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Przypomnieli, że trzeba 
dbać o Ziemię
Kilkaset dzieci brało udział w kolorowym pochodzie z okazji Powiatowego Dnia 
Ziemi. To jedna ze sztandarowych, ekologicznych imprez bełchatowskiego sta-
rostwa. Powiat zaprasza też na bezpłatne badania i porady w ramach programu 
,,Ekologiczny styl życia”. Na chętnych nadal czekają wolne miejsca  Ekopowiat str. 10-12

Dożynki  
z mocnym 
Akcentem
Zespół Akcent będzie 
gwiazdą tegorocznych Do-
żynek Powiatowych. Bawić 
będziemy się w Wadlewie 
4  września. W programie 
także koncert muzyki co-
untry i włoskie przeboje. 
 Strona 3

Dla Kuźnicy Kaszewskiej 
most i nowa 
nawierzchnia
Most na Widawce na drodze powia-
towej w Kuźnicy Kaszewskiej zostanie 
wyremontowany. W planach jest tak-
że wyremontowanie 300-metrowego 
odcinka drogi w miejscowości. Staro-
sta Waldemar Wyczachowski będzie 
też wnosić o ograniczenie prędkości 
na tym odcinku drogi.
 Strona 3



flesz

Związek Strzelecki ,,Strzelec” obchodził 25-lecie reaktywa-
cji stowarzyszenia. Strzelcy podziękowali za patriotyzm i 
zaangazowanie, zaprosili też mieszkańców na piknik

,,Marsz dla życia i rodziny” pod patronatem starosty Waldemara wyczachowskiego przeszedł ulicami Bełchatowa. 
Rodziny spotkały się także na Dniu Patrona Jana Pawła II w ogrodach parafialnych

Uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Strażaka i jubi-
leusz powstania jednostek straży pożarnej zawodowej  
i ochotniczej były okazją do wyróżnien i gratulacji

Lipiec – sierpień 
Wakacje w MCK
Wycieczki, projekcje filmowe, warsztaty eduka-

cyjne, z takich dziedzin jak m.in. zdrowe żywienie, 
nauki przyrodnicze, elektryczność czy robotyka, 
a  także zajęcia teatralne, wokalne czy taneczne 
proponuje przez lipiec i  sierpień Miejskie Cen-
trum Kultury. Zajęcia są częściowo odpłatne 
i mają ograniczoną liczbę miejsc dla uczestników. 
Informacje i zgłoszenia tel. 44 635 00 48.

2 lipca
Przegląd chórów, scena letnia na 

Placu Narutowicza, godz. 15
Zaprezentują się Kurnosianki, Promienie Beł-

chatowa, Moderato, Chór Energetyk, zespół No 
i dobra. Każdy zespół przygotuje występ trwa-

jący 45 min. Repertuar będzie różnorodny: od 
pieśni patriotycznych poprzez popularne pol-
skie szlagiery po piosenki biesiadne.

Światowe Dni Młodzieży
20-25 lipca, bełchatowskie diecezje
Ponad 200 młodych Francuzów zamieszka 

w  bełchatowskich rodzinach. W  trakcie poby-
tu goście odbędą pielgrzymkę do Częstocho-
wy oraz wycieczkę do Łodzi. Codziennie rano 
o godz. 9 będą modlić się w kościele na os. Dol-
nośląskim. Przewidziano także dzień rekreacyjny 
na terenie Rezydencji Dwór Polski oraz zwiedza-
nie Bełchatowa i okolic. Gościom będzie towarzy-
szyć siostra Dorota Kołodziejczyk, z pochodzenia 
bełchatowianka, obecnie pełniąca swą misję we 
francuskim Metz.

27 sierpnia
Występ orkiestr dętych na Placu 

Narutowicza
Swój udział już zapowiedziały orkiestry z Gro-

cholic, Szczercowa i Gorzkowic, OSP Magdale-
nów i „Suchcice i  okolice”. Każda zaprezentuje 
się przez około 40 minut. 

5-7 września 
XVIII Sympozjum Naukowo-Tech-

niczne Energetyka Bełchatów 2016.
O  różnych kierunkach rozwoju energetyki 

i o tym, jak je pogodzić, jak też przyszłości ener-
getyki i ciepłownictwa, nowoczesnych techno-
logiach przyjaznych środowisku, potrzebnych 
inwestycjach i  zmianach w  przepisach dysku-
towac będą w  Hotelu Sport uczestnicy tego 
ogólnopolskiego wydarzenia pod patronatem 
honorowym Waldemara Wyczachowskigo, sta-
rosty bełchatowskiego. Imprezie towarzyszyć 
będą wystawy i prezentacje branżowych firm.

Kalendarium wydarzeń

- 2 -

https://www.facebook.com/people/Powiat-Bełchatowski
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Złap lato w obiektyw

Lato tam, gdzie mieszkasz, jest wyjątkowe? Zrób 
zdjęcie i wyślij do nas. Starostwo Powiatowe w Beł-
chatowie po raz drugi organizuje konkurs fotogra-
ficzny „Złap lato”.

Autor najlepszych zdjęć otrzyma nagrodę sta-
rosty bełchatowskiego Waldemara Wyczachow-
skiego, a będzie nią tablet. Fotografie nadesłane na 
konkurs znajdą się także w  folderze promującym 
powiat bełchatowski, który starostwo planuje wy-
dać jeszcze w tym roku.

Zasady konkursu są proste – chodzi o pokazanie re-
gionu w letniej, wakacyjnej odsłonie. Czekamy na zdję-
cia przyrody, wakacyjnych zabaw, romantycznych za-
chodów słońca, czy pieszych i rowerowych wycieczek. 
Ważne, aby fotografia dotyczyła lata i  była zrobione 
na terenie powiatu bełchatowskiego. Każdy uczestnik 
może nadesłać trzy fotografie, czekamy na nie do 31 
sierpnia. Konkurs zostanie rozstrzygnięty we wrześniu.

Zdjęcia będą publikowane na Facebooku, naj-
ciekawsze pokażemy na stronie internetowej www.
powiat-belchatowski.pl i  biuletynie ,,Echo”. Nadesła-
ne na konkurs fotografie oceniać będzie jury pod 
przewodnictwem starosty Waldemara Wyczachow-
skiego, w  którym zasiądą m.in. fotograficy. Autorzy 
pięciu najlepszych fotografii otrzymają nagrody, 
główną będzie tablet.

Fotografie nadsyłać można na adres kkocinska@
powiat-belchatowski.pl wraz z  krótką informacją na 
temat zdjęć i autora. Ich przesłanie oznacza zgodę na 
publikację. Szczegóły konkursu w regulaminie.
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Czas na Kwiatową
Dzięki współpracy samorządów 

powiatu i Bełchatowa jest szansa na 
przebudowę ulicy Kwiatowej. Rad-
ni powiatu zgodzili się, by z powia-
towego portfela przekazać miastu 
42 tys. zł na zrobienie dokumentacji 
na inwestycję w  tej ulicy. Kwiatowa 
jest drogą powiatową, której bieżą-
cym utrzymaniem zajmuje się mia-
sto. W najbliższym czasie planuje się 
na tej ulicy przebudować m.in. kana-
lizację sanitarną i deszczową.

Tomasz Jachymek, dyrektor PZD i starosta Waldemar Wyczachowski zakładają, że uda się także wyremontować 
drogę w Kuźnicy Kaszewskiej
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Dla Kuźnicy Kaszewskiej most i nowa 
nawierzchnia
Most na Widawce na drodze 
powiatowej w  Kuźnicy Ka-
szewskiej zostanie wyremon-
towany. Starosta Waldemar 
Wyczachowski będzie też 
wnosić o  ograniczenie pręd-
kości na tym odcinku drogi

Na czas remontu most nie będzie za-
mknięty dla ruchu samochodowego. Robo-
ty zakończyć się mają do 15 września.

– W tegorocznym budżecie przeznaczyli-
śmy 600 tys. zł na remont mostu – mówi Wal-
demar Wyczachowski, starosta bełchatowski. 
– Ponieważ w wyniku przetargu cena okaza-
ła się niższa niż wynikało z kosztorysu, chcie-
libyśmy wyremontować również ponad 300 
metrów drogi w Kuźnicy Kaszewskiej. Wpły-
nie to pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i poprawi komfort jazdy.

Jednak o  wprowadzeniu do tegorocz-
nego planu finansowego nowego zadania 
inwestycyjnego na kwotę 230 tys. zł muszą 
zdecydować powiatowi radni. Sprawą zaj-
mowali się na czerwcowej sesji rady powiatu 
już po zamknięciu tego numeru.

– Jeśli uda się wprowadzić nową inwestycję, 
to szybko rozpiszemy przetarg na wykonanie 
robót budowlanych – mówi Tomasz Jachy-

mek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
w Bełchatowie. – Polegać one będą na położe-
niu nowej nakładki asfaltowej, wybudowaniu 
chodników i poboczy w Kuźnicy Kaszewskiej. 
Na drodze powiatowej Nowy Janów – Kluki 
jest bardzo duży ruch samochodów ciężaro-
wych, bo łączy ona drogę krajową nr 74 z za-
kładami zlokalizowanymi w  obrębie kopalni, 
elektrowni i stref przemysłowych. Dlatego stan 
techniczny tej drogi nie jest dobry.

Dodatkowo, aby poprawić bezpieczeń-
stwo w Kuźnicy Kaszewskiej, starosta skieruje 
do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego wniosek o wprowadzenie na tym od-
cinku ograniczenia prędkości.  n
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Na seminarium o zmianach w prawie budowlanym
Ogromnym zainteresowaniem cieszy-

ło się drugie seminarium techniczne pt. 
„Zmiany w  prawie budowlanym w  prak-
tyce”, organizowane przez starostę bełcha-
towskiego Waldemara Wyczachowskiego 
oraz Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa. Frekwencja przekroczyła 
120 osób i  była największa w  wojewódz-
twie łódzkim.

W  seminarium udział wzięli projek-
tanci, kierownicy budowy, pracownicy 
odpowiedzialni za realizację inwestycji 
w miastach i gminach, powiatowy inspek-
tor nadzoru budowlanego, pracownicy 
przedsiębiorstw, w których ma zastosowa-
nie prawo budowlane, zarządcy dróg pub-
licznych, gestorzy sieci.

– Podobnie jak w  pierwszej edycji semi-
narium, celem obecnej było omówienie 
ostatnich zmian w  prawie budowlanym 
oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy 
osobami biorącymi bezpośrednio udział 
w szeroko pojętym procesie inwestycyjnym, 
a administracją i władzami lokalnymi – mówi 
Monika Stelmasik, naczelnik wydziału archi-
tektury i budownictwa starostwa. – Chcemy 
ujednolicić interpretację przepisów znowe-
lizowanej ustawy, aby nie było wątpliwości 

i nieporozumień w procesie przygotowania 
i  oceny dokumentacji projektowych. Zain-
teresowanie pierwszym seminarium było 
bardzo duże, dlatego postanowiliśmy prze-
prowadzić jego drugą edycję.

Celem spotkania było poszerzenie wie-
dzy z zakresu zmian w prawie budowlanym 
oraz usprawnienie komunikacji osób peł-
niących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie a organami administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru bu-
dowlanego w powiecie bełchatowskim.

