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Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 
(kier. 044)

•  Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa 635 86 04

•  Wydz. Architektury i Budownictwa 635 86 78
•  Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

635 86 24
•  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

633 29 06

Szpital Wojewódzki 
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00
Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80

KP Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wspólna 7, 633 83 12, fax 633 62 68

KP Policji
ul. 1 Maja 7, 635 52 00

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Lipowa 67, tel. 632 79 14, fax 632 79 14

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów
tel. 733 04 98, fax 633 06 42

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Bawełniana 3, tel./fax 632 94 04

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 Wychowawczy
97-413 Łękawa 9, tel. 635 13 48, fax 633 21 06

Dom Dziecka Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, 043 676 60 04

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Czapliniecka 96, 632 28 74

ul. Pabianicka 34

ul. Czapliniecka 96

•  Wydz. Edukacji 635 86 61
•  Wydz. Strategii i Rozwoju Powiatu 635 86 76
•  Referat ds. edukacji ekol. i gosp. odpadami  

733 66 02, 733 66 05

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny
ul. Czapliniecka 66, 633 16 81

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Targowa 20, 633 60 08 

Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Czapliniecka 96, tel. 633 23 78, fax 632 65 69

Bursa Szkolna B-w
ul. Czapliniecka 66, 632 12 52

Szkoły ponadgimnazjalne
I Liceum Ogólnokształcące
ul. 1 Maja 6, tel./fax 632 20 10

II Liceum Ogólnokształcące
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

ZSP Nr 4 im. R. Traugutta
ul. Czapliniecka 98, tel. 733 12 17, fax 632 16 42

ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie 
ul. Kilińskiego 5, tel./fax 634 10 70

Urzędy Gmin
Urząd Miasta 
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 733 51 16, fax 632 69 23 

Urząd Gminy w Bełchatowie
ul. Kościuszki 13, tel. 632 52 11, 632 68 54

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

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

Urząd Gminy w Klukach
97-415 Kluki 88, tel./fax 631 50 03

Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec 
tel./fax (043) 676 60 11

Urząd Gminy w Szczercowie
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
tel./fax 631 80 50

Urząd Miejski w Zelowie
ul. Żeromskiego 28, 97-425 Zelów
tel./fax 634 10 00

ul. Pabianicka 17/19  

•  Centrala 635 86 00, fax 635 86 17
•  Sekretariat 635 86 01
•  Wydz. Organizacyjny 635 86 85
•  Wydz. Finansowo-Księgowy 635 86 56
•  Wydz. Zamówień Publicznych i Inwestycji 635 86 42
•  Wydz. Spraw Obywatelskich 635 86 51
•  Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 79
•  Wydz. Komunikacji i Dróg 635 86 77; 635 86 09
•  Wydz. Promocji, Kultury i Współpracy 

Międzyregionalnej 635 86 23; 635 86 31
•  Wydz. Gospodarki Nieruchomościami  

Skarbu Państwa 635 86 50 
•  Zespół ds. Mienia Powiatu 635 86 22
•  Biuro Rady Powiatu 635 86 53
•  Rzecznik Prasowy 635 86 14

Szczegółowy zakres usług realizowanych przez 
każdą z komórek organizacyjnych jest dostępny 
na stronie www.powiat-belchatowski.pl

Przyjęcia interesantów przez starostę  
i wicestarostę odbywają się w każdy wtorek  
od godziny 13.00 do 18.00, w budynku starostwa 
przy ul. Pabianickiej 17/19, na III piętrze.

Telefony alarmowe 
• Z komórkowych i stacjonarnych 112
•  Pogotowie 999
•  Straż pożarna 998
•  Policja 997
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Szanowni Państwo!

Dobiega końca kolejny rok działalności samorządu powiatowego. Grudzień to 

czas podsumowań i jednocześnie planowania zamierzeń na rok przyszły. Ocena 

ostatnich dwunastu miesięcy należy oczywiście do mieszkańców powiatu, którzy 

są najlepszymi recenzentami poczynań władzy lokalnej. Jednak samorządowcy 

w swoich działaniach kierują się dobrem lokalnej wspólnoty, a ich działania na-

cechowane są troską o dobro wspólne. Również nasz powiat może pochwalić się 

sukcesami, zwłaszcza w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, gdzie jesteśmy 

prekursorami wielu działań, nagradzanych zresztą w prestiżowych konkursach. 

Należy wspomnieć o sferze inwestycji, która w tym roku, mimo kryzysu i zmniej-

szonych dochodów samorządu, jest szeroko rozwinięta. Udało się przebudować 

ponad ośmiokilometrowy odcinek drogi powiatowej Kącik – Mzurki, na półmetku 

są prace przy budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjal-

nych numer 4 w Bełchatowie oraz przy budowie sztucznego lodowiska na terenie 

Powiatowego Centrum Sportu. Również wiele pozostałych zadań remontowo-bu-

dowlanych zostało w tym roku wykonanych zgodnie z założeniami budżetu. Na przyszły rok zaplanowaliśmy wiele kolejnych inwe-

stycji, które wykonywane są z myślą o mieszkańcach naszego powiatu.

Czas świąt Bożego Narodzenia to najpiękniejszy moment naszej polskiej tradycji. To rodzinne spotkania, serdeczna atmosfera, 

wspólne kolędowanie i wiele radosnych chwil. To również czas przebaczenia, porozumienia i wzajemnego zrozumienia. W tym wy-

jątkowym czasie życzę Państwu samych miłych chwil, wielu głębokich doznań i dużo odpoczynku, abyśmy z energią weszli w Nowy 

Rok!

Jarosław Brózda

Starosta Bełchatowski

to Jest waŻNe

Pełnych radości, pokoju i nadziei Świąt Bożego Narodzenia  
oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym  

w Nowym Roku 2010 życzą 

Krzysztof Zochniak
Przewodniczący
Rady Powiatu

Jarosław Brózda
Starosta Bełchatowski  

w Bełchatowie
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Nie zabierajcie 
pielęgniarek

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego oraz 
Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego apelują 
do Ministerstwa Zdrowia o utrzymanie obecnej formy 
finansowania pielęgniarek obsługujących mieszkań-
ców domów pomocy społecznej. Zaniepokojenie sta-
rostów budzi informacja, że od 2010 roku Narodowy 
Fundusz Zdrowia odstępuje od kontraktowania usług 
dla mieszkańców DPS na zasadach pielęgniarskiej 
opieki środowiskowej metodą zadaniową.

– Wprawdzie nie ma jeszcze dokładnych wytycz-
nych, ale wiadomo, że NFZ planuje zmiany w katalo-
gu świadczeń na 2010 rok – mówi Jarosław Brózda, 
Starosta Bełchatowski. – W ich wyniku w domach 
pomocy społecznej może dojść do sytuacji, że nie będzie 
miał kto sprawować opieki pielęgniarskiej nad miesz-
kańcami. Stąd nasz apel do Ministra Zdrowia.

W 1999 r. tzw. „de-pe-esy” stały się jednostkami 
organizacyjnymi samorządów powiatowych. Koszty za-
trudnienia w nich pielęgniarek ponosił w całości samo-
rząd. Jednak w roku 2008 Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej stwierdziło, że brak jest możliwości finanso-
wania z portfela samorządu wynagrodzenia pielęgnia-
rek i zobowiązało samorządy do podjęcia kroków w celu 
zmiany źródła finansowania na środki z NFZ.

– Pielęgniarki założyły zatem własną działalność, 
aby w ramach kontraktu metodą zadaniową z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia, objąć opieką pielęgniar-
ską mieszkańców domów pomocy społecznej. – mówi 
Elżbieta Zbonikowska, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. – Stra-
szono nas nawet, że zatrudnienie pielęgniarek w „de-
pe-esach” bez udziału NFZ jest przekroczeniem ustawy 
o finansach publicznych. 

Jak zapowiada NFZ finansowanie pielęgniarskiej 
opieki środowiskowej metodą zadaniową funkcjonuje 
wyłącznie do końca 2009 roku. Od nowego roku świad-
czenia te przewidziane są do kontraktowania w ramach 
opieki długoterminowej z tą różnicą, że pielęgniarską 
opieką zadaniową objęci będą pacjenci do 40 punktów 
w skali Barthel. Obecnie jest to do 60 punktów.

– Wynika z tego, że do opieki pielęgniarskiej kwalifi-
kować się będą tylko osoby w najcięższym stanie, unie-
ruchomione na łóżkach, które nie są w stanie wykonać 
żadnej czynności. – mówi E. Zbonikowska. – W rze-
czywistości większość osób potrzebuje nieustannej 
częściowej pomocy przy najprostszych czynnościach. 
Zabiegów medycznych nie wykona opiekun, który nie 
posiada przecież właściwych kwalifikacji profesjonalnej 
pielęgniarki.

Oprócz możliwych problemów z obsługą pielęgniar-
ską, jest jeszcze problem z finansami. Wojewoda nie 
przekazuje wystarczających środków na utrzymanie 
placówek. Wg wyliczeń bełchatowskiego PCPR, jeżeli 
kwota dotacji przekazywanej przez wojewodę utrzyma 
się na poziomie tegorocznym, w przyszłym roku braki 
wynikające z niedoszacowania dotacji będą wynosić 
w DPS Zabłoty ponad 272 tys.zł, w DPS Bełchatów 
około 160 tys.zł. W stanowisku Konwentu Powiatów 
Województwa Podlaskiego i Konwentu Powiatów Woje-
wództwa Łódzkiego w sprawie funkcjonowania domów 
pomocy społecznej czytamy m.in., iż konsekwencją za-
powiadanych zmian w przepisach będzie brak możliwo-
ści kontynuowania opieki nad pensjonariuszami. KB

powiat równych szans

Starosta Bełchatowski odebrał w Zakopanem dyplom potwierdzający przyznanie 
Powiatowi Bełchatowskiemu tytułu „Powiat równych szans”.

Obchody Dnia Górnika mają co roku formę uroczystej akademii, na której odzna-
czenia i wróżnienia otrzymują zasłużeni pracownicy kopalni. 

Wśród wielu górniczych tradycji związanych z obcho-
dami Barbórki dużą popularnoscią cieszą się karczmy 
piwne i combry babskie. 

Powiat Bełchatowski został zdobywcą tytułu 
„Samorząd równych szans” w ogólnopolskim kon-
kursie na najlepsze praktyki jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie polityki wobec osób niepeł-
nosprawnych. Konkurs organizowany jest przez Fun-
dację Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) i współ-
finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Jego zasadniczym prze-
słaniem jest promowanie tych działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, które umożliwiają włączenie tej 

grupy osób we wszystkie 
dziedziny życia.

Do konkursu wpłynęło 
58 zgłoszeń, które dotyczy-
ły projektów realizowanych 
w województwach, powia-
tach i gminach. Gala laure-
atów odbyła się w Zakopa-
nem. W jej trakcie organi-
zatorzy wyrazili uznanie dla 
wszystkich samorządów, 
które podejmują ciekawe 
inicjatywy na rzecz pełnego 
włączenia osób niepełno-
sprawnych w życie lokal-
nych społeczności. Dyplom 
dla najlepszego „Samo-
rządu równych szans” 
odebrał Starosta Bełcha-
towski, Jarosław Brózda:

– Do konkursu zgłosili-
śmy działania Powiatu Beł-
chatowskiego na rzecz osób 
niepełnosprawnych w latach 

2004–2009. W tym czasie na realizację zadań na rzecz 
osób niepełnosprawnych powiatowi udało się pozyskać 
z funduszy zewnętrznych ponad 1,5 miliona złotych.

Gali laureatów towarzyszyły warsztaty służące 
upowszechnianiu dobrych praktyk samorządów 
w przeciwdziałaniu wykluczaniu społecznemu 
osób niepełnosprawnych. W ich trakcie Agniesz-
ka First, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju 
Powiatu prezentowała nasze bełchatowskie do-
świadczenia i osiągnięcia. KB

4 grudnia już po raz 37. bełchatowscy górnicy 
przemaszerowali w asyście orkiestry przez miasto do 
hali, w której odbyły się główne uroczystości. Wzięli 
w nich udział m.in. Zarząd PGE Polskiej Grupy Energe-
tycznej na czele z Prezesem Tomaszem Zadrogą, przed-
stawiciele rządu RP, parlamentarzyści Ziemi Łódzkiej, 
władze województwa, powiatów i gmin, reprezentanci 
środowisk naukowych, a także firm współpracujących 
z Kopalnią. Na prośbę przedsiębiorstwa, gospodarza 
uroczystości, goście zamienili tradycyjne kwiaty i pre-
zenty na finansowe wsparcie organizacji pożytku pu-
blicznego. Pieniądze wpłacone na konto fundacji „Zdą-
żyć z pomocą” przeznaczono na pomoc dla chorej córki 
jednego z byłych pracowników kopalni. 

W okolicznościowych wystąpieniach podkreślano 
niebagatelne znaczenie pracy górników na rzecz beł-
chatowskiego regionu, ale także gospodarki całego 
kraju. Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski złożył 
górniczej braci życzenia wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

– Życzę wam, byście w tych trudnych czasach 
niepokoju i kryzysu jak najlepiej radzili sobie 

z trudnościami. – mówił starosta. – Jednocześnie 
wyrażam przekonanie, że te przeciwności poko-
nacie, także z pomocą św. Barbary, waszej pa-
tronki. 

Z okazji tegorocznej Barbórki wielu pracowników 
otrzymało medale i odznaczenia; m.in.: Zasłużony dla 
Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, Zasłużony dla Ko-
palni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. zasługi na 
rzecz rozwoju górnictwa Minister Gospodarki nadał 
Stopień Honorowego Dyrektora Górniczego Jackowi Sa-
ryusz – Wolskiemu, eurodeputowanemu oraz Stopień 
Dyrektora Górniczego III stopnia Eugeniuszowi Waluso-
wi, Dyrektorowi ds. Ekonomiczno-Finansowych Kopalni 
„Bełchatów”. Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej 
Tomasz Zadrogaotrzymał szpadę górniczą. 

