrodek Kultury każdy piątek 1600 - 1900

Druźbice Prawnik Urząd Gminy każdy czwartek 1700 - 2000

Rusiec Prawnik Gminny Ośrodek Kultury
każdy drugi piątek
miesiąca 

1700 - 2000

Szczerców Prawnik GOPS
każdy drugi piątek
miesiąca 

1400 - 1700

Psycholog Urząd Gminy każdy poniedziałek 1230 - 1530

Wadlew Psycholog Szkoła Podstawowa każda środa 1130 - 1500

Bełchatów Psycholog

PCPR Bełchatów – w sprawach pro-
blemowych kontakt z pracownikami
socjalnym PCPR Bełchatów 
(pokój 10 i 13)

3 godz. w miesiącu
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1. Kiedy powstała grupa?

Grupa Szare Sowy powstała w
2005 roku. Nie jesteśmy żadną
oficjalnie zarejestrowaną grupa
paramilitarną, a jedynie gronem
przyjaciół, których łączą wspólne
zainteresowania i chęć spędzenia
aktywnie czasu w niekonwencjo-
nalny sposób. ASG (Air soft gun
są wiernymi replikami broni pal-
nych w skali 1:1, strzelającymi
plastikowymi kulkami o średnicy
6mm – przyp. red.) to sport, który
można wrzucić do jednego
worka razem z innymi sportami
ekstremalnymi. Dużo wysiłku,
trochę ryzyka, podczas manew-
rów adrenalinka skacze do góry...
Dla nas to nie tylko strzelanie do
siebie z replik karabinów na pla-

stikowe kulki, to sposób na ży-
cie... i opróżnienie portfela. 2. Co jest fascynującego w AT

(oddziały antyterrorystyczne)? 

Współpraca i zaufanie do
partnera obok. To nie jest bie-
ganie z karabinem w ręku
i strzelanie do wszystkiego co
się rusza. W AT liczy się ze-
spół, indywidualiści szybko
odpadają. To nie tylko naby-
wanie ciekawych umiejętno-
ści, ale też nauka współpracy
w grupie. Poruszanie się po
budynkach i w środowisku
miejskim jest dużo ciekawsze
niż leśne manewry.

3. Jak do Was przystąpić?

Wstąpić do nas może każdy
kto ukończył 18 lat, ma dobrą
kondycję psycho-fizyczną, in-
teresuje się militariami, dzia-
łaniami antyterrorystycznymi
i kontrterrorystycznymi. Po-

nadto potrafi podporządkować
się rozkazom dowódcy i zakupi
potrzebny sprzęt. Od rekrutów
wymagamy także opanowania
i odpowiedzialności. Każdy kan-
dydat na członka BROSS-u musi
przejść okres próbny. Wszyst-
kich zainteresowanych zapra-
szamy na naszą stronę interne-
tową: www.szaresowy.w.pl

4. Jak często się spotykacie i na
czym polegają treningi? 

Treningi odbywają się średnio co
2 tygodnie, a w okresach wolnych
od szkoły częściej. Trenujemy
wtedy poruszanie się po budyn-
kach, „czyszczenie” pomieszczeń,
zatrzymania osób podejrzanych,
eskortowanie VIPa, odbijanie za-
kładników czyli tzw. czarną tak-
tykę (CQB-walka w zamkniętych
pomieszczeniach). Aktualnie po-
szukujemy ciekawego miejsca do
trenowania. 

5. Jak grupa ma plany na przy-
szłość? 

W najbliższej przyszłości chcemy
ciągle się szkolić i skompletować
cały oddział, bo na razie jest nas
sześciu. Nie wykluczamy także
pokazów na festynach i w szko-
łach ponadgimnazjalnych w celu
zachęcenia młodych ludzi do zasile-
nia naszych szeregów. Ciągle uzu-
pełniamy nasz sprzęt, ponieważ
jest to kosztowne hobby i nie je-
steśmy w stanie kupić wszyst-
kiego od razu.