Na spotkaniu obecny był członek zarzą-
du Krzysztof Gajda. Łódzką Okręgową Izbę 
Inżynierów Budownictwa reprezentowała 
przewodnicząca Barbara Malec oraz Alek-
sandra Kik i  Tomasz Wolski. Zagadnienia 
z dziedziny prawa budowlanego omawia-
ła radca prawny Agnieszka Gapsa. n

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy z zakresu 
zmian w prawie budowlanym
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Panie wiedzą, jak się bronić i jak pomagać
Czterdzieści pań zakończyło kurs samoobrony pod hasłem ,,Nie daj się...”, organizowany 
przez bełchatowskie starostwo

Panie nie tylko wiedzą, jak zachowywać się 
w sytuacjach zagrożenia, ale znają także zasady 
udzielania pierwszej pomocy. Zorganizowany 
przez bełchatowskie starostwo kurs ,,Nie daj 
się...” zakończyło w  sumie 40 kobiet, czyli nie 
mal tyle, ile rozpoczęło zajęcia. Uczestniczki wy-
trwały do końca potwierdzając, że takie zajęcia 
są potrzebne. Podkreślały, że dużo się nauczyły 

i mają większą świadomość własnego ciała, za-
chowań, wiedzą też, jak udzielić pierwszej po-
mocy. Zdaniem wielu pań szkolenie powinno 
liczyć więcej godzin, choćby dlatego, że umie-
jętności samoobrony wymagają wyćwiczenia 
określonych odruchów.

25 maja kobiety odebrały certyfikaty z  rąk 
bełchatowskiego starosty Waldemara Wycza-

chowskiego. Starosta podkreślał, że tak duże za-
interesowanie pokazuje, jak bardzo ważne są to 
umiejętności. – Cieszę się, że panie będą teraz 
czuły się bezpieczniej i w razie potrzeby będą 
potrafiły pomóc innym czy się obronić. Szkole-
nie odbyło się pod patronatem Komendy Po-
wiatowej Policji, a komendant Karol Mielczarek 
mówił, że to cenna inicjatywa, bo niewiele sa-
morządów podejmuje podobne działania.

Zasad samoobrony uczył panie licencjono-
wany instruktor Przemysław Krok. Zajęcia sku-
piały się na podstawowych zagrożeniach, jakie 
mogą spotkać kobiety w  życiu codziennym, 
np. na ulicy, uczyły też podejmowania decyzji 
i  działania w  stresie. Trzygodzinny kurs udzie-
lania pomocy przedmedycznej prowadziły 
ratowniczki ze Stowarzyszenia Sztab Ratowni-
ctwa w Bełchatowie. Jak mówi Anna Pudlak, ta-
kie umiejętności nie są dane na zawsze i ważne, 
aby panie ćwiczyły je ze znajomymi czy rodziną.

Kurs odbywał się w  Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym. n

Niemal wszystkie panie, które rozpoczęły kurs, wytrwały do końca. Podkreślają, że nauczyły się bardzo dużo

Nowoczesny ultrasonograf dzięki wsparciu 
powiatu
Jeden z najnowocześniejszych 
w  regionie aparatów ultraso-
nograficznych funkcjonuje na 
oddziale chorób wewnętrz-
nych I  bełchatowskiego Szpi-
tala Wojewódzkiego.

Zakup urządzenia możliwy był m.in. dzię-
ki 100 tys. zł dotacji z  budżetu powiatu, 
przekazanej w ubiegłym roku.

– Praktycznie co roku udzielamy dotacji dla 
bełchatowskiego szpitala, w  ostatnich latach 
samorząd powiatu bełchatowskiego przeka-
zał ponad mln zł na zakupy nowoczesnego 
sprzętu i wyposażenia – mówi Waldemar Wy-
czachowski, starosta bełchatowski. – Bełcha-
towski szpital prowadzony jest przez zarząd 
województwa, jednak korzystają z jego usług 
w  przeważającej części pacjenci z  naszego 
powiatu, dlatego poczuwamy się do pomocy 
finansowej i podnoszenia jakości leczenia.

Starosta dodaje, że także w tym roku sa-
morząd chce przekazać kolejną transzę na 
sprzęt dla szpitala.

Paweł Skoczylas, dyrektor Szpitala Wo-
jewódzkiego w  Bełchatowie, podkreśla, 

że współpraca z  samorządem powiato-
wym jest modelowa. – Potrzeby szpitala są 
ogromne, bo kontrakt z  Narodowym Fun-
duszem Zdrowia jest od lat na niezmienio-
nym poziomie, co powoduje, że szpital jest 
niedoinwestowany – mówi dyrektor. Jak 
dodaje, specjalistyczny sprzęt starzeje się 
bardzo szybko, dlatego konieczne jest suk-
cesywne kupowanie nowego. W następnej 
kolejności szpital planuje kupić urządzenia 
dla oddziałów nefrologicznego i  kardiolo-
gicznego.

– Dziękuję za to, że akurat mój oddział 
jest beneficjentem tej pomocy – mówi dr n. 
med. Andrzej Kowalski, ordynator oddziału 
chorób wewnętrznych I. – Kupiliśmy nowo-
czesny aparat ultrasonograficzny z  trzema 
głowicami, dzięki czemu wykonujemy bar-
dzo dużo badań specjalistycznych – echo-
kardiograficznych, narządów jamy brzusz-
nej i  miednicy, tarczycy, czy przepływów 
naczyniowych w technologii premium.

 n

Specjaliści podkreślają, że nowoczesne, skuteczne leczenie oparte jest na dobrym sprzęcie diagnostycznym
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Dożynki powiatowe Wadlew, 4 września
12:30 – korowód dożynkowy (ustawianie na placu, przemarsz do kościoła)
13:00 – msza święta
14:30 – 16:00 – część oficjalna
16:00 – 17:00 –  występ zespołu Ale Babki 

występ orkiestry Suchcice i Okolice
17:10 – 17:50 – występ folklorystycznego zespołu  Reszelanie z Kętrzyna
18:00 – 18:30 – występ kapeli podwórkowej Spod Dębu
18:40 – 19:30 – koncert Janusza Nastarowicza
20:00 – 21:00 – koncert zespołu Akcent
21:15 – 22:30 – koncert Alberto Amati
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Akcent porwie publiczność 
tegorocznych dożynek
Korowód z wieńcami dożynkowymi, stoiska z wyrobami ręko-
dzielniczymi i  wiejskim jadłem, wesołe miasteczko, wystawy 
lokalnych twórców i koncerty to główne atrakcje święta plonów

Dożynki Powiatowe odbędą się 4 wrześ-
nia w  Wadlewie. Organizują je wspólnie 
powiat bełchatowski i  gmina Drużbice. 
Miejscem zabawy będzie plac przy świet-
licy wiejskiej w  Wadlewie. Jako gwiazda 
wieczoru wystąpi grupa Akcent.

Zgodnie ze staropolską tradycją rolnicze 
święto rozpocznie nabożeństwo dzięk-
czynne w wadlewskim kościele. Delegacje 
z gmin powiatu oraz sołectw gminy Druż-
bice przyniosą wieńce, symbol zebranych 
plonów i  szacunku dla trudu gospoda-
rzy. Barwny korowód dożynkowy będzie 
można podziwiać podczas przemarszu 
z  kościoła na plac przy świetlicy, gdzie 
usytuowana będzie estrada oraz stoiska. 
Gminy powiatu będą częstować lokalny-
mi przysmakami. Atrakcjami dla ducha 
będą z  pewnością artystyczne występy. 
Zaprezentują się m.in. Ale Babki z  Druż-
bic, orkiestra Suchcice i  Okolice, kapela 
podwórkowa Spod Dębu i  zespół folklo-
rystyczny Reszelanie z  partnerskiego po-
wiatu kętrzyńskiego.

W rytmie bluesa i country odbędzie się 
koncert Janusza Nastarowicza, wokalisty 
i gitarzysty, grającego również na harmo-
nijce ustnej. W  jego wykonaniu poczuje-

my klimat muzyczny takich wykonawców 
jak Bob Dylan, Kris Kristoferson czy Eric 
Clapton.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół disco 
polo Akcent. Grająca od ponad 25 lat gru-
pa cieszy się niesłabnącą popularnością. 
Najnowszy przebój pt. „Przez twe oczy 
zielone” ma na kanale YouTube ponad 45 
milionów wyświetleń. Wieczór zakończą 
znane włoskie i światowe przeboje w wy-
konaniu Alberto Amati, którego repertuar 
z pewnością porwie publiczność do tańca.
� n

Cenne cztery łapy rehabilitanta
Wyjątkowe zajęcia dla swoich pod-

opiecznych, dzieci cierpiących na autyzm, 
zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w  Bełchatowie. Impreza 
integracyjna pt. „Heca na cztery łapy”, przy 
współudziale Komendy Powiatowej Po-
licji w  Bełchatowie, odbyła się na terenie 
miasteczka ruchu drogowego przy Szkole 
Podstawowej w Dobiecinie. Ośrodek zaję-
cia z  udziałem czworonogów organizuje 
od ośmiu lat przy wsparciu finansowym 
bełchatowskiego starostwa.

– Zajęcia w formie pogadanek, konkursów, 
zabaw, pokazów oraz demonstracji z udzia-
łem psów –  terapeutów i  ich opiekunów 
z łódzkiej fundacji Ama Canem odbywają się 
w ramach prowadzonej w naszej placówce 
dogoterapii – mówi Małgorzata Stemp-
lewska, dyrektor SOSW w  Bełchatowie. – 

Głównym celem imprezy jest doskonalenie 
umiejętności bezpiecznego poruszania się 
po drodze, w czym pomogli nam policjanci. 
Z kolei w towarzystwie psów dzieci dosko-
nale się bawią, zmieniają swoje zachowanie, 
wyciszają się, lepiej komunikują.

Dogoterapia jest formą terapii kontak-
towej z udziałem odpowiednio wyszkolo-
nych psów. Może być stosowana u  osób 
z  różnymi schorzeniami. Jest adresowana 
zarówno do dzieci, osób dorosłych, jak 
i starszych.

– Nasze zajęcia wspomagają leczenie – 
mówi Andrzej Niedzielski z  fundacji Ama 
Canem. – Dziecko po kilku latach wielokrot-
nie powtarzanych zabiegów bywa nimi znu-
dzone i  zniechęca się. Dzięki pracy z  psem 
przywracamy chęć do terapii, sprawiamy, że 
dziecko chętnie współpracuje.

Oprócz zajęć z  dogoterapii podopiecz-
ni z  SOSW mieli możliwość sprawdzenia 
swojej wiedzy z  zakresu bezpiecznego 
poruszania się po drodze. Pogadankę i za-
jęcia praktyczne na placu miasteczka ru-
chu drogowego przeprowadzili policjanci 
z bełchatowskiej komendy.� n

Na koncercie gwiazdy z pewnością nie zabraknie prze-
boju „Przez twe oczy zielone”

Zajęcia z psem przywracają dzieciom chęć do terapii



Wydarzenia

Mieszkańcy korzystają z porad prawnych za darmo
Ponad 600 osób, 

czyli ponad 100 
miesięcznie, sko-
rzystało od po-
czątku roku z  po-
mocy prawników 

dyżurujących w  punktach bezpłatnych 
porad prawnych, funkcjonujących na 
terenie powiatu bełchatowskiego. Te-
matyka zgłaszanych pytań i problemów 
dotyczy najczęściej spraw z  zakresu 
prawa cywilnego, prawa rzeczowego 
i  spadkowego. Najliczniejszą grupą ko-
rzystającą z tej formy pmocy publicznej 
są osoby powyżej 65 roku życia oraz 
ludzie młodzi w wieku 20-24 lata. Przy-

chodzą też podopieczni placówek po-
mocy społecznej.