Z okazji Dnia Górnika w bełchatowskich szkołach 
i przedszkolach organizowane są spotkania z górnika-
mi. Opowiadają oni dzieciom o swojej pracy, górniczych 
tradycjach i o węglu brunatnym, który od ponad 30 lat 
wydobywany jest w Kopalni „Bełchatów”. Największe 
zainteresowanie maluchów wzbudza galowy mundur 
i czako ozdobione kolorowym pióropuszem.

– Nie było dziecka, które 
nie chciałoby, choć na chwi-
lę, przymierzyć górniczej 
czapki z piórami– zapewnia 
Dariusz Olejnik, który w tym 
roku odwiedził uczniów 
szkoły podstawowej w Do-
miechowicach. W tym roku 
górnicy odwiedzili ponad 44 
placówki oświatowe; zawi-
tali nawet do Warszawy. 

Barbórce 2009 towarzy-
szyło otwarcie w Muzeum 
Regionalnym wystawy pt. 
„Węgiel brunatny – bełcha-
towskie złoto”. Zgromadzo-
ne tu archiwalne kroniki, 
publikacje prasowe i zdjęcia 
pochodzące także z prywat-
nych kolekcji można oglądać 
do końca stycznia 2010 roku. 
 Redakcja

barbórka – bełchatowska tradycja górnicza
Dziś już nikt z bełchatowian nie wyobraża sobie Dnia Górnika bez porannej pobudki granej przez orkie-

strę górniczą, ulicznego przemarszu górników w galowych strojach, czy piwnej karczmy i babskiego combra 
– imprez, na których bawi się nie tylko brać górnicza. 
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o cukrzycy 
– odważnie i poważnie

28 listopada 2009 r. odbyła się w Bełchatowie II 
Konferencja Diabetologiczna pt. „Dziecko chore na 
cukrzycę – problemy medyczne, społeczne i prawne”. 
Jej gospodarzem było Koło Terenowe w Bełchatowie 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzy-
cą – Pomoc Młodym Diabetykom w Łodzi. Konferencja 
odbyła się pod patronatem Ewy Kopacz – Ministra 
Zdrowia, Janusza Kochanowskiego – Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Jarosława Brózdy – Starosty 
Bełchatowskiego oraz Krzysztofa Zochniaka – Prze-
wodniczącego Rady Powiatu. 

Poza wysłuchaniem lekarskich prelekcji poświę-
conych, najogólniej mówiąc, epidemiologii cukrzycy 
w Polsce uczestnicy konferencji: przedstawiciele śro-
dowiska medycznego, instytucji, stowarzyszeń i ro-
dziców dyskutowali na temat sytuacji dzieci chorych 
na cukrzycę i związanym z nią szerokim wachlarzem 
problemów. Statystyki wskazują, że zachorowalność 
na cukrzycę rośnie. Co roku lekarze rozpoznają tę cho-
robę u 85 dzieci z województwa łódzkiego. Obecnie 
jest w łódzkiem ponad 700 dzieci chorych na cukrzycę 
typu 1 (insulinozależną), z czego ponad 100 małych 
pacjentów objętych jest leczeniem z zastosowaniem 
pomp insulinowych dofinansowanych przez NFZ. 
Koszt zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych 
wynosi 300–500 zł/miesięcznie, z czego NFZ refundu-
je zestawy infuzyjne do 300 zł i tylko dla dzieci do 
18-tego roku życia. 

W stanowisku podsumowującym Konferencję or-
ganizatorzy podkreślili rolę Ministerstwa Zdrowia nie-
zbędną dla rozwiązywania wielu problemów związa-
nych z leczeniem dzieci:
1)  Wobec wzrostu zachorowań na cukrzycę typu 1 

oraz coraz częstsze występowanie cukrzyc innych 
typów staje się konieczne pozyskanie środków fi-
nansowych na remont i odpowiednie wyposażenie 
Oddziału Diabetologicznego w Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym nr 4 UM w Łodzi.

2)  Widzimy potrzebę zmiany w przepisach dotyczą-
cych refundacji osprzętu do pomp insulinowych dla 
młodzieży powyżej 18-go roku życia oraz refundacji 
analogów długo działających dla pacjentów stosu-
jących funkcjonalną insulinoterapię metodą wielo-
krotnych wstrzyknięć insuliny. 
Cukrzyca zaliczana jest do po ważnych chorób cy-

wilizacyjnych. W obecnej chwili mówi się nawet o epi-
demii tej choroby.  

AZ

Kilkadziesiąt certyfika-
tów dobroczynności spo-
rządziło Stowarzyszenie 
Dziecięce Artystyczne Kon-
certy Integracyjne „Dajmy 
Dzieciom Uśmiech”, by 
24 listopada br. w Orato-
rium Jana Pawła II rozdać 
je uroczyście tym, którzy 
wspierają finansowo dzia-
łania tej organizacji i oka-
zują zrozumienie dla idei 
bezinteresownej pomocy 
na rzecz dzieci pokrzyw-
dzonych przez los. Certy-
fikaty wręczali Sławomir 
Osiński, Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia i Jaro-
sław Brózda, Starosta 
Bełchatowski. Wśród do-
broczyńców znaleźli się 

Członkom Klubu Honorowych Dawców Krwi przy 
PGE Elektrowni „Bełchatów” bliska jest maksyma 
zaczerpnięta ze słów Jana Pawła II: „Człowiek jest 
wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim 
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzie-
li się z innymi”. Klub istnieje od 29 lat i obecnie 
posiada ponad 200 członków. Tegoroczną działalność 
podsumowano na uroczystej akademii. 

– Mijający rok jest dobrym rokiem, podobnym do 
ubiegłego.– powiedział Józef Pawlak, Prezes Klubu. 
– Mam nadzieję, że będzie przybywać w naszym gro-
nie młodych ludzi chętnych nieść pomoc innym. 

Klub od początku działa w strukturach Polskiego 
Czerwonego Krzyża jako jego podstawowa jednost-
ka. Oddawanie krwi odbywa się zasadniczo 5 razy 
w roku w siedzibie PCK przy ul. Lipowej 5 w Bełcha-
towie. Ale są też dwie dodatkowe akcje wakacyjne 
z okazji rozpoczęcia lata i Dnia Energetyka. Klub 
organizuje ponadto doraźne akcje poboru krwi „Na 
ratunek” wynikające z nagłych potrzeb mieszkańców 
naszego powiatu. Dzięki aktywności Klubu w okresie 
od stycznia do października bieżącego roku £ódzkie 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wzboga-
ciło się o 146 litrów 500 ml krwi. Członkowie Klubu 
włączają się także w inne akcje charytatywne, np. 
zbiórki darów dla osób ubogich. Jarosław Brózda, 

Starosta Bełchatowski podziękował Honorowym 
Dawcom Krwi przy PGE Elektrowni „Bełchatów” za 
aktywność i gotowość niesienia pomocy mieszkań-
com Powiatu Bełchatowskiego.

AZ

* * * 

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie jako insty-
tucja wspierająca działalność Polskiego Czerwonego 
Krzyża otrzymał pamiątkowy medal z okazji 90-lecia 
PCK. Podczas jubileuszowej uroczystości medal wrę-
czył Staroście Bełchatowskiemu Jan Ogrodniczak, 
Przewodniczący Rady Honorowych Dawców Krwi 
w Bełchatowie. Zasłużeni dawcy otrzymali okolicz-
nościowe wyróżnienia i odznaczenia. Spotkanie 
uświetnił występ artystyczny dzieci, podopiecznych 
świetlicy środowiskowej PCK. 

PCK jest najstarszą organizacją humanitarną 
w naszym kraju skupiającą ponad 200 tysięcy wo-
lontariuszy. Podstawową misją PCK jest zapobiega-
nie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona 
godności człowieka bez jakiejkolwiek dyskryminacji 
dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religij-
nych lub politycznych. 

GL

Nieważne, co masz. 
ważne, czym się dzielisz

bełchatów darczyńcami stoi

Certyfikat dobroczynności otrzymał Karol Szklarek, bełchatowski przedsiębiorca.

Pamiątkowy medal z okazji 90-lecia PCK i podzięko-
wania za wspieranie tej organizacji odebrał Jarosław 
Brózda, Starosta Bełchatowski.

PCK jest najstarszą organizacją humanitarną 
w naszym kraju skupiającą ponad 200 tysięcy wolon-
tariuszy, także z Powiatu Bełchatowskiego.

Bełchatowską konferencję nt. problemów dzieci cho-
rych na cukrzycę prowadzili Barbara Kucharska 
i Krzysztof Zochniak.

m.in. przedsiębiorcy, radni, nauczyciele i księża. Ich 
pomoc trafia do dzieci wybitnie uzdolnionych pocho-
dzących z niezamożnych rodzin. 

Dziecięce Artystyczne Koncerty Integracyjne „Daj-
my Dzieciom Uśmiech” we współpracy z Towarzy-
stwem Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” 
i Polską Fundacją im. Roberta Schumana wspierają 
rozwój ich zdolności, edukację muzyczną oraz udział 
w różnorakich konkursach, warsztatach, szkole-
niach. 

GL
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pomoc 
dla ukrainy

80 tysięcy maseczek ochronnych przekazał 
Powiat Bełchatowski partnerskiemu Regionowi 
Żółkiewskiemu na Ukrainie w związku z panującą 
tam epidemią grypy. 

– Michaił Zabołocki, Starosta Żółkiewski poprosił 
nas o pomoc w walce z licznymi zachorowaniami na gry-
pę. – mówi Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski. 
– W miarę posiadanych możliwości nasz powiat pomaga 
samorządom, z którymi współpracuje. Zarząd Powiatu 
zdecydował o przeznaczeniu ponad 32 tysięcy złotych na 
zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Żółkwi.

Przypomnijmy, ze umowa o współpracy naszych 
regionów została podpisana rok temu. Zakłada ona 
partnerstwo w wielu dziedzinach i obszarach, opar-
te m.in. na wymianie doświadczeń i podejmowaniu 
wspólnych przedsięwzięć. W obecnym roku nasz sa-
morząd udzielał pomocy także innym partnerskim re-
gionom, które ucierpiały na skutek powodzi. 

W listopadzie zachorowało na grypę ponad milion 
osób na Ukrainie, a liczba zmarłych z powodu tej cho-
roby przekroczyła 200. Ponadto potwierdzono ponad 
80 przypadków zachorowań spowodowanych wiru-
sem A/H1N1, z których 16 było śmiertelnych. Minister-
stwo zdrowia w Kijowie poprosiło WHO o przekazanie 
Ukrainie 15 milionów dawek bezpłatnej szczepionki 
przeciwgrypowej. Ukraina wystąpiła też z prośbą o po-
moc międzynarodową.  KB

11 grudnia w Sali Ślubów Muzeum Regionalnego 
w Bełchatowie odbyła się uroczystość podpisania 
umowy partnerskiej Powiatu Bełchatowskiego 
i Powiatu Kętrzyńskiego. W skład delegacji zaprzy-
jaźnionego regionu weszli m.in.: Teresa Prokop, Prze-
wodnicząca Rady Powiatu, Tadeusz Mordasiewicz, 
Starosta Kętrzyński, Witold Sańko, Wicestarosta 
i Ryszard Wanago – członek Zarządu. Akt podpisa-
nia umowy nastąpił w obecności kilkudziesięciu osób, 
m.in.: Zarządu i Radnych Rady Powiatu Bełchatow-
skiego, przedsiębiorców, szefów bełchatowskich służb 
mundurowych. 

Kętrzyńscy goście przyjechali do Bełchatowa już 
w przeddzień uroczystości. Jako gospodarze przygo-
towaliśmy dla nich ciekawe atrakcje. Pierwszego dnia 

Kętrzyna wielokrotnie jeździły nasze delegacje mło-
dzieży, by brać udział m.in. w tamtejszym festiwalu 
piosenki ekologicznej. Współpraca, którą reguluje 
umowa, będzie polegać na wymianie doświadczeń 
oraz wzajemnym wspieraniu i promocji powiatów. 
Dziedziny, w jakich planowane jest współdzia-
łanie to: ochrona środowiska, rozwój przedsię-
biorczości, opieki społecznej, edukacji, kultury, 
sportu i turystyki, rolnictwa oraz bezpieczeństwa 
publicznego.  KM

Powiat Kętrzyński położony jest w Wojewódz-
twie Warmińsko-Mazurskim. Od północy graniczy 
z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. 
Jego powierzchnia to 1 212, 97 km², a składa się na 
nią 6 gmin (miejskie – Kętrzyn, miejsko-wiejskie: 
Korsze, Reszel i wiejskie: Barciany, Kętrzyn, Sroko-
wo) oraz 3 miasta (Kętrzyn, Korsze, Reszel). Tereny 
te zamieszkuje 67 202 osób. 

Pierwsza wzmianka o Kętrzynie pochodzi  z 1329 
roku i mówi o wybudowanej przez Krzyżaków drew-
nianej strażnicy. Prawa miejskie nadano Rastenbur-
gowi, bo tak nazywał się Kętrzyn do 1945 r., w dniu 
11 listopada 1357 r. Ważnym okresem w dziejach 
miasta była II połowa XIX w., kiedy to powstawało 

Nasi partNerzY

Wilczy szaniec. Reszelski zamek.

Prezentacja podpisanych aktów o wzajemnej współ-
pracy powiatów.

Powiat Bełchatowski kupił i przekazał mieszkańcom 
partnerskiego Rejonu Żółkiewskiego na Ukrainie ma-
seczki ochronne za 32 tys. zł.

Delegacja Powiatu Kętrzyńskiego w Hali „Energia” na 
meczu piłki siatkowej.

powiat 
kętrzyński

w Kętrzynie wiele zakładów przemysłowych, z któ-
rych część funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W stycz-
niu 1945 r., po zajęciu miasta przez  wojska sowiec-
kie, zamek i znacząca część staromiejskiej zabudowy 
została spalona. W 1945 r. miastu nadano obecną 
nazwę od nazwiska Wojciecha Kętrzyńskiego, histo-
ryka i badacza tych ziem.