Rozmawiał Krzysztof Borowski 
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Czarne uniformy, kominiarki, hełmy i broń
do złudzenia przypominająca prawdziwą.
Pierwsza myśl: policyjny oddział antyterro-
rystyczny w akcji. W rzeczywistości to Beł-
chatowski Regiment Operacyjny Szare Sowy
– grupa bełchatowskich pasjonatów naśladująca
oddziały antyterrorystyczne. Rozmawiam z członkami grupy: Ratajem
(Łukasz Ratajski) – dowódca oddziału, dowódca sekcji A, Miszkosem (Mi-
chał Rostkowski) – dowódca sekcji B, oficer medyczny oraz Kubsiem (Michał Kubś). 

Kominiarka 
podnosi 
adrenalinę
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Tegoroczna edycja projektu
spotkała się z szerokim odze-
wem ze strony lokalnych samo-
rządów z terenu kraju, wpłynęło
70 zgłoszeń, jednak zakwalifi-
kowało się tylko 20 samorzą-
dów, które zgłosiły się jako pierw-
sze. Szkoły ponadgimnazjalne

z terenu Bełchatowa
we współpracy z samo-
rządem powiatowym
zorganizowały zajęcia
poświęcone edukacji
a n t y k o r u p c y j n e j
i przejrzystości życia
publicznego, wyciecz-
ki do siedziby władz
samorządowych i in-
stytucji publicznych,
realizowały młodzie-

żowe projekty. Ze strony starostwa
projekt koordynowała Ewa Sko-
rupa, sekretarz powiatu. 

Jednym z elementów realizacji
projektu był happening w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy, pod-
czas którego młodzież przedsta-
wiała swoje pomysły ukazania
problemu korupcji.  

kb

– Jest to przedłużenie istniejącej,
6-cio kilometrowej trasy rowerowej
prowadzącej od Bełchatowa do naj-
większych ośrodków wypoczynko-
wych powiatu – Wawrzkowizny i Sło-
ku – mówi Jarosław Brózda, staro-
sta bełchatowski. – Obecnie wybudu-
jemy trasę w kierunku góry Ka-
mieńsk, aby w przyszłości ścieżkę
powiatową połączyć ze ścieżkami ist-
niejącymi na górze.

Powstało 707 metrów asfaltowej
ścieżki, o szerokości 3 metrów, od

wjazdu do ośrodka Słok, aż do zbior-
nika Słok (obok drogi prowadzącej do
kopalni i elektrowni). Koszt prac to
ponad 300 tysięcy złotych

Istniejący już odcinek ścieżki od
Bełchatowa do Słoku ma prawie 6 ki-
lometrów długości. Inwestycja war-
ta była prawie 2,5 miliona złotych.
Starostwu udało się pozyskać do in-
westycji udział sponsorów: Elek-
trowni Bełchatów, gminy Kleszczów,
Kopalni Węgla Brunatnego Bełcha-
tów. Krzysztof Borowski

Coraz dalej na rowerze
Kolejny odcinek powiatowej ścieżki rowerowej powstał
w tym roku w okolicach zbiornika Słok. 

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie uczestniczy

w tegorocznej edycji projektu „Młodzi w przejrzy-

stej Polsce”, koordynowanego przez Centrum Edu-

kacji Obywatelskiej. Projekt ma za zadanie upo-

wszechnić przejrzystość pracy instytucji publicz-

nych oraz uświadomić młodym ludziom o przysłu-

gujących im prawach i przygotować ich do korzy-

stania z mechanizmów kontroli społecznej.

– Fotografia zatrzymuje czas –
ma w sobie tę właściwość. Na zdję-
ciu jest tylko „teraz”, nie istnieje
„przed” ani „po” – mówi Jarosław
Burski. – Dlatego wolę fotografować
ludzi i zdarzenia nie przedmioty sta-
łe. Najtrudniej sfotografować czas,
jak i trudno sfotografować ludzkie
myśli. Można to uczynić, gdy się po-
dejmuje liczne próby i bardzo się tego
pragnie. kb

Zatrzymać 
czas
Wystawa fotografii księdza Ja-

rosława Burskiego zdobi obec-

nie hol trzeciego piętra bełcha-

towskiego starostwa. Wystawa

nosi tytuł „Zatrzymując czas”.

Autor zdjęć jest kapłanem Archi-

diecezji Łódzkiej i proboszczem

parafii Św. Floriana w Wadlewie.

Młodzież podgląda
samorząd
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