Porad udzielają osobiście adwokat lub 
radca prawny. Na terenie powiatu beł-
chatowskiego jest pięć punktów, zlokali-
zowanych w budynkach urzędów gmin 
i starostwie, w których dyżurują prawni-
cy. Dyżury trwają przez 5 dni w tygodniu 
po 4 godziny. 

Zorganizowanie punktów udzielania 
bezpłatnych porad prawnych jest no-
wym zadaniem starosty, zleconym przez 
administrację rządową. Starostwo roz-
powszechnia informacje na temat zasad 
funkcjonowania punktów bezpłatnej 
pomocy prawnej, aby zwiększać świa-

domość i  wiedzę mieszkańców powia-
tu. Liczba osób, które w  powiecie beł-
chatowskim skorzystały z  bezpłatnych 
porad prawnych w  pierwszych pięciu 
miesiącach funkcjonowania, pokazuje, 
że jest to program potrzebny społeczeń-
stwu, umożliwiający uzyskanie fachowej 
i  bezpłatnej pomocy w  zawiłych spra-
wach prawnych. n
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Rak prostaty: panowie mogą się przebadać
Dzięki bezpłatnym badaniom profilaktycznym w ubiegłym roku u pięciu mieszkańców po-
wiatu bełchatowskiego wykryto raka prostaty. Zbadać można się także w tym roku. Zapi-
sało się już ponad 450 panów

Od maja powiat bełchatowski konty-
nuuje, rozpoczęty rok wcześniej, program 
profilaktyczny raka gruczołu krokowego. 
W ciągu tylko kilku tygodni zapisało się 459 
osób, mężczyzn w wieku 50-75 lat. Kom-
plet badań, tj. badania laboratoryjne krwi, 
USG i konsultację z urologiem już odbyło   
blisko 200 mężczyzn.

– Radni rady powiatu w tym roku prze-
znaczyli na program 100 tys. zł – mówi 
Waldemar Wyczachowski, starosta bełcha-
towski. – Ubiegłoroczna edycja okazała 
się sukcesem, bo przebadało się aż 800 
panów. U pięciu z nich wykryto chorobę, 
dzieki czemu mogli podjąć leczenie. Nam 
wszystkim zależy na zdrowiu i cieszę się, że 
samorząd ma w tym czynny udział.  

Tegoroczne badania potrwają do po-
łowy października. Program realizuje 
przychodnia MegaMed przy ul. Czapli-
nieckiej w Bełchatowie.

– Moim zdaniem, jako lekarza, jest 
to świetna okazja do zapoznania się ze 
swoim stanem zdrowia, dokładnego 
przebadania organizmu – mówi Cezary 
Wieczorek, członek zarządu MegaMed. 
– Nie warto zwlekać, ponieważ wczes-
ne wykrycie nowotworu daje szansę na 
jego skuteczne wyleczenie. Mężczyźni 
z  potwierdzoną chorobą zostaną skie-

rowani do dalszego leczenia w  ramach 
ubezpieczenia NFZ.

Program badania gruczołu krokowego 
uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i będzie realizo-
wany jeszcze w roku 2017. Rak gruczołu 
krokowego jest jednym z najczęściej wy-
stępujących nowotworów u  mężczyzn. 
Zajmuje on trzecią pozycję wśród przy-
czyn umieralności (po raku płuc i raku żo-
łądka), a czwartą wśród zachorowalności 
mężczyzn na nowotwory. Zachorowania 
na raka gruczołu krokowego stanowią 5,4 
proc. zachorowań na nowotwory złośliwe 
u mężczyzn w Polsce, a ich liczba zwięk-
sza się. n

Starosta Waldemar Wyczachowski i naczelnik Jan Wionczyk zachęcają panów do przebadania się

Zapisy:
MegaMed, ul. Czapliniecka 93/95 
w Bełchatowie
Rejestracja w dni powszednie 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7-20:
•  telefonicznie 44 635 29 01  

lub 44 635 29 02 
• osobiście w Rejestracji 

Informacja Indywidualny Doradca 
Pacjenta
Tel. 44 635 29 98
Tel. kom. 695 35 17 51
sprzedaz@megamed.pl

Tu znajdziesz pomoc prawnika
Bełchatów, Starostwo Powiatowe, ul. Pabianicka 34
Bełchatów, Urząd Miasta, ul. Kościuszki 1
Zelów, Urząd Miejski, ul. Żeromskiego 28 
Rusiec, GOK, ul. Koniecpolskiego 5
Szczerców, Urząd Gminy, ul. Pułaskiego 8
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25 lat spółki Inkom. Zamiast kwiatów, pieniądze dla dzieci
Spółka Inkom, jedna z wiodących w re-

gionie firm budowlanych, świętowała jubi-
leusz 25-lecia powstania. Przedsiębiorstwo 
uczciło to wydarzenie spotkaniem o  cha-
rakterze charytatywnym z udziałem blisko 
200 osób, w tym przedsiębiorców i przed-
stawicieli władz.

Obchody zorganizowano w  Rezydencji 
Dwór Polski, odrestaurowanym dworku po 
byłym dziedzicu w Domiechowicach, będą-
cym jednocześnie siedzibą Fundacji Poma-
gamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej. Jadwiga 
Tumidajewicz, prezes Inkomu, zarządza jed-
nocześnie tą organizacją, której podopiecz-
nymi są najmłodsi z  rodzin niezamożnych 
i patologicznych oraz dzieci niepełnospraw-
ne. Wpłaty na konto fundacji, przekazane 
przez uczestników jubileuszowej uroczysto-

ści zamiast kwiatów, wyniosły około 24 tys. zł. 
Goście gratulowali firmie dobrego prosperity 
podkreślając, że Inkom stał się wzorem dobrej 
marki, potrafiącej przystosować się do wyma-
gającego klienta mimo zmiennych i nierzad-
ko trudnych warunków gospodarczych. 

Władze parlamentarne reprezentował 
Dariusz Kubiak, poseł na Sejm RP. W imie-
niu Waldemara Wyczachowskiego, starosty 
bełchatowskiego, gratulacje przekazała El-
żbieta Naturalna, sekretarz powiatu. Wśród 
gości byli także włodarze gmin naszego 
powiatu i regionów ościennych, przedsta-
wiciele władz kościelnych, delegacje Po-
litechniki Łódzkiej i  Społecznej Akademii 
Nauk, stowarzyszeń i  organizacji społecz-
nych oraz największych zakładów pracy, 
z którymi Inkom współpracuje. 

Inkom należy do grona liderów firm 
zajmujących się wykonawstwem funda-
mentów specjalnych. W  1991 roku firma 
zatrudniała kilka osób, w  chwili obecnej 
załoga liczy 250 wykwalifikowanych i pro-
fesjonalnych pracowników. Jubileusz po-
łączono z  oficjalnym otwarciem nowych 
profili działalności spółki, jakimi są restau-
racja i hotel. n

Firmy powalczą o prestiżową 
statuetkę wojewody 
łódzkiego
Przedsiębiorcy z sukcesami, innowacjami i troską o środowisko, 
a  nawet właściciele rodzinnych gospodarstw rolnych mogą 
ubiegać się o Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego 

Nagroda jest wręczana od 2004 roku 
i  ma charakter honorowy, nie wiąże się 
z gratyfikacją finansową. Mimo to, konkurs 
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem 
i  wysokim prestiżem wśród przedsiębior-
ców regionu łódzkiego. Starosta Waldemar 
Wyczachowski i  Andrzej Ratajski, prezes 
Regionalnej Izby Gospodarczej, których 
wojewoda zaprosił do kapituły Nagrody, 
zapraszają do udziału w  konkursie firmy 
z powiatu bełchatowskiego.

W kapitule jest także Sławomir Zawada, 
prezes GiEK SA oraz prezydent Mariola 
Czechowska. Ponadto zasiadają w  niej 
przedstawiciele uczelni wyższych, insty-
tucji wspierających biznes, regionalnych 
mediów. Niewykluczone, że wręczenie 
Nagrody odbędzie się w Bełchatowie. 

Nagroda sprzyja promocji laureatów, 
daje możliwość prezentacji działań. Jest 
wyróżnieniem i  podziękowaniem dla 
przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych 
i  wynalazców, osiągających najlepsze 

efekty ekonomiczne oraz cieszących się 
uznaniem w województwie, kraju i za gra-
nicą. Premiowane są podmioty budujące 
pozytywny wizerunek regionu. Istotnym 
kryterium jest, aby wnosiły one znaczący 
i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój 
gospodarczy województwa. 

W  roku 2016 Nagroda Gospodarcza 
Wojewody Łódzkiego zostanie przyznana 

w następujących kategoriach: ład korpo-
racyjny i  społeczna odpowiedzialność 
biznesu, mikro i  małe przedsiębiorstwo, 
rodzinne gospodarstwo rolne, innowacyj-
ność, zielona gospodarka. 

 n

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 lipca 2016 r. Formularze znajdują się na stro-

nie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: www.lodzkie. Wypełniony for-
mularz konkursowy należy dostarczyć w wersji papierowej do ŁUW i elektronicznej 
na nw. adresy.

Sekretariat Konkursu:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel.: (42) 664 15 00, 664 10 94, 664 12 52
faks: (42) 664 10 88
e-mail: juliana.predowa@lodz.uw.gov.pl, estera.gajewska@lodz.uw.gov.pl, 
michal.mikina@lodz.uw.gov.pl, ziemowit.staszewski@lodz.uw.gov.pl
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Od biegów po fitness, czyli bądź aktywny latem
W lipcu i sierpniu bełchatowskie starostwo i PCS zapraszają na ,,Powiatowe lato dla aktyw-
nych”. Będą zajęcia nordic walking, biegowe, fitness, rajdy rowerowe i rodzinny duathlon

,,Powiatowe lato dla aktywnych” to cykl wa-
kacyjnych zajęć dla mieszkańców powiatu. 
Akcja, którego organizatorem jest Starostwo 
Powiatowe w Bełchatowie i Powiatowe Cen-
trum Sportu, rozpocznie się 5 lipca w  PCS 
zajęciami ,,Chodź jak profesjonalista, nordic 
walking”. 7 lipca wszyscy chętni spotkają się 
na zajęciach ,,Biegiem przez lato”. Jedne i dru-
gie prowadzić będzie Łukasz Dolata, profe-
sjonalny instruktor biegania i nordic walking 
z Powiatowego Centrum Sportu. W sierpniu 
gościem zajęć biegowych ma być znany beł-
chatowski maratończyk Dariusz Gruszczyń-
ski, który opowie o swoch doświadczeniach 
z bieganiem.

,,Bądź fit latem” to kolejna propozycja i to 
nie tylko dla pań, poćwiczyć będzie można 
w sali z instruktorką Edytą Paturą (początek 
6 lipca).

– Gorąco zachęcam do udziału w  zaję-
ciach –  mówi Waldemar Wyczachowski, 
starosta bełchatowski. – ,,Powiatowe lato dla 
aktywnych” w tamtym roku cieszyło się du-
żym powodzeniem, wierzę, że i  tym razem 
nasza propozycja przypadnie mieszkańcom 
do gustu. Mamy profesjonalną bazę sporto-
wą, nowoczesny stadion i chcielibyśmy, aby 
korzystało z nich jak najwięcej osób. 