Regiony partnerskie Powiatu Kętrzyńskiego to: 
Litwa – Soleczniki, Łotwa – Rejon Gulbene, Ob-
wód Kaliningradzki – Rejon Prawdinsk, Miejski 
Okręg Miasta Kaliningrad, Ukraina – Rejon Wło-
dzimierz Wołyński, Powiat Hrubieszowski oraz 
oficjalnie od 11 grudnia 2009 r. Powiat Bełcha-
towski. KM

Ślub po długim narzeczeństwie
był wśród nich mecz piłki siatkowej pomiędzy SKRĄ 
Bełchatów a drużyną AZS Olsztyn. Do południa dru-
giego dnia delegacja zwiedziła najciekawsze miejsca 
w naszym regionie – Górę Kamieńsk, tarasy widokowe 
wokół odkrywki „Bełchatów”, Kompleks Dydaktyczno-
Sportowy „SOLPARK” w Kleszczowie, Ośrodki Sportu 
i Rekreacji „Wawrzkowizna” i „Słok” oraz Kompleks 
Rekreacyjno-Sportowy w Szczercowie. Tego samego 
dnia o godzinie 18.00 nastąpiło uroczyste podpisanie 
umowy o współpracy obu powiatów. 

– Historia zaczyna się każdego dnia i także dzisiaj 
jesteśmy świadkami historycznej chwili. – powiedział 
starosta Jarosław Brózda. – Połączyła nas ekologia. 
Powiat Kętrzyński dumny ze swoich Mazur, może wkrót-
ce uznanych na całym świecie jako cud natury i Powiat 
Bełchatowski, region przemysłowy, ale wyróżniający 
się na krajową skalę troską o ochronę środowiska.

– Dzisiejszy akt to w pewnym sensie zawarcie 
związku poprzedzone długim narzeczeństwem, kilko-
ma latami wzajemnych kontaktów i poznawania się. 
– powiedział starosta z Kętrzyna, Tadeusz Morda-
siewicz. – Ekologia i dla nas jest priorytetem, ale de-
klarujemy wolę rozszerzenia naszego partnerstwa na 
wiele innych dziedzin życia. 

Wzajemnie kontakty Powiatu Bełchatowskiego 
z Powiatem Kętrzyńskim trwają już od kilku lat i do-
tyczą przede wszystkim zagadnień ekologicznych. Do 
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Jak tam nasze inwestycje?
Zakończył się pierwszy etap prac przy budo-

wie sztucznego lodowiska wchodzącego w skład 
Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie przy 
ul. Czaplinieckiej. Gotowe są już fundamenty hali lo-
dowiska. Ponadto trwają prace przy wykończeniu bu-
dynku zaplecza, w którym mieścić się będą szatnie, za-
plecze techniczne, wypożyczalnia sprzętu sportowego. 

Prace przy budowie lodowiska rozpoczęły się na po-
czątku września br. Lodowisko będzie nowoczesnym, 
zadaszonym obiektem sportowym. W okresie zimowym 
będzie można pojeździć na łyżwach, pograć w hokeja 
i curling. Latem tafla lodowa zostanie rozmrożona, a w 
jej miejscu pojawi się nawierzchnia syntetyczna. Będą 
tam funkcjonować dwa korty do tenisa ziemnego, dwa 
boiska do koszykówki i jedno do piłki ręcznej. 

Wykonawcą lodowiska jest konsorcjum firm: BINŻ 
S.A. z/s w Bełchatowie i Mostostal Wrocław S.A. z/s 
w Wrocławiu. Dla potrzeb całego Powiatowego Cen-
trum Sportu zostaną wykonane drogi, parkingi i chod-
niki. Zbudowana zostanie infrastruktura podziemna: 
instalacja wodno-kanalizacyjna, sanitarna i deszczo-
wa. Łączny koszt budowy lodowiska wraz z infra-
strukturą dla PCS wyniesie 6.955.175,07 zł (ok. 5 mln 
zł – lodowisko i ok. 2 mln zł – infrastruktura towa-
rzysząca). Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 
sierpnia 2010 r. 

Na półmetku są również pracy przy budowie 
sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych numer 4 w Bełchatowie. Budowa roz-
poczęła się w sierpniu 2008 roku. Na początku tego 
roku Zarząd Powiatu odstąpił od umowy z opieszałym 
wykonawcą sali. Ogłoszono kolejny przetarg na wy-
łonienie podmiotu, który dokończy budowę sali. Prze-
targ wygrała bełchatowska firma Fazbud. Obecnie bu-
dynek sali i łącznika jest już zadaszony, wprawione są 
okna i drzwi. Koszt tej inwestycji to ponad 3 miliony 
złotych. Powiat Bełchatowski pozyskał 2.385.566,51 
złotych na budowę sali w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007–2013. Zakończenie zadania i oddanie nowej sali 
do użytku ma nastąpić w marcu przyszłego roku. 

* * * 
Zakończył się remont na drodze powiatowej 

Rogoźno – Wygoda – Kącik – Mzurki na odcinku 
Kącik – Mzurki. Bełchatowskiemu starostwu udało 
się pozyskać na ten cel 10,5 miliona złotych z General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Firma, która 
wygrała przetarg, za wykonanie remontu na ponad 
ośmiokilometrowym odcinku zainkasowała 6.706.014 
zł. Koszt dokumentacji w kwocie 63 tys.zł pokryty 
został z budżetu powiatu. Roboty polegały na frezo-
waniu nawierzchni, wykonaniu nowej warstwy wią-
żącej i ścieralnej oraz poboczy z destruktu, wykonaniu 
dwóch azyli bezpieczeństwa dla pieszych, ośmiu zatok 
autobusowych. Przy drodze ułożono 1731 m.kw. chod-
ników, ustawiono 104 nowe znaki drogowe, zamonto-
wano 632 m. stalowych barier ochronnych, wykonano 
103 zjazdy indywidualne, 22 zjazdy na drogi gminne.

Przypomnijmy, że od zeszłego roku prowadzone były 
rozmowy pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa 
Infrastruktury, GDDKiA z wicestarostą i dyrektorem 
Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie na temat 
problemu ruchu tranzytowego, który od 15 lat odby-
wa się drogą powiatową. Według ustaleń Szczepana 
Chrzęsta, Wicestarosty Bełchatowskiego poczynionych 
z Cezarym Grabarczykiem Ministrem Infrastruktury, 
ruch tranzytowy drogą powiatową odbywać się będzie 
do czasu wybudowania obwodnicy Bełchatowa, jednak 
nie dłużej niż 3 lata. W międzyczasie droga została pod-
dana modernizacji, która poprawi jej stan techniczny, 
organizację ruchu oraz zwiększy bezpieczeństwo korzy-
stających z niej pieszych i kierowców.  KB

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie zo-
stanie uruchomione Centrum Aktywizacji Zawodowej 
(CAZ). Wynika to z ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. Komórka ta będzie zajmo-
wać się wyłącznie aktywizowaniem bezrobotnych, 
a nie wypłatą zasiłków. 

– Głównym zadaniem Centrum będzie podejmowa-
nie przewidzianych przez ustawę działań aktywizują-
cych, które ułatwią osobie bezrobotnej poruszanie się 
na rynku pracy, co w konsekwencji doprowadzi do jej 
zatrudnienia. – mówi Kamil Ładziak, Z-ca Dyrekto-
ra PUP w Bełchatowie. – Być może dzięki temu zmie-
ni się niepochlebna, ale i niesłuszna opinia o bierności 
urzędów pracy.

PUP wystąpił do Ministerstwa Pracy z wnioskiem 
o dofinansowanie kwotą 207 tys. zł tego przedsięwzię-
cia. Uruchomienie CAZ-u wymagać będzie adaptacji 
pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Pabianic-
kiej w Bełchatowie. Organizacyjnie wejdą w jego skład 
3 wydziały: Pośrednictwa Pracy, Aktywizacji Rynku 
Pracy i Poradnictwa Zawodowego. Dyrektor Ładziak 
uczestniczył na początku grudnia w szkoleniu w Niem-
czech finansowanym ze środków Unii Europejskiej, 
w którym m.in. obserwował niemieckie rozwiązania 
problemu bezrobocia.

– Niemieckie CAZ-y są odrębnymi podmiotami, 
działającymi jako spółdzielnie socjalne. – mówi K. Ła-
dziak. – Osoba długotrwale bezrobotna zostaje skiero-
wana do takiej jednostki, gdzie w sposób praktyczny 
i teoretyczny uczona jest konkretnego fachu. Na terenie 
jednego powiatu jest kilka takich zakładów, a w każ-
dym może być aktywizowanych jednorazowo nawet do 
200 osób. 

Jeszcze w połowie grudnia nie było odpowiedzi 
z Ministerstwa, czy i kiedy zostaną przekazane środki 
na Centrum Aktywizacji Zawodowej w Bełchatowie. 
Być może termin uruchomienia tej komórki nieco się 
przesunie. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 
259 tys. zł. Będzie w nich partycypować także budżet 
powiatu kwotą ok. 50 tys. złotych.

W listopadzie było zarejestrowanych w PUP 
w Bełchatowie 5 714 osób, o 176 więcej niż mie-
siąc wcześniej. Stopa bezrobocia wynosiła w paź-
dzierniku br. 9,7% (województwo łódzkie – 10,8%, 
kraj – 11,1%). AZ

Powiat Bełchatowski wykonując zadania z zakresu 
transportu drogowego i dróg publicznych oraz utrzy-
mywania ich we właściwym stanie podjął czynności 
zwązane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1918E Szczerców – Osiny”. Droga 
powiatowa jest drogą publiczną zarządzaną przez Po-
wiat Bełchatowski, w którego imieniu jej utrzymaniem 
zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie.
Inwestycja polegała na wykonaniu nakładki w postaci 
nawierzchni asfaltowej wraz z niezbędnym poszerze-
niem istniejącej konstrukcji do szerokości 6 m. Droga 
przebiega przez Gminę Szczerców, która jest partnerem 
w projekcie. Zaplanowany do przebudowy odcinek 
drogi znajduje się pomiędzy miejscowościami Szczer-
ców i Osiny. To kolejny fragment przewidziany do 
przebudowy. Dotychczas przebudowany odcinek w la-
tach 2007 – 2008 wynosił 4900 m. Aktualnie do mo-
dernizacji zaplanowano 3467,61 m. Oś drogi została 
ukształtowana w oparciu o trasę i przebieg istniejącej 
jezdni. Odcinek pomiędzy Szczercowem i Osinami jest 
niezwykle ważny z punktu widzenia swojego strate-
gicznego położenia. Droga jest częścią układu komuni-
kacyjnego dla obiektów przemysłowych wchodzących 
w skład PGE Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów 
S.A. oraz PGE Elektrowni Bełchatów S.A. Planowany 
do przebudowy odcinek jest istotnym zabezpieczeniem 
logistycznym do wspomnianych przedsiębiorstw. Ce-
lem projektu jest poprawa stanu dróg powiatowych 
służąca polepszeniu standardu podróżowania i po-
prawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 
Projekt został wyłoniony do dofinansowania ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach konkursu nr 1 wniosków o dofinansowanie 
projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Zarząd Powiatu Bełchatowskiego w terenie podczas 
sprawdzania postępów w pracach na największych 
tegorocznych inwestycjach.

Kamil Ładziak, Z-ca Dyrektora PUP w Bełchatowie 
w rozmowie z Wiesławem Wasiłowskim, klientem 
urzędu usłyszał opinię i wyrazy nadziei, że Centrum 
Aktywizacji Zawodowej faktycznie polepszy sytuację 
osób bezrobotnych.

Fundusze europejskie 
dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1918E Szczerców – Osiny”  
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

centrum aktywizacji zawodowej

Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, Oś prio-
rytetowa I „Infrastruktura transportowa”, Działanie 
I.1 Drogi.

Wartość projektu to 332.035,68 PLN. Inwesty-
cję sfinansowano: – EFRR: 825.862,12 PLN (62%); – 
Gmina Szczerców: 500.000,00 PLN (37,5%); Powiat 
Bełchatowski: 6173,56 PLN (0,5%). 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to je-
den z funduszy strukturalnych UE, którego zadaniem 
jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju re-
gionów należących do Unii Europejskiej. Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na 
lata 2007–2013 przygotowany i zarządzany przez 
zarząd województwa łódzkiego, służący realizacji Na-
rodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej 
Strategii Spójności), składający się ze spójnego zesta-
wienia osi priorytetowych operacyjnych prowadzących 
do podniesienia konkurencyjności i zrównoważonego 
rozwoju danego regionu. A. First
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wYdarzeNia

Starosta w imieniu mieszkańców powiatu przekazał dostojnemu jubilatowi 
życzenia, kwiaty i prezent w postaci albumu o najpiękniejszych zakątkach Pol-
ski, a także kilka egzemplarzy biuletynu ECHO relacjonującego niedawny pobyt 
prezydenta w Powiecie Bełchatowskim. R. Kaczorowski wspomina gościnę w Beł-
chatowie bardzo ciepło.

– To była moja ostatnia podróż do Polski w tym roku, właśnie do wasze-
go powiatu – powiedział Prezydent do Starosty Bełchatowskiego. – Proszę jesz-
cze raz podziękować mieszkańcom za przyznane mi wyróżnienie i przeka-
zać najlepsze życzenia dla społeczności naszego powiatu.

Wiele samorządów gminnych przyznało Ryszardowi Kaczorowskiemu lokalne 
wyróżnienia, najczęściej honorowe obywatelstwo danego miasta. W maju 2009 r. 
nasz powiat jako jedyny w kraju uhonorował Prezydenta tytułem „Zasłużony dla 
Powiatu Bełchatowskiego”. 