W  każdą niedzielę na biegowe poranki 
zaprasza Klub Spartakus. Biegacze spotyka-
ją się o godz. 9 na stadionie lekkoatletycz-
nym PCS, który jest doskonałym miejscem 
rozpoczęcia treningu.

Ze specjalnej oferty pływalni będą mogli 
skorzystać najmłodsi (3 godziny za 5 zł, od 
poniedziałku do piątku). Powiatowe Cen-
trum Sportu ma w  sierpniu też atrakcyjną 
propozycję dla zainteresowanych nauką 
gry w tenisa ziemnego. 

W programie ,,Powiatowego Lata dla ak-
tywnych” są także cieszące się dużym po-
wodzeniem rajdy ,,Rowerem przez powiat”. 

9 lipca rowerzyści pojadą do Zelowa, a 13 
sierpnia do starej kopalni piasku w Gadkach 
(start sprzed starostwa o godz. 13).

W sierpniu w ramach ,,Powiatowego lata 
dla aktywnych” zadebiutuje II Rodzinny Du-
athlon Ojszczywilk 2016. Zawody – 5 km 
bieg, 21 km rower (obowiązkowy kask) i 2,5 
km bieg – odbędą się 13 sierpnia w Ciszy 
koło Parzna. Wpisowe 30 zł płatne do 29.07, 
50 zł płatne w dniu zawodów.  Organizato-
rem duathlonu jest Ludowy Sportowy Klub 
Kolarski (LSKK) ,,Bełchatów”, a partnerem KB 
Spartakus Bełchatów.

Niespodzianki czekają na najbardziej 
aktywnych uczestników ,,Powiatowego 
lata”. Dla wszystkich, którzy wezmą udział 
w przynajmniej sześciu zajęciach z propo-
nowanych dwunastu ,,Biegiem przez lato”, 
,,Nordic walking” i ,,Bądź fit latem”, organiza-
torzy mają gadżety, a piątka najbardziej ak-
tywnych uczestników dostanie atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. Aby wziąć udział w za-
bawie, należy zbierać pieczątki na ulotce 
,,Powiatowego lata dla aktywnych”, która 
dostępna jest w  PCS i  bełchatowskim sta-

rostwie. Ulotki organizatorzy będą też roz-
dawać na wszystkich zajęciach. Regulamin 
i szczegółowe informacje na stronie www.
powiat-belchatowski.pl oraz www.pcs-bel-
chatow.pl. n

Program:
Biegiem przez lato. Zajęcia z instruktorem biegania. PCS, 7 lipca, 21 
lipca, 4 sierpnia, 18 sierpnia, godz. 18
Nordic walking, chodź jak profesjonalista. Zajęcia z instruktorem 
nordic walking. PCS, 5 lipca, 19 lipca, 2 sierpnia, 16 sierpnia, godz. 18 
(sprzęt we własnym zakresie)
Bądź fit latem. Zajęcia fitness w sali. PCS, 6 lipca, 20 lipca, 27 lipca, 3 
sierpnia, godz. 18
Niedzielne bieganie z Klubem Spartakus. Niedziele, godz. 9, 
zbiórka na stadionie PCS w Bełchatowie
Basen dla dzieciaka. Pływalnia PCS, 3 godz. za 5 zł, poniedziałek-
piątek w godz. 14-17
Powiatowe rajdy rowerowe ,,Rowerem przez powiat”. 9 lipca, 13 
sierpnia, parking przy Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, godz. 13

II Rodzinny Duathlon Ojszczywilk 2016. 13 sierpnia, Cisza koło 
Parzna, 5 km bieg, 21 km rower i 2,5 km bieg. Wpisowe 30 zł  i 50 
zł. Organizator Ludowy Sportowy Klub Kolarski (LSKK) ,,Bełchatów”, 
partner KB Spartakus Bełchatów 
Kurs tenisa ziemnego od podstaw. PCS, początek 10 sierpnia (10 
spotkań według cennika)
PCS zaprasza siedem dni w tygodniu:
Stadion lekkoatletyczny: godz. 7-21
Hala namiotowa  i boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią: godz. 
8-22
Pływalnia kryta: godz. 14-21 
Patronat medialny: ,,Dziennik Łódzki”, Dolsat, TVBełchatów24, TTL 
Bełchatów

Tajniki biegania zdradzać będzie Łukasz Dolata, profesjonalny instruktor. Pierwsze zajęcia 7 lipca

W tamtym roku na zajęcia nordic walking chętnych nie 
brakowało. Tego lata startujemy już 5 lipca
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Poznawali przyrodę, kulturę i historię 
bawarskich przyjaciół
Były wspaniałe góry, dużo natury, trochę historii, mnóstwo serca i życzliwości ze strony nie-
mieckich gospodarzy. Bełchatowscy uczniowie poznawali partnerski powiat Berchtesgaden

Do niemieckiego landu Berchtesgaden 
pojechało dwudziestu uczniów z  pięciu 
szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież za-
mieszkała w domach swoich rówieśników 
ze Szkoły Realnej im. Marii Ward w  Bad 
Reichenhall. Była to dobra okazja, by na-
wiązać znajomość z niemieckimi koleżan-
kami, poznać kulturę, przyrodę i zwyczaje 
naszych zachodnich sąsiadów.

Przez cały jeden dzień pobytu każda ro-
dzina zorganizowała dla swojego gościa 
indywidualny program, podczas którego 
pokazano młodzieży lokalne atrakcje tury-
styczne, jak np. kopalnię soli, Jezioro Królew-
skie, wycieczkę do pobliskiego Salzburga 
czy zwiedzano obiekty sportowe. – Na mnie 
największe wrażenie zrobiła kopalnia soli 
w Berchtesgaden i rejs tratwą po podziem-
nym jeziorze – wspomina jedna z uczennic. 
– W  rodzinie, u  której mieszkałam, porozu-
miewaliśmy się po angielsku. Zdarzyło się 
raz, że mama mojej niemieckiej koleżanki tak 
bardzo się zaangażowała w konwersację, że 
nawet do swojego męża zaczęła mówić po 
angielsku. To było naprawdę zabawne.

– Moja rodzina próbowała nauczyć się 
kilku polskich słówek. Nie było to jednak dla 
niej proste – opowiada inna uczennica.

Program tegorocznego pobytu w  BGL 

polskiej grupy miał przede wszystkim cha-
rakter ekologiczny.  Informacje o zasobach 
naturalnych regionu, ktorym jest między 
innymi sól, uczniowie otrzymali podczas 
zwiedzania nowoczesnej fabryki Neue Sali-
ne w Bad Reichenhall, jak też samego mia-
steczka, będącego miejscowością uzdro-
wiskową. Pompowana z  alpejskich głębin 
woda solankowa służy nie tylko do pozy-
skiwania soli, ale także jest wykorzystywana 
w  tężniach, szczególnie dobrze wpływają-
cych na choroby dróg oddechowych.

Na torfowiskach w  Ainring, obszarze 
chronionego krajobrazu, uczniowie po-
znawali i podziwiali gatunki rzadkich roślin 
i ptaków oraz skamieliny małych zwierząt, 
znalezione podczas wydobywania tor-
fu. Prawdziwą skarbnicą wiedzy były in-
teraktywne wystawy w „Haus der Berge”, 
nowoczesnym centrum edukacyjnym, 
poświęconym przyrodzie Parku Narodo-
wego Berchtesgaden. Panoramę urokli-
wych alpejskich krajobrazów podziwiano 
ze szczytu Kehlstein, miejsca także o zna-
czeniu historycznym. Na górze mieściła się 
podczas II wojny siedziba Hitlera. Wątki mi-
litarne, historyczne i ekologiczne pojawiły 
się także podczas zwiedzania jednostki 
wojskowej, która w swojej działalności wy-
korzystuje konie i muły.

Polacy spotkali się z  uczniami dwóch 
szkół.  Maria Ward Realschule w  Bad Re-
ichenhall mieści się w  byłym klasztorze. 

Szkoła pielęgnuje wartości chrześcijańskie, 
ale jest otwarta wobec wielu innych wy-
znań. Podczas zajęć integracyjnych mło-
dzież polska i  niemiecka wspólnie przy-
gotowały obiad . W szkole zawodowej we 
Freilassing gospodarze opowiadali o swo-
ich zajęciach i  niemieckim systemie edu-
kacji. Dwa wieczory, jeden przy grillu, drugi 
z dyskoteką, umocniły integrację, były oka-
zją do zabawy i sympatycznych rozmów.

Wymiana młodzieży odbywa się w opar-
ciu o  kilkunastoletnią współpracę powia-
tów bełchatowskiego i  Berchtesgaden. 
Jej organizacją po stronie polskiej zajmuje 
się bełchatowskie starostwo, a  po stronie 
niemieckiej: stowarzyszenie Europa Union 
w  okręgu BGL, Szkoła Realna im. Marii 
Ward w Bad Reichenhall, starostwo BGL.

 n

Co po gimnazjum? W dokonaniu wyboru miały pomóc 
uczniom V Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych 
w ZSP nr 3

Na targach edukacyjnych pokazały się uczelnie wyższe. Na zdjęciu: naczelnik Agnieszka Wasilewska, wicestarosta 
Grzegorz Gryczka i Marek Tokarek, dyrektor ZSP nr 4

Zaproś do siebie niemiecką 
koleżankę

Od blisko 10 lat Szkoła Realna im. Ma-
rii Ward w Bad Reichenhall w Niemczech 
wraz z  powiatem bełchatowskim orga-
nizuje wymiany młodzieży. Od 17 do 21 
września Bełchatów będzie gościć mło-
dzież z  Niemiec. Rodziny 16, 17-latków, 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych  pro-
wadzonych przez powiat (I LO, II LO, ZSP nr 
3, ZSP nr 4, ZSP w Zelowie), zainteresowa-
ni przyjęciem u siebie koleżanki z Bawarii, 
mogą zgłaszać się do Zespołu Promocji 
w  starostwie (44 635 86 95). Głównym 
zobowiązaniem rodziny jest zapewnienie 
gościowi noclegu i  wyżywienia. Polski 
uczeń, którego rodzina przyjmie bawar-
czyka, będzie mieć w  przyszłym roku 
pierwszeństwo w  bezpłatnym wyjeździe 
do Bad Reichenhall.
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Warsztaty ekologiczne i  plastyczne, 
konkursy i występy artystyczne to głów-
ne atrakcje tego wydarzenia. Tegoroczna 
impreza przebiegała pod hasłem „Nasze 
rady na odpady”. Obchody rozpoczęły 
się tradycyjnym, kolorowym korowo-
dem ulicami Bełchatowa.

– Jestem podbudowany widząc tak 
duże zaangażowanie dzieci, młodzieży 
i  opiekunów w  przygotowanie ekolo-
gicznych stoisk, przebrań i  występów – 
mówi Waldemar Wyczachowski, starosta 
bełchatowski. – W naszym powiecie tra-
dycją stała się edukacja ekologiczna od 
najmłodszych lat, przynosząca widoczne 
efekty, przejawiająca się dbałością o stan 
środowiska wokół nas i  jego zrównowa-
żony rozwój.

Powiatowe Obchody Dnia Ziemi mają 
co roku charakter barwnego, plenero-
wego wydarzenia. W święcie Ziemi bio-
rą udział przede wszystkim uczniowie 

Uczniowie przypomnieli, że trzeba dbać o Ziemię
Barwny korowód, ekologiczne hasła i jarmark. Tłumy uśmiechniętych dzieci uczestniczyły w Powiatowym Dniu Ziemi

Najmłodsi dumnie prezentowali stroje i hasła, przygotowywane razem z opiekunami

Barwny korowód małych i dużych obrońców niebieskiej planety przemaszerował ulicami BełchatowaNajmodniejszym kolorem na paradzie był zielony 

Suknia z cekinów w postaci płyt cd to krzyk ekolo-
gicznej mody 
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Uczniowie przypomnieli, że trzeba dbać o Ziemię
Barwny korowód, ekologiczne hasła i jarmark. Tłumy uśmiechniętych dzieci uczestniczyły w Powiatowym Dniu Ziemi

W powiatowym Dniu Ziemi uczestniczyło prawie 30 placówek z całego powiatu

Przedstawiciele władz samorządowych powiatu i podmiotów działających dla ekologii także w roli przyjaciół Ziemi

Barwny korowód małych i dużych obrońców niebieskiej planety przemaszerował ulicami Bełchatowa

Transparenty zachwycały nie tylko treścią, ale sztuką wykonania z wykorzystaniem różnych materiałów

i  podopieczni placówek oświatowych 
i  opiekuńczo-wychowawczych. Stoiska 
z  prezentacją ekologicznych gadżetów 
wystawiło 14 szkół, blisko 30 włączyło się 
w paradę ulicami miasta prezentując ha-
sła nawołujące do dbania o  naturę, np. 
„Śmieci segregujemy, w zieleni żyjemy”, 
Dbaj o Ziemię, jak o siebie”, „Segregować 
każdy może, całej Ziemi w tym pomoże, 
jej kolory wszyscy znamy, segregację za-
czynamy”, ,,Szanuj Ziemię ponad wszyst-
ko, bo to Twoje środowisko”, „Czyste śro-
dowisko, najlepsze uzdrowisko”.

W tym roku w konkursie na ekologicz-
ny transparent zwyciężyło hasło: ,,Nie 
bądź człeku bity w ciemię, dbaj z zapa-
łem o  swą Ziemię”. Nagrodę w  postaci 
kina domowego otrzymało Przedszkole 
Samorządowe nr 2. Powiatowe obchody 
Dnia Ziemi sfinansowane zostały z bu-
dżetu powiatu.
� n
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Specjaliści bezpłatnie doradzą, jak żyć 
w zgodzie z naturą
Ponad 820 osób zapisało się już na konsultacje i badania w ramach projektu „Mój ekologicz-
ny styl życia”. W sumie w programie może wziąć udział tysiąc mieszkańców powiatu

Trzecia edycja projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. 
„Mój ekologiczny styl życia” rozpoczęła się 1 czerwca. Badania 
już trwają, ale w programie wciąż jeszcze można wziąć udział, 
zapisy prowadzi przychodnia Mega Med.

Projekt „Mój ekologiczny styl życia” oferuje bezpłatne badania 
laboratoryjne i  konsultacje dietetyka. Skorzystać z  nich mogą 
mieszkańcy powiatu, którzy nie brali udziału we wcześniejszych 
dwóch edycjach programu. Badania obejmują m.in.: cholesterol 
całkowity (HDL, LDL), trójglicerydy, morfologię, ASPAT, ALAT, TSH, 
elektrolity, poziom cukru we krwi. Można także zasięgnąć porady 
dietetyka w kwestii stosowania produktów ekologicznych.

– Nasz powiat dba o  szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
mieszkańców, m.in. prowadząc różnego rodzaju działania pro-
zdrowotne – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełcha-
towski. – Współczesne choroby cywilizacyjne, związane z małą 
ilością ruchu, mogą powodować przykre następstwa w przy-
szłości. Dzięki naszym badaniom można poznać niepokojące 
wskaźniki i skonsultować je ze specjalistami, którzy podpowie-
dzą jak zdrowo, rozsądnie się odżywiać i funkcjonować.

Poprzednie dwie edycje projektu „Mój ekologiczny styl ży-
cia” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród miesz-
kańców powiatu bełchatowskiego. W ubiegłym roku ze spe-
cjalistycznych badań i  konsultacji dietetyka skorzystało 1100 
mieszkańców powiatu bełchatowskiego, pierwsza edycja 
objęła 650 osób. W poprzednich dwóch odsłonach programu 
przeprowadzono 20 konsultacji i pogadanek z dietetykiem dla 
uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych. 

Przeprowadzono również konkurs plastyczny dla dzieci 
i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych pt. „Człowiek ery ekologicznej”. Konkurs cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Dla doro-
słych mieszkańców zorganizowano wyjazdy ekologiczne do 

Przedborskiego Parku Krajobrazowego i Gospodarstwa Agro-
turystycznego w Krzeczowie.

n

Zielone pieniądze dla gminy Bełchatów
60 tys. zł na inwestycje w  ochronę 

środowiska otrzyma samorząd gminy 
Bełchatów. Jest to wsparcie ze strony 
samorządu powiatu, które co roku trafia 
do gmin z przeznaczeniem na określone 
zadania. Beneficjent musi zabezpieczyć 
również część własnych pieniędzy na 
dane przedsięwzięcie i  zadbać przede 
wszystkim o  jego korzystny wpływ na 
środowisko, czyli tzw. efekt ekologiczny.

Gmina Bełchatów rozbudowuje w  tym 
roku sieć wodociągową o  długości 160 

m i  kanalizację sanitarną (110 m) w  Za-
wadach. Powiat dołoży do tej inwestycji 
25 tys. zł. Jej celem jest zapewnienie miesz-
kańcom dostawy wody dobrej jakości oraz 
ograniczenie zanieczyszczeń gleby po-
przez nieszczelne przydomowe szamba.

Sieć wodociągowa rozbudowuje się 
także w Janowie. Na odcinek o długości 
750 m powiat przeznaczył 22 tys. 500 zł. 
Mieszkańcy Oleśnika także mają powód 
do zadowolenia. Dzięki rozbudowie 
wodociągu część gospodarstw będzie 

mogła podłączyć się do sieci i  zrezygno-
wać z  płytkich, nieekologicznych stud-
ni. Kwota pomocy dla Oleśnika wynosi 
12 tys. 500 zł.

Powiat bełchatowski przygotowuje 
aktualizację „Programu ochrony środo-
wiska na lata 2016-2019 z  perspektywą 
na lata 2020-2023”, dokumentu o  zna-
czeniu strategicznym dla inwestycji eko-
logicznych na terenie wszystkich gmin. 
Opracowuje go poznańska firma Ekolog.

n



POd PaTrOnaTem sTarOsTy

- 13 -

Przegląd teatrów i balony do nieba
Festiwal Profilaktyczny ,,Światło” i happening ,,Zryw wolnych serc” połączyło jedno – miały 
pokazać, że narkotyki to świat złudny, z którym prawdziwe życie nie ma nic wspólnego

Festiwal Profilaktyczny ,,Światło" odbył się 
w Bełchatowie po raz piąty. Głównym elemen-
tem festiwalu był konkurs teatrów profilaktycz-
nych, ale odbyły się również recital Jarosława 
Wajka „Jutro jest…” dla uczniów Publicznego 
Gimnazjum nr 1, szkolenie dla pedagogów pt. 
,,Dopalacze – co to jest?" oraz konferencja pt. 
,,Profilaktyka i terapia dzieci i młodzieży zagro-
żonej uzależnieniem." 

– Celem naszego festiwalu jest takie działa-
nie, aby opóźnić lub całkowicie wyeliminować 
moment, kiedy młodzież zacznie sięgać po róż-
nego rodzaju środki psychoaktywne – mówi 
Anna Guszczar, pedagog szkolny z Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie, współorganiza-
torka festiwalu. – Chcemy pokazać, że wszystko 
zależy od relacji, jakie są w  danej rodzinie, od 
podejścia rodziców i do rodziców. Zaintereso-
wanie młodzieży naszym festiwalem nie male-
je, co roku bez problemu zgłasza się do nas 5-6 
zespołów, które chcą brać udział.

Organizatorami festiwalu były Publiczne 
Gimnazjum nr 1 w  Bełchatowie oraz Bełcha-
towskie Centrum Profilaktyki i Terapii. 

O  ogromnym zagrożeniu, jakim są narko-
tyki, a  zwłaszcza dopalacze, mówiono także 
podczas happeningu profilaktycznego „Zryw 
wolnych serc”, który odbył się w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie.

Młodzież wysłuchała ekspresyjnego wy-
stąpienia pedagoga społecznego i  socjologa 
profesora Mariusza Jędrzejki, który przestrzegał 
przed umniejszaniem tragicznych skutków za-
żywania narkotyków i dopalaczy.

– Nie słuchajcie dilerów i celebrytów, którzy 
mówią wam, że narkotyk, dopalacz, alkohol czy 
papieros nie szkodzi – mówił prof. Jędrzejko. – 
Wszystko ma swoją cenę, wszystko wpływa na 
wasze zdrowie, nie skracajcie swojego cenne-
go życia w imię chwilowej, dobrej zabawy, nie 
spieszcie się do nieba.

Uczniowie z pomocą tzw. narkogogli mogli 
przekonać się, jak zachowuje się zmysł wzroku 
i  równowagi po zażyciu narkotyków. Happe-
ning był także okazją do integracji i zabawy. Nie 
mogło zabraknąć gestu Bicia Wolnych Serc, któ-
ry w całym kraju, jak i  również w Bełchatowie, 
został wykonany w  samo południe. Na zgro-
madzonych czekał także pokaz musztry w wy-
konaniu klas mundurowych z ZSP nr 3 i pokaz 
udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie 
odtańczono „Belgijkę” i wypuszczono niebieskie 
balony na znak uwolnienia świata od uzależ-
nień. Przedsięwzięcie organizowała Społeczna 
Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w  Beł-
chatowie przy współudziale Komendy Powia-
towej Policji i ZSP nr 3.  n

W niebie nie ma dżinsów i internetu
– Nie zabierajmy pasjonatom możliwości działania, nie narzucajmy młodym lu-
dziom swojej woli – mówi prof. Mariusz Jędrzejko, pedagog społeczny i socjolog

Tak dużo mówi 
o się o uzależnieniach 

i tak dużo ludzi wciąż wpada w nałóg. Jak 
tego uniknąć?

Po pierwsze zastanowić się, czy będę żył 
500 lub 600 lat? Ludzie, którzy są uzależnieni 
nie żyją długo. Jenis Joplin, Amy Winehou-
se, Jimi Hendrix, Michael Jackson – dlaczego 
żyli krótko? Bo walili narkotyki, chcieli szybko 
wszystko osiągnąć! A w niebie nie ma dżinsów, 
rowerów, radia, internetu, nie ma wielu cudow-
nych rzeczy, w tym ptasiego mleczka i fast foo-
dów. Nie słuchajcie dilerów i celebrytów, którzy 
mówią wam, że narkotyk, dopalacz, alkohol czy 
papieros nie szkodzi. Wszystko ma swoją cenę, 
wszystko wpływa na wasze zdrowie, nie skra-
cajcie swojego cennego życia w  imię chwilo-
wej, dobrej zabawy, nie spieszcie się do nieba.