AZ

Tak brzmiał tytuł wystawy prezentowanej przez 2 tygodnie przed budynkiem 
Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ulicy Pabianickiej. Można było na niej 
zobaczyć fotografie, zdjęcia z dokumentalnych filmów, fragmenty artykułów praso-
wych, plakaty związane z przemianami politycznymi w Polsce z przełomu lat 80. 
i 90. Jak zaznaczył obecny na otwarciu wystawy senator RP Wiesław Dobkowski, 
aktualna wiedza i spojrzenie z perspektywy czasu pozwalają stwierdzić, że polskie 
wydarzenia 1989r. dały początek zmianom w całej Europie Wschodniej. 

– Zarówno mnie, jak i moim kolegom wydaje się, jakby to było wczoraj. 
Wierzyliśmy, że komunizm kiedyś upadnie, ale nikt nie znał daty, ani 
miejsca. – wspominał senator. – Pamiętam, że ogromnie cieszyliśmy się 
z udziału w obradach Okrągłego Stołu naszych dwóch przedstawicieli 
z kopalni i ustalenia częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. Jest 
wiele nazwisk, które wpisują się w tamte historyczne wydarzenia. Dwa z nich są 
szczególnie ważne. To kardynał Stefan Wyszyński i papież Jan Paweł II. Dzięki 
nim między innymi mamy dziś demokrację i możemy wybierać, kogo chcemy.

Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN 
w Łodzi. Po raz pierwszy prezentowana była 4 czerwca br. w łódzkiej Manufakturze. 
„Pamiętny rok 1989” dokumentuje fakty, które doprowadziły do obalenia ustroju ko-
munistycznego w Polsce i odzyskania suwerenności. Jednym z najważniejszych wy-
darzeń były negocjacje między władzami PRL a opozycją, zwane „rozmowami Okrą-
głego Stołu”. Ich efektem była legalizacja „Solidarności”, całkowicie wolne wybory 
do nowo utworzonego Senatu i nowa ordynacja wyborcza do Sejmu, w której 35 
procent mandatów miało pochodzić z wolnych wyborów. W praktyce oznaczało to 
podział władzy między opozycją a PZPR. W czerwcowych wyborach 1989r. strona so-
lidarnościowa odniosła spektakularny sukces. W tym czasie także zmiany ustrojowe 
w naszym kraju nabrały tempa. Zamknięciem pierwszego etapu budowania polskiej 
demokracji były całkowicie wolne wybory samorządowe (maj 1990r.), prezydenckie 
(listopad/grudzień 1990 r.) i parlamentarne (październik 1991 r.). AZ

trudne drogi do wolności
Około 300 osób, głównie młodych ludzi, zebrało się w auli ZSP nr 3 w Bełcha-

towie, by 12 listopada br. wziąć udział w konferencji pt. „Trudne drogi Polski do 
wolności”. Prelekcje poświęcone wydarzeniom z historii Polski XX wieku zapre-
zentowało kilku wykładowców uczelni wyższych. 

Znalazł się wśród nich prof. Grzegorz Nowik z Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie. W swoim wykładzie nt. polsko-rosyjskiej wojny 
w eterze w latach 1918–1921 zaprezentował genezę polskiego wywiadu wojsko-
wego w oparciu o radiotelegrafię. Z kolei prof. Arkadiusz Adamczyk z Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wygłosił prelekcję zatytułowaną: „ Pol-
skie niepodległości 1918–1944–1989”. Odpowiedzi na pytanie: wojna domowa 
czy okupacja w roku 1945 w Polsce? – poszukiwał w swojej prelekcji dr Dariusz 
Rogut z Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach. Józef Śreniawski z Biura 
Edukacji Publicznej Łódzkiego Oddziału IPN zaprezentował temat pt. „Solidar-
ność jako zryw antyfeudalny”. 

Mimo, ze konferencja miała formę zwykłych wykładów, prelegenci urozmaicili 
ją własnymi refleksjami i wspomnieniami wydarzeń z najnowszej historii Polski, 
zwłaszcza roku 1989. 

– Pamiętam, ze po wyborach 4 czerwca na drzwiach do mojej szkoły wisiała 
lista z informacją o głosach na poszczególne osoby. – mówił prof. Adamczyk. – 
Pewien człowiek czytając te nazwiska powiedział: w końcu ruski nie będzie na nas 
pluł. Ludzie autentycznie się cieszyli. 

Zaskakujące wnioski, które prof. G. Nowik wysnuł na podstawie historii 
wojskowej radiotelegrafii i powstawania polskich wojsk łączności podobały się 
zwłaszcza młodej, uczniowskiej części audytorium. 

– Pamiętajcie, trzeba uczyć się języków obcych, zwłaszcza naszych wro-
gów. Trzeba uczyć się matematyki, ona uczy logicznego myślenia. I trzeba 
słuchać muzyki, bo ona pobudza wyobraźnię. Dzięki takiemu arsenałowi 
wiedzy i umiejętności nie będzie wam straszne łamanie szyfrów. Poradzi-
cie sobie z każdym problemem! – zakończył wykład profesor Nowik.

Konferencję współorganizowali Starosta Bełchatowski – Jarosław Brózda, 
lokalni parlamentarzyści – Wiesław Dobkowski i Dariusz Seliga oraz przewod-
niczący NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Piotrkow-
skiego – Zbigniew Bo-
gusławski. Konferencję 
współorganizowali (na 
zdjęciu) Starosta Bełcha-
towski Jarosław Brózda, 
senator Wiesław Do-
bkowski, poseł Dariusz 
Seliga oraz Zbigniew 
Bogusławski, NSZZ „So-
lidarność”. AZ

wtedy też była niedziela
Bełchatowskie obchody 28. rocznicy wprowadzenia sta-

nu wojennego odbyły się w kościele pw. Zesłania Ducha 
Św. na os. Przytorze. Licznie zebrani mieszkańcy, poczty 
sztandarowe i delegacje władz samorządowych, organiza-
cji pracowniczych, społecznych i politycznych uczestniczyli 
w Mszy św. w intencji ofiar wydarzeń zapoczątkowanych 
13 grudnia 1981 r. Samorząd powiatowy reprezentowali 
Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski i radna Jadwiga 
Przystaś. Delegacje złożyły kwiaty w wyznaczonym miejscu 
w świątyni pod specjalną konstrukcją, stanowiącą symbol 
pamięci o uczestnikach i ofiarach walk o niepodległość Polski 
z komunistycznym reżimem.

Stan wojenny został wprowadzony w niedzielę, 13 grud-
nia 1981 r. na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981r. 
Zniesiono go 22 lipca 1983r. Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojenne-
go była zła sytuacja gospodarcza kraju (brak żywności, zagrożenie bezpieczeństwa 
energetycznego). Prawdziwą przyczyną była obawa przed utratą władzy przez re-
żim komunistyczny związana z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związko-
wym, w szczególności NSZZ „Solidarność”. 13 grudnia już o północy rozpoczęły się 
w całym kraju aresztowania działaczy opozycyjnych i innych wytypowanych osób 
uznanych za groźne dla porządku publicznego. W ciągu pierwszego tygodnia trwa-
nia stanu wojennego zatrzymano ok. 5000 osób. Ogółem, w okresie trwania stanu 
wojennego, zostało internowanych ok. 10 000 osób w 49 ośrodkach internowania 
na terenie całego kraju. Sprzeciw Polaków wobec wprowadzenia stanu wojennego 
przybierał różne formy: strajków, demonstracji, wiele osób opuściło kraj. Pion Śled-
czy Instytutu Pamięci Narodowej sformułował przeciwko autorom stanu wojennego 
akty oskarżenia. Procesy są w toku.  AZ, GL 

Starosta Jarosław Brózda z żoną Anetą 
złożyli prezydentowi Ryszardowi Ka-
czorowskiemu najlepsze urodzinowe 
życzenia.

Miejsce w kościele 
na Przytorzu upa-
miętniające ofiary 
stanu wojennego. 

– Wierzyliśmy, ze komunizm kiedyś 
upadnie – wspominał senator Wiesław 
Dobkowski podczas pierwszego dnia 
wystawy „Pamiętny rok 1989”.

Wystawę obejrzało wielu mieszkañców, 
także młodych ludzi.

pamiętny rok 1989

100 lat  
to za mało

Jarosław Brózda, Starosta Beł-
chatowski uczestniczył w Koncer-
cie Galowym w Operze Narodowej 
w Warszawie wieńczącym obchody 
70. rocznicy II wojny światowej, 
który to koncert został dedykowa-
ny Ryszardowi Kaczorowskiemu, 
ostatniemu Prezydentowi RP na 
uchodźstwie, z okazji jego dzie-
więćdziesiątych urodzin. 
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wYwiad miesiąca
Ryszard Wyczachowski, ur. 11 listopada 1945 r. 

w miejscowości Gnojno w bydgoskiem, od 1975 r. do 
chwili przejścia na emeryturę w 2002 r. pracownik 
bełchatowskiej kopalni, inicjator i aktywny uczestnik 
działań opozycyjnych wobec komunistycznej władzy 
PRL w strukturach NSZZ „Solidarność”, samorządo-
wiec i społecznik. 11 listopada 2009 r. został odzna-
czony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na 
wniosek Starosty Bełchatowskiego, Jarosława Bróz-
dy, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – 
jednym z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych 
nadawanym za wybitne osiągnięcia na polu m.in. 
obronności kraju, działalności społecznej i służby 
państwowej. 

Agnieszka Zawadzka: Prezydent RP i Starosta 
Bełchatowski zrobili Panu niezwykły prezent uro-
dzinowy.

Ryszard Wyczachowski: Byłem bardzo miło za-
skoczony informacją, że przyznano mi tak prestiżowe 
wyróżnienie. Ale w tej beczce miodu znalazła się też 
łyżka dziegciu. Otóż Prezydent RP wskazał w swo-
im piśmie dołączonym do odznaczenia dzień i miej-
sce jego wręczenia. Miał to być plac przed kościołem 
przy ulicy Czyżewskiego, gdzie odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Niepodległości. Jej gospodarz, prezydent 
Bełchatowa nie zgodził się jednak na umieszczenie 
w programie tego punktu. W najczarniejszym śnie cze-
goś takiego nie spodziewałem się, że Marek Chrzanow-
ski zdolny jest takie świństwo mi zrobić. 

AZ: Mimo to wręczenie odznaczenia nastąpiło 
tego samego dnia w Oratorium Jana Pawła II pod-
czas koncertu laureatów Regionalnego Przeglądu 
Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. Nie uważa 
Pan, że to także nobilitujące miejsce? 

RW: Tak uważam, ale wiem, że to dzięki osobistej 
interwencji starosty Jarosława Brózdy. Wręczenie mi 
tam odznaczenia było również odwlekane w czasie.

AZ: Świątynię przy ulicy Czyżewskiego darzy Pan 
szczególnym sentymentem z racji wydarzenia sprzed 
blisko 30 lat, tj. ogłoszenia stanu wojennego. 

RW: Rzeczywiście ma ona dla mnie osobiste zna-
czenie, ale też jest to miejsce historyczne, o którym 
powinny wiedzieć zwłaszcza młode pokolenia. Już 13 
grudnia 1981 r., w pierwszym dniu stanu wojennego 
zorganizowałem spotkanie ludzi, którzy nie zamierzali 
poddać się biernie komunistycznemu reżimowi, którzy 
chcieli coś robić, działać, walczyć. Spotkaliśmy się 
właśnie w kaplicy przy ul. Czyżewskiego. Było nas kil-
kanaście osób, związkowców z „Solidarności”. Na tym 
spotkaniu zrodziła się pierwsza podziemna struktura 
tej organizacji w Bełchatowie. 

AZ: Brzmi to prosto: umówiliśmy się, spotka-
liśmy się, zorganizowaliśmy. A przecież wcale 
tak łatwo nie było. Nie było internetu, telefonów 
komórkowych, a poza tym sytuacja wymagała 
ostrożności, wręcz konspiracji.

RW: Ma pani rację. Nie było łatwo. W niedzielę 13 
grudnia 1981r. zdziwiła mnie z samego rana cisza w ete-
rze. Nie nadawała telewizja, radio milczało. Zadzwoni-
łem do Stanisława Knasia. Nasze telefony nie były, o dzi-
wo, wyłączone. Trudno powiedzieć, czy był to przypadek, 
czy też celowe działanie. To Stasiek powiedział mi, że 
generał Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny. „Mnie 
już chcieli w nocy aresztować, ale ludzie mnie wybroni-
li i zostałem w domu. Ale ty uciekaj, bo zaraz po ciebie 
przyjdą”– ostrzegł mnie. Po tej rozmowie wyszedłem na 
ulicę. Było zimno. Próbowałem zebrać myśli, podjąć jakąś 
decyzję. Postanowiłem pojechać do mojego zakładu, do 
bełchatowskiej kopalni, bo tam było całe kierownictwo 
„Solidarności”. Na taki sam pomysł wpadli też Zbigniew 
Matyśkiewicz i Maciek Knaś, syn Staśka. Strażnicy za-
trzymali nas jednak przed bramą informując, że na tere-
nie zakładu jest milicja. Postanowiliśmy wrócić do miasta 
i spotkać się jeszcze raz, ale w szerszym gronie. Każdy 
z nas miał zorganizować ludzi, do których ma zaufanie. 
Poprosiłem księdza prałata Aleksandra Łęgockiego, dziś 
już nieżyjącego, o udostępnienie miejsca w kaplicy przy 
ul. Czyżewskiego. Ksiądz dał mi klucze do pomieszczenia 
w piwnicy. Spotkaliśmy się wieczorem. 

AZ: Wspomniał Pan, że to właśnie na tym spo-
tkaniu zawiązała się pierwsza podziemna struk-
tura „Solidarności” w Bełchatowie.