W  dzisiejszych czasach niełatwo od-
mówić choćby spróbowania narkotyku, 
skoro kolega czy koleżanka na imprezie 
do tego namawiają...

Nie ma pan racji, bo 97 proc. młodych Po-
lek i Polaków nigdy nie spróbowało dopalaczy, 
85 proc. nigdy nie spróbowało narkotyku, a 80 
proc. nigdy nie zapaliło papierosa. My za bar-
dzo epatujemy tą niewielką częścią, która to 
robi, a za mało czynimy, żeby tę fajną i zdecy-
dowaną większość wzmacniać. Uprzejmie pro-
szę polskie władze, żeby nie kupowały nowych 
samolotów dla rządu. Aby dały tę kasę harce-
rzom. Wie pan, co oni zrobią? Zbudują szałasy, 
kupią nowe żaglówki, odbudują stanice harcer-
skie. Dajmy pieniądze organizacjom młodzie-
żowym, klubom wiejskim, by mogli działać. Nie 
narzucajmy młodym ludziom naszej woli. Moi 
najczęstsi pacjenci to osoby, którym narzucono 
wzory dorosłych. 

Podkreśla Pan, że życie to kwestia wy-
boru...

Wybór jest zmaterializowaniem wolnej 
woli, żeby wolna wola się ukształtowała, to 
człowiek musi zrozumieć, że nieprawdziwa 
jest teza Immanuela Kanta „Niebo gwiaździ-

ste nade mną, prawo moralne we mnie”. Bo 
człowiek zbuduje wszystko, pewnie wkrótce 
poleci na Marsa, ale nie wolno mu stanowić 
praw moralnych. Takie próby kończyły się 
tragicznie – obozami koncentracyjnymi, Pol-
-Potem, Stalinem. Ci, którzy próbują budować 
prawa moralne, a  nie przyjmują ich od naj-
wyższego, albo od etyki życia człowieka, bo 
nie trzeba być religijnym, żeby być moralnym, 
gubią swoje człowieczeństwo. Fundamentem 
życia człowieka musi być zachowanie moralne. 

***
Obszarami zainteresowań prof. Mariusza 

Jędrzejka są etiologia i  przebieg współczesnych 
zachowań ryzykownych, uzależnień i  patologii 
społecznych oraz zachowania ryzykowne mło-
dzieży, jak również tworzenie programów profi-
laktycznych adresowanych do nauczycieli, rodzi-
ców i uczniów.

n

Happening ,,Zryw wolnych serc” był też okazją do 
dobrej zabawy

Podczas Festiwalu ,,Światło” pokazały się teatry profi-
laktyczne
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Mateusz dostał specjalistyczną matę
Aneta Bereś, mama 16-letniego Mateusza, mówi, że marzenia się spełniają. Dzięki akcji zbie-
rania nakrętek dostała właśnie specjalistyczną matę do rehabilitacji syna

Akcja „Zakręcona pomoc dla Mateusza” 
trwała od ubiegłego roku. Jej efektem są 
trzy tony plastikowych nakretek, dzięki 
którym niepełnosprawny chłopiec i jego 
mama otrzymali specjalną matę do re-
habilitacji. Akcję prowadziło Centrum 
Kształcenia Praktycznego, a patronat nad 
nią pełnił Waldemar Wyczachowski, beł-
chatowski starosta.

Mateusz ma 16 lat, choruje na dziecię-
ce porażenie mózgowe, ale jego główna 
choroba to padaczka lekooporna, z  którą 
zmaga się od 13 lat. Chłopiec jest wycho-
wankiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego. Jak mówi Agata Bereś, 
mama Mateusza, ta mata to spełnienie ma-
rzeń. Jeszcze trzy lata temu rodzina miała 
wannę z hydromasażem, która bardzo po-
magała w rehabilitacji, ale po przeprowadz-
ce do bloku, nie było na nią miejsca.

– Ta mata jest bardzo ważna i bardzo 
nam pomoże. Masaż ma duże znaczenie 
przy takich schorzeniach, dlatego tak się 
cieszymy z  Mateuszem – mówi mama 
chłopca.

W zbieraniu nakrętek wzięło udział 17 
placówek oświatowych z terenu powia-
tu, klub PGE GKS Bełchatów oraz wiele 
podmiotów, instytucji, jednostek oraz 
setki mieszkańców. CKP podsumowało 

akcję i przyznało statuetki. Najwięcej na-
krętek, bo ponad pół tony, uzbierała SP 
nr 2 w Zelowie, drugi był Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy (290,60 kg), a  trzeci 
ZSP nr 3 (259,40 kg). Kolejne były: SP 
w  Domiechowicach (256,5 kg), Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w  Woli Wiązowej 
(234,90 kg) i SP nr 5 (145)

A druga edycja zbiórki nakrętek właśnie 
wystartowała. Tym razem pomocy po-
trzebuje 14-letnia Amelia, która cierpi na 
mózgowe porażenie spastyczne cztero-
kończynowe i wodogłowie. Celem kolej-
nej akcji jest zebranie funduszy na kupno 
pionizatora dla dziewczynki.

 n

Historycy rozmawiali o walce z komuną
W  bełchatowskim muzeum spotkali 

się historycy, by rozmawiać o podziemiu 
antykomunistycznym. Ogólnopolska 
konferencja naukowa pt. „Za krew prze-
laną dla Ojczyzny, za ofiary z  naszych 
żyć!. Podziemie niepodległościowe 

w  walce z  reżimem komunistycznym” 
odbyła się pod patronatem starosty Wal-
demara Wyczachowskiego.  Jej celem 
było przedstawienie najnowszego sta-
nu badań nad powojenną konspiracją 
antykomunistyczną w Polsce i na Ziemi 
Łódzkiej, przybliżenie losów żołnierzy 
podziemia niepodległościowego oraz 
popularyzowanie tematyki „Żołnierzy 
Wyklętych”.

Referaty przedstawili m.in. badacze 
z  Łodzi, Szczecina, Warszawy, Lublina 
i Piotrkowa Trybunalskiego. 

Organizatorami konferencji byli: In-
stytut Historii i  Stosunków Międzyna-
rodowych UJK Filia w Piotrkowie Trybu-
nalskim, Urząd do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych oraz Muzeum 
Regionalne w Bełchatowie.

Konferencji towarzyszyła uroczystość 
odsłonięcia tablicy pamięci poświęconej 
Antoniemu Stefaniakowi ,,Sępowi”, żoł-
nierzowi AK – ROAK – KWP. Antoni Stefa-
niak wraz z bratem Janem wielokrotnie 
przeprowadzali przez granicę z tzw. Kra-
ju Warty do Generalnej Guberni, żołnie-
rzy i cywili. Na początku 1944 r. wstąpił 
do oddziału ,,Grom”, a potem do oddzia-
łu ,,Zryw”. Brał m.in. udział w  zdobyciu 
PUBP w Pabianicach i uwolnieniu żołnie-
rzy AK. Zginął w Magdalenowie, zastrze-
lony w  zasadzce przez funkcjonariuszy 
UB i MO ze Szczercowa. Jest pochowany 
na cmentarzu w Drużbicach. n

Mateusz i jego mama Agata są bardzo wdzięczni i dziękują wszystkim za pomoc

Dariusz Rogut, dyrektor Muzeum Regionalnego



Z ŻYCIA GMIN

- 15 -

Umowa na kanalizację sanitarną Polowa 
– Borowa podpisana
Ponad 6 kilometrów sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców 
gminy Szczerców. Podłączonych do niej ponad sto gospo-
darstw domowych. Roboty ruszą jeszcze w wakacje

10 czerwca podpisano umowę pomiędzy 
gminą Szczerców, reprezentowaną przez wój-
ta Krzysztofa Kamieniaka, a  przedstawicielami 
firmy RPM S.A. z Lublińca, wykonawcą budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Polo-
wa i  Borowa. Firma RPM S.A. wstępnie dekla-
ruje rozpoczęcie prac 1 sierpnia. – Mamy już 
pozwolenie na budowę – mówi wójt Krzysztof 
Kamieniak. – Ten projekt czekał na realizację od 
kilku lat. Podobnie zresztą jak i inne odcinki, któ-
re finalizować będziemy w latach następnych.

Gotowe są już dokumentacje sieci kana-
lizacyjnych dla miejscowości Osiny i Brzezie 
– Kozłówki. Opracowywane są dokumenty 
na Kolonię Szczercowską – Wieś Szczercow-
ską, przygotowywane są także zmiany w do-
kumentacji dla miejscowości Stanisławów 
Pierwszy i  Stanisławów Drugi. Tu koniecz-
ne było przeprojektowanie planu i  zmiana 
wcześniejszych założeń, w  związku z  czym 
dokumentacja gotowa będzie za kilka mie-
sięcy. I  to właśnie te miejscowości zyskają 
kanalizację zaraz po Polowej i Borowej.

– Centrum Szczercowa od kilkunastu lat 
ma dobrze funkcjonującą sieć kanalizacyjną 
– wyjaśnia wójt Krzysztof Kamieniak. – Teraz 
chcielibyśmy sukcesywnie taką infrastrukturę 
wybudować w  tych miejscowościach, gdzie 
będzie na to zapotrzebowanie i  możliwości 
techniczne.

W tym roku gmina zdąży zrealizować pierw-
szy etap prac na odcinku Polowa – Borowa, koszt  
to około 1,5 mln zł.  Wartość całości zamówienia 
wynosi 2 mln430 tys. 889,98 zł, a umowny ter-
min zakończenia robót to październik 2017.

– Umowa zakłada, że mamy czas do póź-
nej jesieni przyszłego roku – mówi Sławomir 
Standerski, prezes firmy RPM S.A. – Postaramy 
się jednak zamknąć roboty w drugim kwartale. 
Liczę, że uda się „zaoszczędzić” kilka miesięcy.

Długość planowanej sieci kanalizacyjnej wy-
nosi około 6,5 km i daje możliwość podłączenia 
ponad stu gospodarstw domowych. Dlatego 
wszyscy mieszkańcy miejscowości Polowa 
i Borowa, którzy są na etapie wykonywania do-
kumentacji projektowej bądź rozpoczynają bu-
dowę, proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu 
Gminy do pokoju nr 15 celem uwzględnienia 
ich posesji w  planowanej aktualizacji doku-
mentacji budowy kanalizacji sanitarnej. Termin 
zgłoszenia upływa 15 czerwca.

– Koszty  całości pokrywa gmina – mówi 
wójt. – Mieszkańcy we własnym zakresie opła-
cają jedynie wykonanie przyłącza do posesji. 
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania 
takiej inwestycji z WFOŚiGW w Łodzi. Fundusz 
refunduje koszt do 3 tys. zł, ale nie więcej niż 
50 proc. wartości inwestycji. W kosztach pozo-
stałej części partycypować będzie z kolei urząd 
gminy. n

Przebudują drogę
W ramach tegorocznej modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych zostanie 
przebudowana droga Firlej – Zbyszek. Gmina 
Szczerców dostała na tę inwestycję dofinan-
sowanie w wysokości 133 tys. 180 zł. Pienią-
dze dał Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego, do którego samorząd wystąpił 
z  wnioskiem o  przyznanie środków, po-
chodzących z  tytułu wyłączenia z  produkcji 
gruntów rolnych. Wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie. Przebudowany zostanie dwuki-
lometrowy odcinek drogi.

Wójt Krzysztof Kamieniak (od lewej) podpisał umowę 
na wykonanie sieci kanalizacyjnej Polowa – Borowa

Echo z Drużbic
Turniej rzutów karnych „Kopnij raka”
Gmina Drużbice włączyła się w ogólnopolską akcję walki z rakiem 

piersi. 10 czerwca na  orliku w Rasach w ramach IV Dni Przyjaciół Piłki 
Nożnej 2016 zorganizowany został turniej piłki nożnej i  turniej rzu-
tów karnych „Kopnij raka”. W zawodach wzięły udział cztery zespoły 
z gminy Drużbice. W turnieju piłki nożnej pierwsze miejsce zajęła dru-
żyna z Głupic, drugi był zespół z Ras, trzeci z Rożniatowic, a czwarte 
miejsce przypadło zespołowi z Chynowa. W turnieju rzutów karnych 
zwyciężyły Rasy.

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody wójta 
gminy Drużbice w  postaci piłek, a  zwycięzcy 
nagrodzeni zostali pucharami.  Mimo, że termin 
turnieju zbiegł się z uroczystym otwarciem Euro 
2016, kibiców na orliku nie brakowało. Zawod-
nicy przygotowali niespodziankę – puchar dla 
wszystkich kobiet z gminy Drużbice, który prze-
kazany został na ręce wójt Bożeny Zielińskiej.

Droga, siłownie ,,pod chmurką”, wo-
dociąg i wiaty

Wiosna i lato to wzmożony czas prac inwesty-
cyjnych. Na początku czerwca podpisana została 
umowa na przebudowę drogi w Głupicach. Miesz-

kańcy będą mogli cieszyć się nową 
nawierzchnią już pod koniec wakacji. 
Wkrótce rozpocznie się budowa siłow-
ni „pod chmurką”. Takie miejsca  rekrea-
cji powstać mają w Drużbicach Kolonii, 
Teresinie, Bukowiu Dolnym i Wadlewie.

W ostatnich dniach rozpoczęła się re-
alizacja nowych odcinków oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Rasy i Czarny 
Las.

W czerwcu planowane jest wykonanie wodociągu w Rasach. Inwe-
stycja ta jest niezbędna w celu uzbrojenia działek budowlanych, obję-
tych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 
Drużbice. Część z tych atrakcyjnych działek, będących własnością sa-
morządu, w najbliższych miesiącach zostanie wystawiona na sprzedaż.

Od dłuższego czasu trwa sukcesywna wymiana starych wiat przy-
stankowych. W ostatnich miesiącach nowe, estetyczne wiaty stanęły 
w miejscowościach: Katarzynka i Brzezie.

Ponadto dwie nowe świetlice wiejskie w Hucisku i Wadlewie wy-
posażone zostały w klimatyzację.

W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna na kolejne 
inwestycje gminne: termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia 
w  Drużbicach oraz urzędu gminy, nadbudowę Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w   Drużbicach, termomodernizację hydroforni 
w Suchcicach, a także przebudowę dróg: Suchcice – Bukowie Górne 
– Rasy – Nowa Wieś, Zwierzyniec, Podstoła i Drużbice. n

Puchar zwycięstwa 
dla wszystkich kobiet 
z gminy Drużbice

W gminie trwa wymiana wiat 
przystankowych
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Wielkie grillowanie w gminie Bełchatów
Pyszne potrawy z grilla, muzyka, szczypta rywalizacji i dobre humory – to recepta na do-
skonałą zabawę w plenerze. Tak właśnie było podczas tegorocznych trzecich już Mistrzostw 
Gminy Bełchatów w Grillowaniu 

Impreza odbywała się pod patronatem 
wójta gminy Bełchatów Kamila Ładzia-
ka. Jej finał rozegrany został w  sobotę 18 
czerwca w Rząsawie. Zwyciężyła reprezen-
tacja sołectwa Ławy.

Mistrzostwa Gminy Bełchatów w Grillo-
waniu na dobre wpisały się już w tradycję 
gminy Bełchatów. – Dzięki tego typu spot-
kaniom mieszkańcy naszej gminy mają 
okazję nie tylko miło spędzić czas, ale tak-
że poznać się z  mieszkańcami innych so-
łectw, nawiązać relacje sąsiedzkie, a często 
i koleżeńskie – mówi wójt Kamil Ładziak. 

W  tegorocznych mistrzostwach brało 
udział kilkanaście drużyn reprezentują-
cych sołectwa. Wszystkie przygotowały 
smaczne i  atrakcyjnie podane potrawy. 
A były to dania z ziemniaków, żółtego sera, 
parówek, piersi z kurczaka i warzyw sezo-
nowych.

Ostatecznie po trzech eliminacjach prze-
prowadzonych w maju i czerwcu (w Augu-
stynowie, w  Zawadach i  Niedyszynie) do 

finału weszło pięć ekip: reprezentacje Za-
wadowa, Ław, Niedyszyny, Myszaków oraz 
drużyna Rząsawy, która w finale uczestni-
czyła jako zwycięzca ubiegłorocznych mi-
strzostw.

Finał potwierdził mistrzowskie umiejęt-
ności startujących w  nim drużyn. Każda 
z  ekip przygotowała cztery konkursowe 
potrawy. Jury, brało pod uwagę nie tylko 
smak, ale i estetykę podania potraw. 

Co ważne – jurorzy: szefowa redakcji 
lokalnej ,,Dziennika Łódzkiego” w  Bełcha-
towie Magdalena Buchalska-Frysz, wice-
prezydent Bełchatowa Ireneusz Owcza-
rek, prezes PGE ,,Skry” Bełchatów Konrad 
Piechocki oraz były zawodnik ,,Skry” Piotr 
Szulc podczas degustacji nie wiedzieli czy-
ich potraw próbują. Jak podkreślali zaraz 
po konkursie, ich rola była bardzo trudna, 
bo poziom startujących ekip był wysoki 
i bardzo wyrównany. 

Dania były po prostu pyszne. Potwier-
dzeniem tego była niewielka różnica 

w  punktacji zebranej przez poszczególne 
drużyny. Ostatecznie pierwsze miejsce 
zdobyła reprezentacja Ław (200 pkt.). Dru-
gie miejsce przypadło Rząsawie (198 pkt.), 
trzecie – Niedyszynie (184 pkt.) czwarte – 
reprezentacjom Myszaków i Zawadowa.

Jak tradycja każe, kolejne mistrzostwa 
odbędą się więc za rok w  Ławach. – Być 
może nieco zmienimy i ulepszymy ich for-
mułę – zapowiada wójt Ładziak.  n

Expressem przez gminę Kleszczów
Główne inwestycje
Najbliższe tygodnie i  miesiące upły-

wać będą pod znakiem intensywnych 
prac inwestycyjnych. Poza największą 
inwestycją drogową, realizowaną przez 
gminę w  Żłobnicy (przebudowa drogi 
powiatowej i  dróg gminnych o  długoś-
ci ponad 5,7 km), wykaz największych 
przedsięwzięć obejmuje takie zadania, 
jak: budowa wspólnej siedziby dla żłob-
ka i  przedszkola w  Kleszczowie dla 200 
dzieci; remont czterech komunalnych 
budynków mieszkalnych i  mieszkalno-
-usługowych (trzy w  Łuszczanowicach, 
jeden w  Kleszczowie); modernizacja 
budynku, który jest m.in. siedzibą Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia oraz Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczo-
wie; rozbudowa 720-metrowego odcinka 
gminnej drogi pomiędzy Łuszczanowi-
cami i  Wolicą (na zdjęciu); rozbudowa 
sieci światłowodowej w  Łuszczanowi-
cach i na osiedlu „Zacisze” w Kleszczowie; 
budowa miasteczka ruchu drogowego 
w Łękińsku.

Edukacyjne inicjatywy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w  Kleszczowie był  30 maja miejscem 
konferencji metodycznej „Efektywne na-
uczanie języków obcych – nauczanie 
wielozmysłowe”. Uczestniczyło w  niej 46 
nauczycieli języków obcych wszystkich 
szczebli nauczania. Współorganizatorem 
był Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w  Piotrkowie Tryb. Program 
konferencji posłużył do prezentacji naj-
nowszych trendów w  metodyce naucza-
nia języków obcych.

ZSP w  Kleszczowie stawia nie tylko na 
innowacje w  nauczaniu języków obcych, 
ale na różne sposoby popularyzuje języki 

obce (m.in. współpracując z Katedrą Prag-
matyki Językowej Uniwersytetu Łódzkiego 
i Instytutem Goethego w Warszawie, orga-
nizując konkursy piosenki obcojęzycznej).

Lato, lato, lato czeka…
Podczas tegorocznych wakacji ucznio-

wie i  studenci z  gminy Kleszczów będą 
mogli wyjechać na 1- lub 2-tygodniowy 
zorganizowany wypoczynek. Postępo-
wanie przetargowe i  wybór organizato-
rów wypoczynku dla dzieci i  młodzieży 
przeprowadził Gminny Ośrodek Kultury 
w Kleszczowie. Letnie obozy nad morzem, 
na pojezierzu i w górach, organizowane ze 
sporym dofinansowaniem z budżetu gmi-
ny, skusiły blisko 570 uczniów oraz studen-
tów. Kolejne 90 osób (chętni uczniowie 
z klas I-III szkół podstawowych w Kleszczo-
wie i Łękińsku) skorzysta z propozycji zajęć 
wpisanych w  program 2-tygodniowych 
półkolonii. Stacjonarne półkolonie odbędą 
się w Kleszczowie, a ich organizatorem zo-
stało kleszczowskie Gimnazjum im. Wł. St. 
Reymonta. JS

Grillują mistrzowie – ekipa z Ław
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Powiatowy rajd z gościną u gospodyń
,,Do Zelowa” pojadą rowerzyści 9 lipca. To już czwarta wyprawa ,,Rowerem przez powiat” 
organizowana przez bełchatowskie starostwo i Załogę Rowerową ,,Zgrzyt”

Lipcowy rajd w kolorze niebieskim – po-
wiedzie z Bełchatowa przez Zawady, Ławy, 
Rożniatowice, Ostoję, Łobudzice, Zelów, 
Mauryców, Sromutkę, Strzyżewice i  Parz-
no. Trasa mierzy 40 kilometrów. W Sromut-
ce na uczestników czekać będzie poczę-
stunek przygotowany przez OSP oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich. Będzie można rów-

nież zjeść kiełbaskę z grilla.
Ostatni, ekologiczny rajd pod hasłem 

,,Wschodnia strona powiatu” zgromadził 
rekordową liczbę 115 uczestników, naj-
młodszy miał zaledwie 20 miesięcy, zaś naj-
starszy 75 lat. 4 czerwca rowerzyści jechali 
przez Myszaki, Niedyszynę, Postękalice, 
Miłaków, Borową, Bukową,  Augustynów, 
Kielchinów i Zdzieszulice Górne. Pokonali 
32 km. Ciekawostką tego rajdu był rower 

z  lat 50., na którym jeden z  uczestników 
pokonał całą drogę. W  Postękalicach ro-
werzyści odwiedzili kościół pw. Św. Ro-
cha, najstarszy drewniany obiekt sztuki 
sakralnej w gminie Bełchatów wzniesiony 
w  1737 roku, a  także Pomnik Obrońców 
Gór Borowskich w Borowej.