RW: W czasie rozmów pojawiały się różne propozy-
cje. Wśród nich np. strajk w kopalni, albo wyjechanie 
ciężkim sprzętem na posterunek milicji i siedzibę ko-

mitetu PZPR. Ciekawe, że ten pomysł podjęli najchęt-
niej tajni współpracownicy Służb Bezpieczeństwa, któ-
rzy już wtedy byli wśród nas. Gdybyśmy to zrobili, to 
byłaby pacyfikacja, a tym samym tragedia większa być 
może niż w kopalni „Wujek”. Stanęło na uzgodnieniu, 
że utworzymy nieoficjalną strukturę naszego Związku, 
która nie podda się rygorom stanu wojennego, będzie 
pomagać rodzinom osób internowanych i która będzie 
walczyć o „Solidarność”. Tym celom miało służyć m.in. 
wydawanie podziemnej gazetki. 

AZ: Co było w tych donosach?
RW: Wszystko: co robiłem, z kim spotykałem się, 

co mówiłem, jaką piję herbatę, czy palę, czy piję al-
kohol, czy mam skłonności do kobiet itd.. Zdziwiłem 
się bardzo, że takie szczegóły były istotne dla Służb 
Bezpieczeństwa. Takie informacje wydają się bzdurne, 
o niczym nie świadczą. Tymczasem TW mieli obowią-
zek zgłaszać wszystko, co dotyczyło mojej osoby.

AZ: Od kiedy wiedział Pan, że jest inwigilowany?
RW: Oddech bezpieki na plecach czułem od po-

czątku. Jak pojawiały się w kopalni gazetki czy ulotki, 
u mnie w domu natychmiast było przeszukanie. Co cie-
kawe, oficjalnym pretekstem nie była działalność opo-
zycyjna, a rzekoma kradzież części do maszyn, których 
szukano... na półkach z książkami. Mieli nakaz rewizji 
in blanco i wpisywali sami, co chcieli. Na tym, który 
widziałem był podpisany prokurator Polak.

AZ: Narażał Pan rodzinę na stres i nieprzyjem-
ności.

RW: Rodzina wiedziała o wszystkim. Dzieci chętnie 
mi pomagały. Owszem, straszono mnie i żonę, że stra-
ci pracę, a dzieci zostaną wyrzucone ze szkoły. Metoda 
szantażu i zastraszania była powszechna. My jednak 
nie poddaliśmy się, chociaż trudno było to znosić. 

stan wojenny – moja historia
AZ: Mówi Pan o „Solidarności wojennej”?
RW: Tak, zostałem redaktorem biuletynu wydawa-

nego w nakładzie około 200 egzemplarzy. Rękopisy 
przejmował ode mnie Zbyszek Matyśkiewicz. Zdarza-
ło się, że moi mali synowie zanosili mu je schowane 
w czapkach, albo tornistrach. Zbyszek przekazywał je 
paniom, które przepisywały teksty na maszynie. Wiem, 
że była wśród nich Jolanta Remelska, która dużo nam 
pomagała. Niestety nie wiem, co się z nią dzisiaj dzie-
je. Maszynopisy służyły do przygotowania matrycy. To 
było zadanie Antoniego Augustyniaka. Po jakimś cza-
sie do redakcji dołączył Andrzej Krasusuki. Materiały 
takie jak farba, matryce, papier dostarczał Jan Dzido. 
Można powiedzieć, że to była produkcja chałupnicza 
z użyciem bardzo prostych przedmiotów i materiałów. 
Pamiętam, że kiedyś brakło nam farby, więc próbowa-
liśmy ją sami zrobić z pasty do butów i oleju. Niestety, 
tłuszcz rozmazywał się i tekst był nieczytelny. 

AZ: Jak przebiegał kolportaż gazetki?
RW: Zasadniczo zajmował się nim Zbyszek Matyś-

kiewicz. Pomagali nam młodzi ludzie, starsi angażo-
wali się niechętnie. Gazetka trafiała do zakładów pra-
cy nie tylko w Bełchatowie, także w Piotrkowie. 

AZ: Wspomniał Pan, że już na tym historycz-
nym spotkaniu 13 grudnia 1981r. byli obecni 
tajni współpracownicy SB. Wyobrażam sobie, że 
udostępnienie przez Instytut Pamięci Narodowej 
tzw. teczek i odkrycie nazwisk donosicieli było 
dla Pana przykrym przeżyciem. Mogły być tam 
przecież osoby Panu bliskie.

RW: I były. Teczki otwierałem z niepewnością. Pró-
bowałem wcześniej domyślać się, kto współpracował 
z SB. Byłem w błędzie. Okazało się, że to ci najbar-
dziej zaufani, których darzyłem osobistym szacunkiem 
i przyjaźnią składali na mnie meldunki. 

AZ: Nawet po zamknięciu Pana w więzieniu?
RW: Zatrzymywano mnie i przesłuchiwano wie-

lokrotnie. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego zostałem 
skazany w roku 1982 na 3 lata pozbawienia wolności. 
Karę odbywałem w Areszcie Śledczym w Piotrkowie 
Trybunalskim, a potem w Zakładzie Karnym w Hru-
bieszowie. W tym ostatnim byli ludzie z całej Polski. 
Traktowano nas jak pospolitych przestępców, jak mor-
derców i złodziei. Nie godziliśmy się z tym. Strajkiem 
głodowym próbowaliśmy uzyskać status więźniów 
politycznych. W istocie przecież walczyliśmy z komu-
nistycznym reżimem PRLu o wolność ludzi pracy i Po-
laków. Mój organizm nie wytrzymał, trafiłem do szpi-
tala. Głodowanie innych też okazało się bezskutecz-
ne. Zwolniono mnie do domu na podstawie amnestii 
w czerwcu 1983. Mimo to, przesłuchiwania i zatrzy-
mywania 48-godzinne nadal trwały, aż do roku 89. 

AZ: Czy dziś umiemy uszanować to, o co wal-
czono tak zaciekle prawie 30 lat temu?

RW: Muszę panią zmartwić – nie umiemy. My, któ-
rzy pamiętamy tamte czasy i wydarzenia potrafimy do-
strzec i cieszyć się z naszej wolności i demokracji. Ale 
dla tych, którzy nie pamiętają, wspomnienia o stanie 
wojennym, o rewizjach w domu, przemycaniu ulotek 
w tornistrach są jakąś abstrakcją. Tak nie powinno 
być. Moim zdaniem winna jest szkoła i nauczyciele 
historii, którzy nie czują potrzeby, a może nie mają 
odwagi mówić młodym ludziom, jaka byłaby Polska 
dziś, gdyby nie walka, determinacja, poświęcenie ludzi 
chcących godnie żyć w niezależnym państwie. Martwi 
mnie jeszcze jedno. Dzisiejsze społeczeństwo podej-
muje straszne decyzje wyborcze. Dlatego wciąż nie jest 
w Polsce dobrze. Najgorsze jest to, ze wielu w ogóle nie 
chodzi na wybory. Przede wszystkim to oni są odpo-
wiedzialni za obecny stan rzeczy.

AZ: Jak to zmienić?
RW: Moim zdaniem decyzje wyborcze należy podej-

mować poważnie i odpowiedzialnie. Nie jest to proste, 
kiedy bombardowani jesteśmy medialną propagandą 
zdominowaną przez fałsz i kłamstwo. Jeśli to zrozu-
miemy,nie uwierzymy czczym hasłom i obietnicom 
– będzie dobrze. Trzeba przyjąć zasadę: to, do czego 
nawołuje i zaleca obecna telewizja – odrzucić.

AZ: A jeśli nie? 
RW: To będziemy za chwilę znów walczyć o wolność 

ojczyzny. Traktat Lizboński podpisany, prezydent wyko-
nał wolę oszukanego narodu, ale od 1 stycznia nowego 
roku Polska traci tym samym suwerenność. Nie będzie-
my mieć decyzji naszych własnych, tylko brukselskie. 

AZ: Poruszył Pan temat na następną obszerną 
rozmowę. Tymczasem kończąc tę i nawiązując do 
Pana ostatnich słów muszę powiedzieć: oby był 
Pan złym prorokiem.

RW: Obym był. 

AZ: Dziękuję za rozmowę. 
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taleNtY

To był wyjątkowy Regionalny Przegląd Piosen-
ki Patriotycznej i Żołnierskiej w Bełchatowie. Po 
pierwsze: odbył się już po raz dziesiąty, po drugie: 
zgłosiła się do niego rekordowa liczba uczestników 
– ponad 400 osób. Koncert laureatów odbył się 11 
listopada w Oratorium Jana Pawła II. 

Przegląd organizuje od 1999 roku Regionalne 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne przy wsparciu 
licznych podmiotów, w tym osób indywidualnych, 
firm i instytucji. Starostwo Powiatowe przekazało or-
ganizatorowi w tym roku blisko 10 tysięcy złotych. 
Przegląd od początku cieszył się popularnością. Na 
pierwszy zgłosiło się 104 artystów, w roku 2004 było 
ich ponad 300, w tegorocznym – 400! W ciągu 10-let-
niej historii tego festiwalu najczęściej śpiewane były 
takie utwory jak: „Białe róże”, „Marsz I Brygady”, 
„Przybyli ułani”, „Piechota”, „Biały krzyż”, „Serce 
w plecaku”, „Rota”. Tylko jeden raz do tej pory za-
śpiewano „Pieśń o wodzu miłym”. W 1999 podczas 
I Przeglądu wykonano arię z opery „Straszny dwór”.
Stanisława Moniuszki. Zaśpiewał ją śp. Zdzisław 
Trawiński. 

Uczestników Przeglądu przydzielono do kilku ka-
tegorii wiekowych. W każdej z nich uwzględniono 
rywalizację solistów, duetów oraz zespołów i chórów. 
Wśród przedszkolaków najlepiej zaśpiewali: Laura 
Pułka (PS nr 6), Zuzanna Grzejszczak (PS nr 5), Ni-
kola Kiereś (PS nr 1); Zuzanna Stępień i Aleksan-
dra Żurawicka (PS nr 8), Dorota i Paulina Bycz-
kowskie (PS nr 8), Kacper Dykes i Wiktor Wójcik 
(PS nr 8), chóry Topolanie i Pięcionutki. 

W kategorii szkół podstawowych nagrody otrzy-
mali: Amelia Kierasińska (SP Kluki), Oliwia Za-
łęczna (SP nr 12), Rafał Litych (SP Dobrzelów), 
Aleksandra Szurgot (SP nr 12), Piotr Szczepaniak 
(SP nr 8), Olga Piasta, Marta Magnucka (SP nr 5), 

Sandra Kruk (SP nr 8), Sylwia Lewińska (SP Klu-
ki), zespoły: Forte (SP nr 3), Do Re Mi (SP nr 3), 
Małe Jedynki, chór Dwunastka (SP nr 12), Trójka 
i Trójeczka (SP nr 3). 

Najlepsi gimnazjaliści: Weronika Pochopień (PG 
nr 4), Karolina Załęczna (PG nr 4), Izabela Stolar-
czyk (Gimnazjum w Klukach), Alicja Brzezowska 
(PG nr 4), Monika Zalewska (PG nr 4), Julia Kwie-
cińska (PG nr 1), Zespół wokalny z PG nr 4, Chór 
z Gimnazjum Kluki.

Wśród artystów ze szkół ponadgimnazjalnych 
jury doceniło: Agnieszkę Kopalę (ZSP nr 4), Edy-
tę Olszewską (SZSO nr 2), Aleksandrę Chinalską 
(Gimnazjum Kleszczów), zespół z SZSO nr 2, Chór 
Laudate Dominum z Zelowa. Grand PrixPrzeglądu 
przyznano chórowi Fermata z PG nr 4. 

Przyznano także liczne nagrody specjalne. Otrzy-
mali je: zespół 
Dziewiąteczka, Zu-
zanna Gajda, Piotr 
Szczepaniak, grupa 
Laudate Dominum, 
Aleksandra Chinal-
ska, Zuzanna Stę-
pień i Aleksandra 
Żurawicka, Kur-
nosianki, Szymon 
Brzezowski, Patry-
cja Kępa, Weronika 
Kępa, Rafał Litych, 
Chór z Gimnazjum 
w Klukach. 

Ponadto Jaro-
sław Brózda, Sta-
rosta Bełchatowski 
wręczył w imieniu 

dla marcina i mateusza
„Jesienne spotkanie z piosenką im. Marcina i Ma-

teusza” to cykliczny festiwal organizowany przez 
Związek Harcerstwa Polskiego – 7 Środowiskowy 
Szczep Harcerski „Kora” w Bełchatowie. Tegoroczne 
„Spotkanie” o zasięgu ogólnopolskim trwało 3 dni. 
W ich trakcie uczestnicy imprezy, zuchy i harcerze 
brali udział w Mszy św. w intencji tragicznie zmar-
łych kolegów Marcina i Mateusza, refleksyjnym wie-
czorku przy kominku pod hasłem „Przede wszystkim 
musimy pamiętać”, licznych harcerskich obrzędach 
i wreszcie w samym festiwalu i koncertach mu to-
warzyszących.Wystąpił m.in. zespół Amnezja. Staro-
stwo Powiatowe ufundowało dla laureatów festiwalu 
nagrody o łącznej wartości ok. tysiąca złotych. 

AZ

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bełcha-
towie podsumował wyniki współzawodnictwa spor-
towego za rok szkolny 2008/09. Na uroczystej gali 
nagrodzono najlepszych sportowców – uczniów szkół 
wszystkich szczebli oraz nauczycieli. PSZS jest sa-
morządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowaw-
czym uczniów, nauczycieli i innych osób działających 
dla zdrowia, aktywności ruchowej oraz sportu dzieci 
i młodzieży szkolnej. Finansowo jest wspierany przez 
samorząd Powiatu Bełchatowskiego. 

– Miniony rok szkolny nie był złym czasem dla na-
szych podopiecznych – mówi Jarosław Budzyński, 
Prezes PSZS. – Jeśli chodzi o zasobność portfela, 
pieniędzy mieliśmy mniej, ale osiągnięte wyniki spor-
towe plasują nas w czołówce województwa. Uważam 

to za powód do zadowolenia. Ufam, że dzięki powsta-
jącym w powiecie nowym obiektom sportowym zapał 
młodzieży do uprawiania sportu jeszcze wzrośnie. 

W podsumowaniu współzawodnictwa sportowego 
uwzględniono wszystkie dyscypliny sportowe objęte 
Kalendarzem Łódzkiego Szkolnego Związku Sporto-
wego. Dziesiątki najlepszych sportowców Powiatu 
Bełchatowskiego przedstawiają się następująco: 

Gimnazja: Marcin Osiewicz, Damian Daczyń-
ski, Jakub Paluszkiewicz, Aleksandra Burliga, 
Dawid Gajda, Sandra Kociuga, Aleksandra Uciń-
ska, Oliwia Pęcikiewicz, Adrian Ejsmont, Jakub 
Maciejczyk.

Szkoły ponadgimnazjalne: Łukasz Błasik, Mar-
cin Kluza, Sebastian Mikołajczyk, Kowalczyk 
Anna, Karolina Zięba, Natalia Lesiakowska, 
Olga Bąkowicz, Aleksandra Stępień, Magdalena 
Soboń, Tomasz Danielczyk.

Szkoły podstawowe: Aleksandra Cyniak, Ma-
riusz Jurczyk, Łukasz Olejniczak, Krzysztof 
Wolny, Mariusz Trzeboński, Kamila Zytkiewicz, 
Katarzyna Cieślak, Jakub Frątczak, Arkadiusz 
Tosik, Patrycja Zawadzka. 

Za organizowanie zawodów oraz przygotowanie 
do nich dzieci i młodzieży nagrodzeni zostali także 
nauczyciele: Elżbieta Zielińska, Agnieszka Kęsy, 
Adam Madera, Agnieszka Baczmaga, Tomasz 
Zadworny, Grzegorz Muskała, Krystian Kierach, 
Paweł Siekierski, Anna Dobrowolska, Anna Gie-
rula, Jacek Koszek, Eligiusz Szewczyk. 

Redakcja

Na żołnierską nutę

Antoni Owczarek, Prezes RSKK otrzymał Medal 10-le-
cia Powiatu Bełchatowskiego w podziękowaniu za 
popularyzowanie przez Stowarzyszenie idei patrio-
tycznych. 

W tegorocznym przeglądzie wzięło udział kilka chó-
rów ze szkół Powiatu Bełchatowskiego, a ogółem około 
400 uczestników.

Młodzi sportowcy i i ich nauczyciele pracują cięzko na 
swoje sukcesy przez cały rok. Rok szkolny 2008/09 
został podsumowany na uroczystej gali.

Harcerskie spotkania z piosenką zgromadziły w Ora-
torium Jana Pawła II dziesiątki młodych ludzi.

rok tylko dobry

Prezydenta RP Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski – Ryszardowi Wyczachowskiemu oraz Złoty 
Krzyż Zasługi – ks. Prałatowi Januszowi Krakowia-
kowi. Antoni Owczarek, Prezes RSKK oraz Urszula 
Komońska i Tomasz Trawiński otrzymali z rąk sta-
rosty medale 10-lecia samorządu Powiatu Bełchatow-
skiego w uznaniu za trud i pracę włożone w organi-
zację przedsięwzięcia, a także jako podziękowanie za 
popularyzowanie idei patriotycznych. 

AZ
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przYJazNY urząd

Starosta Bełchatowski wyznaczył wśród pracow-
ników Starostwa Powiatowego 10 osób, których zada-
niem jest udzielanie pierwszej pomocy, wykonywanie 
działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 
pracowników. W rozumieniu przepisów prawa pracy, 
starosta jako pracodawca miał taki obowiązek.

– Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców nie tylko 
do przekazywania pracownikom informacji o zagroże-
niach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie 
pracy na poszczególnych stanowiskach, – mówi sta-
rosta Jarosław Brózda, – ale obliguje do wskazania 
i przeszkolenia osób, które będą wiedziały co i jak robić, 
by w sytuacji zagrożenia np. pożarem, zabezpieczyć lu-
dzi przebywających na terenie urzędu oraz mienie. 

Przeszkoleniem wytypowanych osób zajęła się Jo-
lanta Namięta, St. Specjalista ds. BHP z upraw-
nieniami Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej: 

– Jeszcze niedawno przepisy nakazywały obecność 
w każdym zakładzie profesjonalnego strażaka lub 
osobę z uprawnieniami inspektora ochrony przeciw-
pożarowej. Obecnie może to być odpowiednio przy-
gotowany pracownik. Na każdym piętrze w budynku 
głównym Starostwa jest jedna taka osoba, a także 
w pozostałych budynkach przy ul. Pabianickiej 34 
i Czaplinieckiej 96 i 66. Ci wskazani pracownicy mają 
za zadanie udzielać pierwszej pomocy i reagować 
w sytuacjach zagrożenia pożarem.

Przeszkolenie wytypowanych osób obejmowało 
takie zagadnienia jak m.in: 
•  zagrożenia pożarowe w miejscu pracy, 
•  przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się 

pożarów,
•  zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapo-

biegania pożarom,
•  sposoby alarmowania o pożarze, 
•  rodzaje, sposoby i zasady działania podręcznego 

sprzętu gaśniczego,
•  zasady ewakuacji osób z terenów zagrożonych po-

żarem, 
•  zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach.
Były również zajęcia praktyczne, w trakcie któ-

rych urzędnicy zapoznawali się z dokładną topo-
grafią budynków, usytuowaniem gaśnic, hydrantów 
i wyjść ewakuacyjnych, ćwiczyli użycie podręcznego 
sprzętu gaśniczego. Obecnie jest opracowywany sce-
nariusz ewakuacji z budynków Starostwa. Próbna 
ewakuacja zostanie przeprowadzona na początku 
stycznia 2010 roku. 

AZ

szybsza komunikacja 
…. z komunikacją

W Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powia-
towego w Bełchatowie funkcjonuje nowe udogodnie-
nie dla interesantów. Dzięki zakupieniu dodatkowego 
modułu do funkcjonującego od dwóch lat systemu 
obsługi klientów Q-matic można zaplanować i za-
rezerwować wizytę w najpopularniejszym wydziale 
starostwa za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 
Aby zarezerwować termin wizyty w wydziale wystar-
czy otworzyć stronę internetową powiatu (www.po-
wiat-belchatowski.pl) i wybrać dogodny wolny termin 
z przedstawionych. Za pośrednictwem internetu można 
wybrać termin rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu, 
termin wpisania adnotacji np. o montażu haka czy in-
stalacji gazowej. Aplikacja jest dostępna 24 godziny na 
dobę przez 7 dni w tygodniu, zapewnia automatyczne 
potwierdzenie każdej wizyty poprzez e-mail.

W dalszym ciągu można zarezerwować termin 
dla załatwienia swojej sprawy telefonicznie (tel. 044 
635-86-77) lub osobiście.  KB

Nietrafiony zakup 
pod choinkę

Do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
często zgłaszają się kupujący z pytaniem, dlaczego 
sprzedawca odmawia przyjęcia zwrotu zakupionego 
zaledwie kilka dni wcześniej, nieużywanego towaru, 
a także, w jakim czasie można zwrócić zakupiony to-
war do sklepu.

Obowiązujące obecnie uregulowania prawne nie 
dają możliwości zwrotu towaru pełnowartościo-
wego zakupionego w siedzibie przedsiębiorcy (skle-
pie). Przyjęcie towaru z powrotem będzie zależało 
wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy. By uniknąć 
nieprzewidzianych niespodzianek związanych z od-
mową przyjęcia zwrotu np. nietrafionego prezentu 
pod choinkę, należy przed zakupem uzgodnić ze 
sprzedawcą, czy ewentualnie będziemy mogli w krót-
kim czasie zwrócić nieużywany, pełnowartościowy 
towar do sklepu. Jeśli wyrazi na to zgodę, to należy  
go poprosić, by uzgodnienie potwierdził pisemnie, 
np. na odwrocie dowodu zakupu (paragonu).

Towar pełnowartościowy można natomiast zwró-
cić bez podania przyczyny zwrotu odstępując od umo-
wy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na 
odległość (np. poprzez Internet, telefon, zamówienie 
z katalogu sklepu wysyłkowego itp.). W przypadku, 
gdy konsument zawiera umowę w powyższy sposób, 
skutkiem której jest nabycie własności rzeczy rucho-
mej, to posiada on uprawnienie do odstąpienia od tak 
zawartej umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia 
(otrzymania towaru) bez podania jakiejkolwiek przy-
czyny. W tym celu należy wysłać do przedsiębiorcy 
(sprzedawcy) stosowne oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy (najlepiej listem poleconym za potwierdze-
niem odbioru). Wtedy bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów sprzedawca winien zwrócić nam zapłaconą 
kwotę w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi jedynie 
koszty dostarczenia (np. odesłania) towaru do sprze-
dawcy, co trzeba uczynić również w terminie 14 dni. 

Należy jednak pamiętać o tym, iż konsumentowi nie 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na 
odległość w przypadku prenumeraty prasy oraz wtedy, 
gdy przedmiotem umowy są nagrania audialne, wizual-
ne, zapisane na nośnikach programów komputerowych, 
po usunięciu z nich oryginalnego opakowania.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
Piotr Porzeżyński

Przejrzysta 
Polska

Beata Goszcz z Biura Radców Prawnych Starostwa Po-
wiatowego podczas praktycznych ćwiczeń z gaśnicą.

Jolanta Namięta, St. 
Specjalista ds. BHP 
z uprawnieniami 
Inspektora Ochrony 
Przeciwpo¿arowejw 
Starostwie Powiato-
wym przeszkoliła wy-
branych pracowni-
ków z zakresu działań 
przeciwpo¿arowych. 
Na zdjęciu z Da-
riuszem Matusewi-
czem z Wydziału 
Zamówieñ Publicz-
nych i Inwestycji.

i urzędnik strażakiem 

Z uśmiechem

Krzysztof Zochniak, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Bełchatowskiego przygotował w imieniu 
mieszkańców naszego powiatu list do św. Mi-
kołaja, który to przybył osobiście po jego odbiór. 
Na pierwszym miejscu listy życzeń znalazło się 
zdrowie. W dalszej kolejności były miłość i pokój, 
mniejsze bezrobocie i lepsze drogi, a nawet powia-
towe lotnisko. Oj, oj, św. Mikołaj nie będzie miał 
prostego zadania. A my przy okazji mamy zadanie 
dla Czytelników. 

Kto jest św. Mikołajem? (Podpowiedź tkwi 
w miejscu spotkania, tj. w biurze Rady Powiatu).

Na odpowiedzi czekamy do 8 stycznia 2010 
roku (nr tel. 44 635 86 89, adres e-mailowy 

echoredakcja@powiat-belchatowski.pl lub 
zgłoszenie osobiste w pokoju 413 Starostwa Po-
wiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 
17/19). Spośród osób, które udzielą prawidłowej 
odpowiedzi zostanie wylosowany zwycięzca. Na-
grodę – niespodziankę dla niego ufunduje św. Mi-
kołaj! Za udział w tej zabawie nagrodę dla jednego 
z uczestników obiecała tez redaktor naczelna na-
szego biuletynu. Powodzenia!

Kto jest św. Mikołajem ???
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eko-echo

Setki tysięcy złotych na nowoczesne i niezawodne wyposażenie służb 
ratowniczo-gaśniczych w naszym powiecie zostały wydane w tym roku 
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Beł-
chatowie. Pieniądze idą jak woda, ale liczy się cel: bezpieczeństwo miesz-
kańców i warunki pracy strażaków. 

331 000 zł z PFOŚiGW 
przeznaczono na zakup śred-
niego samochodu ratowniczo-
gaśniczego wraz z wyposaże-
niem dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Bełchatowie. Samochód mie-
ści 2500 litrów wody, posiada 
wyposażenie do podejmowania 
czynności gaśniczych i ratow-
niczych, w tym ratownictwa 
drogowego. 

– Nowy samochód zastąpi 
wysłużonego 15-letniego IVE-
CO, który trafi do jednej z jed-
nostek OSP z terenu powiatu, 
włączonych do KSRG – mówi 
Stanisław Krasoń, Komen-

dant Powiatowy PSP. – Dzięki temu zakupowi zamknęliśmy etap modernizacji 
naszego taboru, który obecnie należy do najnowocześniejszego w regionie. 

W tym roku powiat przekazał KP PSP również 25 000 zł na zakup niezbędnych 
przedmiotów i ekwipunku osobistego strażaków oraz 28 000 zł na doposażenie 
Centrum Powiadamiania Ratun-
kowego. OSP w Grocholicach ma 
nowe wyposażenie w samocho-
dach pożarniczych. Otrzymała 
na to dotację w wysokości po-
nad 12.000 zł. W tym roku PFO-
ŚiGW przekazał dotacje z prze-
znaczeniem na wyposażenie 
w samochodach pożarniczych 
(łącznie prawie 160 000 zł) tak-
że dla OSP w Dobrzelowie, OSP 
w Ruścu i OSP w Chabielicach. 

KB

pieniądze idą jak woda czy będzie 
kolejny sukces?

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie znalazło się w gronie nominantów 
do nagród w XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Śro-
dowisku” pod patronatem Prezydenta RP. Starostwo startuje w dwóch katego-
riach: „Europejska Nagroda Ekologiczna” i „Powiat Przyjazny Środowisku”.

Narodowa Rada Ekologiczna, której przewodniczy Jerzy Buzek, zdecydowała 
o zakwalifikowaniu Powiatu Bełchatowskiego do II, finałowego etapu konkursu. 
W kategorii „Europejska Nagroda Ekologiczna” nominowano jedynie 7 samorzą-
dów z całej Polski, w tym jako jedyne starostwo, Starostwo w Bełchatowie. O tytuł 
„Powiat Przyjazny Środowisku” będziemy rywalizować ze Słupskiem.

– Mamy nadzieję, że uda się nam uzyskać oba te wyróżnienia, które potwierdzą 
ogromną skalę działań proekologicznych naszego powiatu. W ostatnich sześciu 
latach na działania służące ochronie środowiska wydaliśmy ponad 40 milionów 
złotych, co obrazuje, jak dużo w tej dziedzinie robimy. – mówi Jarosław Brózda, 
Starosta Bełchatowski. 

W poprzedniej edycji konkursu Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zdobyło 
tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii jako jedyne starostwo w kraju. Również w ze-
szłym roku walczono o Europej-
ską Nagrodę Ekologiczną. Powiat 
Bełchatowski znalazł się w gronie 
dziewięciu najlepszych jednostek 
z kraju. Europejską Nagrodę Eko-
logiczną otrzymują podmioty za-
angażowane w realizację działań 
mających na celu dostosowanie 
do wymagań unijnych w zakre-
sie ekologii, ochrony środowiska 
oraz zrównoważonego rozwoju, 
niwelowanie różnic w rozwoju 
pomiędzy krajami członkowskimi, 
a także pomiędzy poszczególny-
mi ich regionami. Wnioskującymi 
o Europejską Nagrodę Ekologiczną 
są przedsiębiorstwa i jednostki sa-
morządu terytorialnego.

Powiat Bełchatowski posia-
da również tytuł Lidera Polskiej 
Ekologii i, co ważne jest pierw-
szym i jedynym polskim powiatem, 
który otrzymał to wyróżnienie. 

KB 

1.  Referat ds. edukacji ekologicznej i gospodarki 
odpadami Starostwa Powiatowego w Bełchato-
wie informuje, że dzięki finansowemu wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 
32.400 zł zostały zakupione nagrody (pojemniki 
do segregacji odpadów, kosze na odpady komunal-
ne, prasy do butelek PET i puszek oraz profesjo-
nalne wózki do sprzątania) przyznane zwycięskim 
placówkom oświatowo-wychowawczym z terenu 
Powiatu Bełchatowskiego w konkursie „Moja gmi-
na, miejscowość jest czysta – 2009”.

2.  Referat ds edukacji ekologicznej i gospodarki od-
padami starostwa we współpracy ze Szkołą Pod-
stawową w Dobiecinie realizuje zadanie pn. „SP 
Dobiecin – Korczew, leśna ścieżka dydaktycz-
na o tematyce przyrodniczo – ekologicznej”, 
na które pozyskano dotację ze środków WFOŚiGW 
w Łodzi w wysokości 19 100 zł. Kwota całości za-
dania wynosi 27 200 zł.

3.  Referat ds edukacji ekologicznej i gospodarki odpa-
dami starostwa we współpracy z Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie realizu-
je zadanie z dziedziny edukacji ekologicznej pt. 
„EKO – PRACOWNIA wraz z realizacją programu 
edukacji ekologicznej w zakresie zrównoważonego 
rozwoju”, na które pozyskano dotację z WFOŚiGW 

Pomoc finansową na zakup sprzętu otrzymały 
w tym roku od Powiatu Bełchatowskiego tak-
że jednostki OSP. Wsród nich OSP w Chabie-
licach. 

Przekazanie kluczyków do nowego samochodu 
dla KP PSP w Bełchatowie.

Fragment ekologicznej ścieżki dydaktycznej Dobiecin-
Karczew.

Jacek Dymitrowicz, autor fotografii z żoną.

eko-komunikaty w Łodzi w wysokości 12 150 zł. Całkowity koszt 
zadania to 19.450 zł.

4.  Referat ds edukacji ekologicznej i gospodarki od-
padami Starostwa Powiatowego w Bełchatowie we 
współpracy z Bełchatowskim Stowarzyszeniem 
Hodowców Kanarków i Ptakow Ozdobnych zor-
ganizował w MCK w Bełchatowie wystawę foto-
grafii Jacka Dymitrowicza pt. „Kolorowy świat 
roslin okolic Bełchatowa”. W niektorych szkołach 
rozpropagowano informacje nt roślin prezentowa-
nych na wystawie.
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Jak chronić 
z wyobraźnią

Odpowiedź na pytanie, które gatunki roślin czy 
zwierząt należą do chronionych nie powinna spra-
wiać kłopotów uczniom Szkoły Podstawowej w Buj-
nach Szlacheckich. W szkole tej trwała przez kilka 
tygodni specjalna akcja, w której wzięło udział ponad 
100 osób i której celem było m.in. ukazywanie pięk-
na i zróżnicowania przyrodniczego oraz pogłębianie 
i utrwalenie wiedzy na temat form ochrony przyrody 
w Polsce. 

Dla przybliżenia uczniom celów przedsięwzięcia 
została wykonana gazetka na temat: „Formy ochrony 
przyrody w Polsce”. Ponadto uczniowie klasy IV wy-
konali zielniki pospolitych drzew i krzewów. Odby-
wały się również wycieczki uczniów klas młodszych 
do pobliskiego lasu w celu zapoznania z fauną i florą 
charakterystyczną dla boru sosnowego. Uczniowie 
mogli pogłębić swoją wiedzę na temat ochrony przy-
rody biorąc udział w dwóch konkursach. W pierw-
szym, pt. „Zwierzęta i rośliny chronione w Polsce” 
uczniowie klas I–III wykonywali albumy. Drugi kon-
kurs pt. „Ochrona przyrody w Polsce” sprawdzał wie-
dzę uczestników. Dla najlepszych, wyróżniających się 
w konkursach uczniów Starostwo Powiatowe w Beł-
chatowie ufundowało ciekawe nagrody książkowe.

Anna Kurzydlak
WOŚRiL

Powiat Bełchatowski otrzyma ponad 383 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalację solarną w Bursie Szkolnej w Bełchato-
wie. Całkowity koszt inwestycji wynosi 479 215,36zł, w tym kwota dofinansowania 383 372,29 zł. 

we podgrzewacze wody o pojemności 2000 dm3 każ-
dy. Instalacja solarna została zaprojektowana przy 
założeniu, że kolektory słoneczne będą pokrywały 
59 procent rocznego zapotrzebowania na energię do 
produkcji ciepłej wody użytkowej ze średnioroczną 
sprawnością 45 procent.

W 2007 roku pierwsza instalacja solarna pojawiła 
się na dachu Domu Pomocy Społecznej w Bełchato-
wie, rok później na budynku Domu Pomocy Społecznej 
w Zabłotach. Po zamontowaniu instalacji w DPS Zabło-
ty oszczędności na oleju opałowym wyniosły ponad 23 
tys. zł w skali 10 miesięcy. Na tę inwestycję również 
udało się starostwu pozyskać 218 tys. zł dotacji z Wo-

z życia na wsi 
wzięte

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie propaguje 
działalność proekologiczną i zasady zrównoważonego 
rozwoju nie tylko wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 
ale również i wśród dorosłych mieszkańców powiatu. 
Potwierdzeniem tych działań była współorganizacja 
z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
etapu oddziałowego XVII Wojewódzkiej Olimpiady 
Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym.

Uczestnikami Olimpiady byli mieszkańcy obsza-
rów wiejskich. Dla nich przygotowano aż 50 pytań 
testowych na temat wiejskiego gospodarstwa do-
mowego i dotyczących m.in. takich zagadnień jak: 
ekologia w gospodarstwie rolnym, zasady zdrowego 
i racjonalnego żywienia, agroturystyka i turystyka 
wiejska, estetyka zagrody wiejskiej, produkty regio-
nalne i lokalne, ABC konsumenta, bezpieczeństwo 
i higiena pracy w rolnictwie.

Dziesięć osób, które uzyskały największą liczbę 
punktów, przeszło do etapu wojewódzkiego Olimpia-
dy. Powiat Bełchatowski reprezentowały panie: Anna 
Piłat z Korczewa i Małgorzata Koselska z Zawad. 

Dla wszystkich uczestniczek etapu oddziałowego 
Olimpiady, mieszkanek Powiatu Bełchatowskiego, 
starostwo ufundowało cenne nagrody książkowe.

Anna Kurzydlak
WOŚRiL

zielone i święcone
Z udziałem środków Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej u two-
rzono atrakcyjne tereny zieleni wokół budynku 

O formach ochrony przyrody i gatunkach flory i fauny 
chronionych w naszym kraju dowiedzieli się ucznio-
wie z Bujen Szlacheckich. 

Uczestniczki olimpiady wiedzy o gospodarstwie wiej-
skim z Powiatu Bełchatowskiego.

Instalacja solarna na Bursie Szkolnej przy ul. Czapli-
nieckiej w Bełchatowie posłuży do ogrzewania wody 
użytkowej kosztem energii słonecznej.

kościoła parafialnego w Klukach. Klucka parafia 
otrzymała dotację w wysokości 22 000 zł, co sta-
nowiło 60% wartości całego przedsięwzięcia. W jego 
ramach zostały wykonane m.in. prace porządkowe 
i niwelacyjne wraz z nasadzeniami żywotnika za-
chodniego (10 szt.), dostawa i montaż elementów 
małej architektury (6 ławek i 2 kosze), nasadzenie 
668 szt. krzewów liściastych, 25 szt. krzewów igla-
stych, 30 szt. drzew iglastych, wykonanie trawni-
ków dywanowych. Efektem ekologicznym tych prac 
będzie poprawa warunków mikroklimatycznych 
i wzmocnienie potencjału biocenotycznego terenu. 
Mieszkańcy Kluk doceniają także walory estetyczne 
i krajobrazowo-przyrodnicze w zagospodarowanym 
miejscu.

Kolejną „zieloną inwestycją” wspomaganą ze 
środków PFÓŚiGW było tworzenie nowych i zago-
spodarowanie już istniejących terenów zieleni przy 
kościele parafialnym w Wadlewie. W ramach w/w 
zadania zostały wykonane m.in. trawniki, skal-

niak, alejka z kru-
szywa naturalnego, 
nasadzenia roślin 
ozdobnych. Kupio-
no też kilka ławek 
i karmnik dla pta-
ków. Parafia pw. św. 
Floriana otrzymała 
dotację w wysokości 
34 000 zł. Pomyślnie 
zakończyła się także 
realizacja zadania 
pn. „Utworzenie te-
renów zieleni wokół 
kościoła parafialnego 
w Drużbicach”. I to przedsięwzięcie dofinansował 
Powiat Bełchatowski kwotą 30 000 zł.

M. Staniszewska-Blada
WOŚRiL

słońce na usługach w naszym powiecie 

– To już druga instalacja solarna zamontowana 
na budynku powiatowym, która otrzymuje dofinanso-
wanie z funduszu wojewódzkiego, dzięki czemu kosz-
ty po stronie powiatu to jedynie nieco ponad 95 tys. 
zł – mówi Jarosław Brózda, Starosta Bełchatow-
ski. – Dotacje, które otrzymujemy oraz zdobywanie 
wyróżnień i nagród z zakresu ekologii, potwierdzają 
słuszność działań samorządu powiatowego w kierun-
ku zrównoważonego rozwoju.

Na dachu Bursy Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej 
zamontowano 56 wysoko wydajnych kolektorów sło-
necznych o powierzchni absorbera 2,53 m kw. o łącz-
nej powierzchni 141,68 m.kw. oraz cztery zasobniko-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi, dzięki czemu koszty po stronie 
powiatu wyniosły jedynie ponad 54 tys.zł. KB
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105 lat szczercowskiej 
orkiestry

105 lat istnienia świętowała szczercowska 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej. Zor-
ganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Za-
rząd OSP Szczerców uroczysty wieczór muzyczny 
na cześć jubilatki odbył się w Domu Kultury OSP 
w Szczercowie.

Impreza przyciągnęła wielu melomanów z całej 
gminy. Wieczór otworzył recital młodego szczercow-
skiego artysty Piotra Pabicha. Głównym punktem 

imprezy był koncert Orkiestry Dętej OSP Szczerców, 
w którym zaprezentowano utwory premierowe, ale 
także starsze, znane już z wcześniejszych wystę-
pów. Muzycy przypomnieli m.in. „Walc na Falach” 
– prawdopodobnie pierwszy utwór wykonany przez 
jubilatkę ponad sto lat temu. Entuzjazm publiczno-
ści wzbudziły takie przeboje muzyki rozrywkowej 
jak „Quando, quando” oraz „Tequila”. Brawom nie 
było końca! Wieczór zakończył koncert krakowskie-
go duetu „Tangreen”. Akordeonista Tomasz Drabi-
na i perkusistka Gertruda Szymańska oczarowali 
publiczność ognistymi i nostalgicznymi tangami oraz 
nastrojowymi milongami. 

W trakcie jubileuszowej uroczystości zostali na-
grodzeni zasłużeni orkiestranci. Złote, srebrne i brą-
zowe medale za działalność na rzecz Orkiestry wrę-
czali honorowi goście: Aleksander Frączkowski, 
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Bełchatowie 
oraz Zenon Gruszczyński, Prezes Zarządu Gminne-
go ZOSP w Szczercowie.

Szczercowska orkiestra występuje obecnie pod 
batutą kapelmistrza Tomasza Kozubowicza, który 
przejął pałeczkę dyrygenta w 2005r, po śmierci Jana 
Włodarczyka, wieloletniego kapelmistrza. T.Kozu-
bowicz jest dziesiątym i najmłodszym dyrygentem 
w historii orkiestry!

Ponad połowę składu orkiestry liczącego dziś 60 
osób stanowi młodzież, a co roku naukę gry na in-
strumentach dętych rozpoczynają kolejne osoby. 

Św. Mikołaj odwiedził z okazji swoich imienin – Mikołajek – dzieci 
w Szkole Podstawowej w Domiechowicach. Oczekiwaniu na przybycie 
wyjątkowego gościa towarzyszyły różne emocje. 

– Dzieci naprawdę czekają na św. Mikołaja. – mówi Iwona Pło-
mińska, wychowawczyni w klasie 0”a”. – Jedne denerwują się, inne 
nawet trochę boją. Wiadomo, że Mikołaj pyta o zachowanie, czasem 
prosi o wierszyk czy piosenkę. Cieszę się, że moi uczniowie wypadli na 
tym „egzaminie” bardzo dobrze.

Siedząc u Mikołaja na kolanach dzieci recytowały wierszyki, najczę-
ściej niedawno poznane o górnikach i o jesieni. Były też prezentacje al-
fabetu i liczenia do dwudziestu. Tradycyjna rózga na niegrzeczne dzie-
ci okazała się tym razem zbędna. Mikołaj nagrodził uczniów słodkimi 
upominkami i zabawkami.

– Sześciolatki jeszcze wierzą, że św. Mikołaj istnieje naprawdę. – 
mówi I. Płomińska. – Rodzice pielęgnują tę wiarę, bo dodaje to dzie-
ciństwu ten bajkowy wymiar, który z rozrzewnieniem wspominamy 
w dorosłym życiu. Myślę, że ze wszystkich bożonarodzeniowych tradycji 
większość z nas, także dorosłych, najbardziej kocha tę związaną z si-
wym dziadkiem odzianym w czerwony płaszcz.

AZ

Z okazji świąt Bożego Narodzenia  
wszystkim mieszkańcom Gminy Bełchatów 

składamy serdeczne życzenia 
zdrowych i radosnych chwil  

spędzonych w gronie rodziny,  
a w Nowym Roku 2010  

spełnienia wszystkich marzeń  
oraz realizacji wszystkich  

postawionych przed sobą celów.  

Sławomir Krakowiak 
Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Kępa
Wójt Gminy

Sześciolatki Wiktor Zawadzki 
i  Nadia Lis wierzą, ze św. Mikołaj 
zostawi dla nich pod choinką wy-
marzone zabawki. 

Nowe boisko przy Zespole Szkół w Klukach. 

Mieszkańcom Gminy Kluki
życzymy ciepłych, rodzinnych, 

wypełnionych radością i miłością
Świąt Bożego Narodzenia.

W nadchodzącym Nowym Roku 2010 
życzymy dużo zdrowia i samych  

szczęśliwych chwil.
Niech spełnią się Państwa życzenia  
wypowiedziane w Wieczór Wigilijny.

Grzegorz Augustyniak 
Przewodniczący  

Rady Gminy Kluki 
Jacek Rożnowski

p.o. Wójt Gminy Kluki

rok inwestycyjny 
w klukach
dobry rok 2009

W Gminie Kluki zostały wykonane wszystkie za-
planowane w bieżącym roku inwestycje.

Największą z nich była budowa kompleksu boisk 
w ramach rządowego programu „Moje boisko – Or-
lik 2012”. Jest on zlokalizowany przy Zespole Szkół 
w Klukach. Koszt całej inwestycji wyniósł 1,3 milio-
na złotych, z czego 333.000 złotych stanowią środki 
z Ministerstwa Sportu, a 333.334 złote będzie dofi-
nansowane przez Województwo Łódzkie.

Kolejną inwestycją gminną była budowa sieci wo-
dociągowej w południowej części miejscowości Osi-
na. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł pół miliona 
złotych. Ku końcowi zbliża się również budowa wo-
dociągu we wsi Słupia.

Gmina Kluki wzbogaciła się o kilka inwestycji 
drogowych. Położono nakładkę asfaltową na drogach 
w miejscowości Osina, Kaszewice, Parzno (Kresy), 
a miejscowościach Kaszewice –Kolonia i Roździn 
utwardzono drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

W Wierzchach Parzeńskich wykonano oświetlenie 
głównych ciągów komunikacyjnych.

Ponadto rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej 
na osiedlu Leśnym w Klukach. W bieżącym roku zo-

warto wierzyć w św. mikołaja

Wszystkim mieszkańcom  
Powiatu Bełchatowskiego 

spokojnych, zdrowych, radosnych świąt 
Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze 
oraz wszelkiej pomyślności  

w Nowym 2010 Roku 
życzą

Barbara Szczepanik 
Przewodnicząca 

Rady Gminy Szczerców
Włodzimierz Strzelczyk

Wójt Gminy Szczerców

stała rozbudowana istniejąca oczyszczalnia ścieków, 
a w roku 2010 będzie wykonana sieć na terenie całe-
go osiedla. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 
trzeci kwartał przyszłego roku.

Urząd Gminy Kluki
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21 listopada jubileusz 60-lecia działalności 
świętowała Gminna Biblioteka Publiczna w Klesz-
czowie. Z tej okazji w nowej siedzibie książnicy, 
w Kompleksie „SOLPARK h zorganizowane zostały 
dla czytelników spotkania autorskie z udziałem: 
Kaliny Jerzykowskiej (autorki wierszy dla najmłod-
szych), Małgorzaty Karoliny Piekarskiej (warszaw-
skiej dziennikarki, autorki książek dla młodzieży) 
i Zbigniewa Branacha (autora książek, opisujących 
m.in. niewyjaśnione zabójstwa księży w schyłko-
wych latach PRL).

Oficjalna część jubileuszowych obchodów odbyła 
się w auli Kompleksu „SOLPARK h. Były gratulacje 
dla dyrektor biblioteki Violetty Kacperek, prezentacja 

wydanej z okazji jubileuszu broszury, opisującej dzie-
je biblioteki, a także ogłoszenie wyników konkursu 
na jubileuszowy exlibris. Nagrody otrzymali najbar-
dziej aktywni czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Kleszczowie. Na scenie z autorskim programem 
kabaretowym wystąpił Artur Andrus.

Gminna Biblioteka Publiczna działa nie tylko 
w Kleszczowie. Jej filie funkcjonują w Łękińsku 
i Żłobnicy. W połowie 2009 roku księgozbiór liczył 
łącznie 33.741 woluminów. Biblioteka wraz filiami 
miała 692 czytelników. W ciągu I półrocza wypoży-
czyli oni 7063 książki, co daje średnią ponad 10 wy-
pożyczeń na jednego czytelnika.

JS

trwa dobra 
passa  
kleszczowa
•  13 listopada zostały ogłoszone wyniki rankingu 

oceniającego poziom rozwoju zrównoważonego pol-
skich miast i gmin. Ranking ten przygotowywany jest 
przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Po-
litechniki Warszawskiej we współpracy z Instytutem 
Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Ocena 
obejmuje 16 różnych wskaźników dotyczących kon-
dycji ekonomicznej danej gminy, jej sfery społecznej 
oraz stanu środowiska naturalnego. W kategorii 
gmin wiejskich Kleszczów z dorobkiem ponad 7700 
pkt. wyprzedził Kobierzyce (1959 pkt.), Rewal (1922 
pkt.) i Tarnowo Podgórne (1921 pkt.).

•  16 listopada w konkursie Eko – Lider 2009 Klesz-
czów zajął czwarte miejsce i otrzymał wyróżnie-
nie. Znalazł się w grupie 20 gmin i miast regionu 
łódzkiego, zakwalifikowanych do finału. Komisja 
konkursowa wysoko oceniła takie kleszczowskie 
inicjatywy, jak: energooszczędne technologie za-
stosowane w Kompleksie „SOLPARK”, inwestycje 
zmierzające do wykorzystania energii wód termal-
nych oraz dotacje, którymi gmina wspiera montaż 
kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

•  4 grudnia w Warszawie odbyła się połączona gala 
konkursów „Gmina Fair Play” oraz „Przedsiębior-
stwo Fair Play”. Wójt Kazimiera Tarkowska odebra-
ła przyznaną gminie Kleszczów główną nagrodę 
– statuetkę. Najwyższą lokatę w konkursie „Gmi-
na Fair Play” Kleszczów zajmuje nieprzerwanie od 
siedmiu lat.

•  9 grudnia w £odzi ogłoszone zostały wyniki regio-
nalnej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji”, 
organizowanego w poszczególnych województwach 
przez Fundację Innowacji i Rozwoju. Kleszczów 
powtórzył sukces sprzed roku i ponownie uzyskał 
tytuł „Innowacyjnej gminy”.

– To bardzo cenne wyróżnienia, które sprawia-
ją ogromną satysfakcję – podkreśla ójt Kazimiera 
Tarkowska – Wszystkie te sukcesy zostały ogłoszo-
ne w ciągu niespełna miesiąca, ale do ich uzyskania 
konieczna była wielomiesięczna aktywność nie tylko 
samorządu gminy, ale także instytucji i firm z nasze-
go terenu oraz samych mieszkańców.

JS

trzy wodociągi  
za unijne pieniądze

27 listopada Gmina Zelów podpisała umowę 
z Zarządem Województwa Łódzkiego na dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej budowy wodo-
ciągów dla miejscowości Chajczyny, Jawor i Ignaców. 
Pomoc unijna nastąpi w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Koszt inwestycji szacowany 
jest na 6,5 mln zł. Gmina Zelów otrzyma na ten cel 
ze środków unijnych 3,9 mln zł. Za te pieniądze zo-
stanie wybudowane ok. 17 km sieci wodociągowej. 
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na 
wykonanie robót. Prace powinny ruszyć na począt-
ku 2010 roku w zależności od warunków atmosfe-
rycznych. Inwestycja zgodnie z umową z Zarządem 
Województwa powinna się zakończyć najpóźniej we 
wrześniu 2011 roku. 

Olena Krawczuk-Chojnacka

Zelowscy wolontariusze w gronie najlepszych 
w województwie „Barwy Wolontariatu” to konkurs, 
który już po raz dziewiąty został zorganizowany 
przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Konkurs 
skierowany jest do wolontariuszy organizacji i in-
stytucji, które korzystają z ich pomocy i ma na celu 
przedstawienie najciekawszych akcji, a także sylwe-
tek samych wolontariuszy. 

Sukcesem na etapie wojewódzkim zakończył się 
ten konkurs dla wolontariuszy ze Szkolnego Klubu 
Wolontariatu działającego przy Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Zelowie. Wolontariusze z Zelo-
wa znaleźli się w gronie laureatów i tym samym 
zakwalifikowali się do kolejnego, ogólnopolskiego 
etapu. Kapituła konkursu dokona wyboru dziesię-
ciu wolontariuszy nominowanych do wyróżnienia. 
Podczas uroczystej Gali Wolontariatu, zaplanowanej 
na luty 2010 r., wyłonionych zostanie trzech zwy-
cięzców. 

Szkolny Klub Wolontariatu został zgłoszony do kon-
kursu przez Dariusza Kaczmarka, Prezesa Stowarzysze-
nia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie. EW

zelowscy wolontariusze

Na świąteczny czas Bożego Narodzenia 
i Nowego 2010 Roku 

składamy Mieszkańcom  
Powiatu Bełchatowskiego  

najlepsze życzenia.
Życzymy spędzenia tych świąt 

w niepowtarzalnej atmosferze pokoju  
i wzajemnej bliskości.

Życzmy także spełnienia wszystkich  
czynionych na Nowy Rok  

planów i zamierzeń.

Paweł Bujacz
Przewodniczący

Rady Gminy
Kazimiera Tarkowska

Wójt Gminy Kleszczów 

Zelowscy wolontariusze.

Wójt Kleszczowa Kazimiera Tarkowska odbiera statu-
etkę „Gminy Fair Play”.

Życzymy Mieszkańcom Gminy Zelów i Powiatu Bełchatowskiego
Świąt Bożego Narodzenia

wypełnionych radością i miłością, niosących radość i spokój, 
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu, życzliwości, szczęścia i wiary w pogodne jutro.

Wincenty Berliński 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Zelowie 
Sławomir Malinowski 

Burmistrz Zelowa

60 lat gminnej biblioteki



góra kamieńsk 
Góra Kamieńsk, nazywana też Góra Kamieńską,  zlokalizowana 

jest  w samym centrum Polski  na zboczu zwałowiska zewnętrznego 
kopalni węgla brunatnego PGE KWB Bełchatów S.A., na granicy 
powiatów bełchatowskiego i radomszczańskiego.

To tutaj zlokalizowany jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk”. 
Jest to kompleks narciarski zbudowany na zwałach kopalnianych 
usypanych z wierzchniej warstwy ziemi znad pokładów węgla 
brunatnego. Jest najdłuższym stokiem w centralnej Polsce. Dla wygody i 
zadowolenia narciarzy zdecydowano się na wyposażenie nartostrady w 
profesjonalną kolejkę. Czteroosobowa kanapa z ułatwiającym wsiadanie 
ruchomym chodnikiem gwarantuje komfort oraz dużą przepustowość 
(2000 os/h). Główna trasa narciarska ma długość 760 metrów, a jej 
szerokość waha się od 30 do 150 m. Stok, jak przystało na nowoczesny 
kompleks, jest oświetlony. Umożliwia to korzystanie z trasy narciarskiej 
do późnych godzin wieczornych. Trasy są też naśnieżane i codziennie 
ratrakowane. Nie zapomniano również o snowboardzistach, na których 
czeka snowpark w środkowej części stoku.  Nad bezpieczeństwem na 
stoku Góry Kamieńsk czuwają  ratownicy  Jurajskiej Grupy Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wspomagani przez personel 
medyczny. W związku z dużym zainteresowaniem narciarzy uruchomiono 
dwa wyciągi talerzykowe – jeden o dł. 700 metrów  oraz drugi wyciąg dla 
początkujących narciarzy o dł. 160 metrów. 

W okresie letnim Góra Kamieńsk dostępna jest dla wielbicieli jazdy na 
rowerach i pojazdach terenowych. Działa tu wyciąg krzesełkowy, którym 
można wjechać z rowerem i udać się na jedną z wielu tras o różnej skali 
trudności. Góra Kamieńsk oferuje Mini Park Rozrywki składający się z 
euro-bungee, obrotowych rowerów, dmuchanej dżungli oraz zjeżdżalni.

Goście mają do swojej dyspozycji pokoje gościnne, wypożyczalnię 
i serwis sprzętu narciarskiego, szkółkę narciarską i snowboardową oraz 
sklep sportowy, restaurację, bar kawowy i grill-bar. 

 Z racji swojej lokalizacji w centrum kraju OSiR „Góra Kamieńsk” jest 
popularnym  miejscem zimowego spędzania wolnego czasu nie tylko dla 
okolicznych mieszkańców, ale także turystów z całej Polski.

Źródło: www.powiat-belchatowski.pl 
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