Kolejny rajd odbędzie się 13 sierpnia. 
Rowerzyści pojadą ,,Do starej kopalni 
piasku w Gadkach”, trasa żółta, 35 km.

3 września pojadą „Szlakiem polskich 
umocnień polowych z 1939 roku” do Księ-
żego Młyna i Oleśnika. Trasa terenowa, 
brązowa, liczyć będzie 35 km. Zakończe-
niem cyklu tegorocznych wypraw będzie 
III Powiatowy Rajd Niepodległości, trasa 
biało-czerwona, 30 km. Rowerzyści poja-
dą do Kaszewic, gdzie zapalą znicze przy 
pomniku powstańców styczniowych na 
cmentarzu parafialnym. n

Zawody najmłodszych na inaugurację stadionu
Ponad trzysta dzieci wzięło udział 

w  Międzyszkolnym Evencie Lekkoatle-
tycznym, który był pierwszą dużą imprezą 
sportową na nowym stadionie lekkoatle-
tycznym w Powiatowym Centrum Spor-
tu. Turniej został rozegrany w ramach pro-
jektu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
i  Ministerstwa Sportu „Lekkoatletyka dla 
Każdego”.

W  sportowej rywalizacji uczestniczyły 
dzieci z ośmiu bełchatowskich szkół pod-
stawowych. Uczniowie klas I-III wystarto-
wali w  trzech konkurencjach – w  biegu 
płotkarskim, rzucie piłką lekarską oraz 
w wyścigu sprinterskim. Wygrali wszyscy, 
bowiem medale trafiły do każdego, a pu-
chary otrzymały wszystkie szkoły. n

W rajdach ,,Rowerem przez powiat” biorą udział całe rodziny

Uczniowie najmłodszych klas zmierzyli się m.in. w biegu przez płotki i sprincie

Tradycją każdego rajdu jest pieczenie kiełbasek
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Biegli i maszerowali ze Spartakusem
Ponad 400 zawodników startowało w VIII Biegu Rekreacyjnym i Marszu Nordic Walking

Imprezę, jednoczącą środowisko bie-
gaczy, amatorów szybkich spacerów, 
zorganizował Klub Biegacza Spartakus, 
a  patronatem objął je Waldemar Wy-
czachowski, bełchatowski starosta.

12 czerwca stadion lekkoatletyczny 
Powiatowego Centrum Sportu tęt-
nił życiem. Jako pierwsi pobiegli naj-
młodsi – „krasnale” do lat 6 i dzieci star-
sze. W biegu na 5 km wśród mężczyzn 
zwyciężył Jan Wychowałek z  Piotrko-
wa Tryb., drugi na mecie zameldował 
się bełchatowianin Michał Drążek, 
trzeci Tadeusz Klimek z  miejscowości 
Kusięta. Wśród kobiet na 5 km pierw-
sza była Weronika Marciniak, druga 
Katarzyna Ostojska, a  trzecia – Mag-
dalena Pola z Łodzi. Bieg ukończyło 80 
zawodników.

Bieg na 10 km z bardzo dobrym cza-
sem 37:41 wygrał zelowianin Jakub 
Kimmer, który wbiegł na metę przed Ar-
kadiuszem Dudkiem z Włodzimierzowa 
(38:21) i  Dominikiem Klimkiem z  miej-
scowości Kusięta. Rywalizację kobiet 
zwyciężyła Katarzyna Cander z  Mosz-
czenicy (47:48), druga na mecie zamel-
dowała się Izabela Sobańska z Drużbic, 
reprezentująca barwy organizatora KB 
Spartakus (49:32), tuż przez Donatą Fi-
lipek z  KB Endorfina z  Piotrkowa Tryb. 
(49:38). Bieg ukończyło 119 osób.

Amatorzy nordic walking przema-
szerowali 5 km. Jako pierwszy przy-

szedł na metę Michał Osiński z  Łodzi, 
następnie Jakub Deląg z  Piotrkowa 
Tryb. Na podium stanął również tata 
Jakuba, Józef Deląg. Marsz nordic 
walking kobiet wygrała Sandra Laios 
z Bełchatowa. Druga przymaszerowała 
Grażyna Sobańska z Drużbic, trzecia na 
mecie pojawiła się Agnieszka Krawętek 
z  Bełchatowa. Maszerowały również 
amazonki. Zwyciężyła Wiesława Fra-
nek, druga była Ewa Michalska, a trze-
cia Bożena Guzek.

n

Walczyli o puchary i ogólnopolski tytuł mistrza
Niepełnosprawni wędkarze, m.in. 

z Warszawy, Łodzi, Opoczna, Skierniewic, 
Piotrkowa i  Bełchatowa, wzięli udział 
w  ogólnopolskich zawodach, które od-
były się w  powiecie bełchatowskim. 
Starosta Waldemar Wyczachowski ufun-
dował puchary dla najlepszej siódemki 
zawodników.

W zawodach uczestniczyło 16 zawod-
ników. Wędkowali na zbiorniku Osadnik 
„Winek” w  gminie Kleszczów. Przez trzy 
godziny złowili w  sumie około 13 kg 
ryb, głównie płoci, jazgarzy i  kiełbi. Po 
zawodach ryby wróciły do wody. Wy-
nik najlepszego zawodnika, Sławomira 
Przybysza, wyniósł 3,29 kg. Drugie miej-

sce zajął Zdzisław Makowski, trzecie – 
Przemysław Supera, a  kolejne Wiesław 
Frąchowicz, Jerzy Kaczmarek, Stanisław 
Pięcek i Tomasz Zieliński. Łukasz Majdan 
z Bełchatowa zajął ósmą pozycję z wyni-
kiem 0,425 kg.

Jak twierdzi Marian Wagner, sędzia za-
wodów, powodzenie w  takim turnieju 
zależy od kilku czynników. Ważna jest 
wiedza o łowisku i dobraniu odpowied-
niej zanęty. Znaczenie ma także tzw. wy-
gruntowanie stanowiska, by móc łowić 
na optymalnej wysokości. 

 n
Wędkarze nad bełchatowski zbiornik przyjechali z całej 
Polski

W biegu na 10 km wśród mężczyzn zwyciężył zelo-
wianin Jakub Kimmer przed Arkadiuszem Dudkiem 
i Dominikiem Klimkiem

Najstarszy biegacz,  77-letni Tomasza Smodlibowski z KB Spartakus Bełchatów, odebrał nagrodę z rąk Grzegorza Gryczki
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Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  
ul. Pabianicka 17/19 

(kier. 44)

Centrala 635 86 00, fax 635 86 17

Sekretariat 635 86 01

Zespół ds. gospodarczy 635 86 81

Zespół ds. administracyjnych 635 86 81-96

Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 56

Zespół ds. promocji 635 86 42

Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 33

Wydział Komunikacji i Dróg 635 86 77, 635 86 09

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu 
Państwa 635  86 50

Zespół ds. Kadr 635 86 10

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi 635 86 14

Biuro Rady Powiatu 635 86 53

Rzecznik prasowy 635 86 14

ul. Pabianicka 26

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
635 86 04

Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
635 86 24

Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych 
733 66 08

ul. Czapliniecka 96

Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09

ul. Czapliniecka 66

Powiatowy zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności 733 66 24

Powiatowe Centrum Sportu 
ul. Czapliniecka 96, 733 01 70, 733 01 72

Szkoły ponadgimnazjalne

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego 
ul. 1 Maja 6, tel./fax 632 20 10

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego 
ul. Czapliniecka 72, tel. 632 22 11, fax 632 21 83

ZSP nr 3 im. L. Czyżewskiego 
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 57 11, fax 632 31 56

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 Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 
te. 733 51 16, fax 632 69 23

Urząd Gminy Bełchatów, 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 23, 97-425 Zelów 
tel./fax 634 10 00

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

Telefony alarmowe
z komórkowych i stacjonarnych 112
pogotowie ratunkowe 999
straż pożarna 998
policja 997

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 733 04 98,  
fax 633 06 42

Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych 633 18 81

Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81

Bursa Szkolna 632 12 52

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

Powiatowa Administracja Zespolona

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

KP Policji 
ul. 1 Maja 7, 635 52 00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
ul. Pabianicka 34, te;. 633 29 06

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
ul. Okrzei 49, tel. 733 13 57

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 
ul. Piłsudskiego 70, tel. 635 09 53

Pozostałe Instytucje

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

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

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 Socjoterapii 
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

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

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
im. gen. J. Głuchowskiego, ul. Targowa 20,  
633 60 08

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

Załatw sprawę w urzędzie
•  Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pracuje 

w dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30, we 
wtorki do godz. 18. Wykaz poszczególnych wy-
działów i numerów pokoi znajduje się na tab-
licy w holu na parterze urzędu. Informacje są 
również udzielane w punkcie obsługi (parter). 

•   Druki i formularze do poszczególnych spraw 
są dostępne na oficjalnej stronie interneto-
wej powiatu bełchatowskiego www.powiat-
-belchatowski.pl (zakładka: druki do pobra-
nia, BIP), a także bezpośrednio w wydziałach. 

•  Termin wizyty w wydziale komunikacji (data, 
godzina) można uzgodnić poprzez specjalną 
aplikację na stronie powiatu. O załatwieniu 
sprawy rejestracji samochodu czy prawa jaz-
dy urząd powiadamia interesantów SMS-em, 
jeśli mają takie życzenie. 
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Adama Baryła Ryszard Ciągło Marek Chrzanowski Szczepan Chrzęst Barbara Dobkowska

Tadeusz Dobrzański Krzysztof Gajda Grzegorz Gryczka Marek Jasiński Krzysztof Jewgiejuk

Jerzy Konieczny Elżbieta Kołatek Iwona Kowalska Elżbieta Kudaj Damian Nowak

Karol Orymus Dorota Pędziwiatr Dariusz Rogut

Renata Skalska

Miłosz Rudnicki

Waldemar Wyczachowski

Krzysztof Rybak

Jacek Zatorski

Komisje Rady Powiatu w Bełchatowie

Komisja Rewizyjna:
Damian Nowak – przewodniczący
Krzysztof Rybak – wiceprzewodniczący
Marek Chrzanowski
Iwona Kowalska
Miłosz Rudnicki
Karol Orymus

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Miłosz Rudnicki – przewodniczący
Marek Jasiński – wiceprzewodniczący
Szczepan Chrzęst
Grzegorz Gryczka
Damian Nowak
Waldemar Wyczachowski

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:
Jerzy Konieczny – przewodniczący

Jacek Zatorski – wiceprzewodniczący
Adam Baryła
Ryszard Ciągło
Barbara Dobkowska
Krzysztof Gajda
Dariusz Rogut

Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony 
Środowiska:
Iwona Kowalska – przewodnicząca
Krzysztof Jewgiejuk 

Krzysztof Gajda
Dariusz Rogut
Jacek Zatorski

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
Karol Orymus – przewodniczący
Elżbieta Kudaj – wiceprzewodnicząca
Barbara Dobkowska
Grzegorz Gryczka
Marek Jasiński
Elżbieta Kołatek

Dorota Pędziwiatr
Renata Skalska

Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej:
Tadeusz Dobrzański – przewodniczący
Renata Skalska – wiceprzewodnicząca
Ryszard Ciągło
Elżbieta Kołatek
Karol Orymus
Dorota Pędziwiatr

RADNI V KADENCJI
RADY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO


