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Wydanie bezpłatne

Biuletyn powiatu bełchatowskiego
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Bądź aktywny, nie tylko latem
Od fitnessu i biegów, po nordic walking i jazdę na rowerze. Kilkuset mieszkańców
skorzystało z propozycji ,,Powiatowego lata dla aktywnych”. Przed nami ekologiczny III Powiatowy Marsz Nordic Walking. Z kijami będzie można pomaszerować 10 września
Strony 10-11 i 12
Kamień-Chabielice gładka jak stół

Być może już w tym roku gruntownie
przebudowane zostaną ponad 4 km drogi
powiatowej Kamień-Chabielice. Starostwo
ogłosiło przetarg na wykonanie robót.
Jak podkreśla Waldemar Wyczachowski,
starosta bełchatowski, udźwignięcie ciężaru
finansowego tej inwestycji nie byłoby możliwe
bez pomocy władz Kleszczowa i Szczercowa

Strona 5

Od podziękowań dla rolników
po gwiazdę disco polo
Akcent, Alberto Amati, Janusz
Nastarowicz. 4 września mieszkańcy
powiatu bawić się będą na Dożynkach
Powiatowych w gminie Drużbice.
Będą też podziękowania dla rolników
i tradycyjne obrzędy dożynkowe

Strona 7

flesz
Złap lato w obiektyw, czekamy
na wasze zdjęcia

Bełchatowski zespół ewangelizacyjny Jerycho, który tworzą m.in. uczniowie II LO, wystąpił podaczas Światowych Dni
Młodzieży. Pokazał pantomimę ,,Miłosierny ojciec”

Z trudnym tekstem o żółtej gżegżółce i Hieronimie
Chryzostomie zmierzyło się prawie 50 osób piszących
I Dyktando o Puchar Starosty Bełchatowskiego. Mistrzami ortografii zostali Sylwia Madalińska z Bełchatowa
i Włodzimierz Wypych z Pajęczna

Co roku służby ratownicze powiatu sprawdzają sprzęt
i umiejętności podczas symulowanych wypadków. Tegoroczny sprawdzian odbył się w elektrowni Bełchatów

Trwa konkurs ,,Złap lato”, w którym główną nagrodą jest tablet. Czekamy na zdjęcia
powiatu bełchatowskiego w letniej odsłonie.
Chcemy pokazać naturę, miejsca warte zobaczenia i was – mieszkańców.
Konkurs fotograficzny „Złap lato” Starostwo
Powiatowe w Bełchatowie organizuje po raz
drugi. Mamy już pierwsze propozycje. Autor
najciekawszych fotografii otrzyma nagrodę
starosty bełchatowskiego Waldemara Wyczachowskiego, a będzie nią tablet. Zdjęcia
nadesłane na konkurs znajdą się także w folderze promującym powiat bełchatowski,
który starostwo planuje wydać jeszcze w tym
roku.
Zasady konkursu są proste. Należy przysłać zdjęcia przyrody, wakacyjnych zabaw,
romantycznych zachodów słońca, czy pieszych i rowerowych wycieczek. Ważne, aby
fotografia dotyczyła lata i była zrobiona 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,
najciekawsze pokażemy na stronie internetowej www.powiat-belchatowski.pl i biuletynie ,,Echo”. Nadesłane na konkurs fotografie oceniać będzie jury pod przewodnictwem starosty Waldemara Wyczachowskiego, w którym zasiądą m.in. fotograficy. Autorzy pięciu najlepszych fotografii otrzymają
nagrody.
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.

Kalendarium wydarzeń
Nitka podpowie, jak być szczęśliwym

Jak pozbyć się oporu w życiu, jak pomóc sobie
i swoim dzieciom być szczęśliwymi ludźmi uczy
cykl bezpłatnych warsztatów, współfinansowanych
przez starostwo. Spotkania organizuje Fundacja
Rozwoju Nitka, przed nami jeszcze dwa – we wrześniu i październiku. Tematykę można określić jako
zdrowie psychiczne, które przejawia się poczuciem
szczęścia, spełnianiem swoich marzeń, brakiem
lęków i oporów przed wyzwaniami i pełnią życia.
Czterogodzinne zajęcia (godz. 10-14) odbywają się
w budynku MCK„Gwarek” na os. Dolnośląskim. Osoby zainteresowane udziałem są proszone o wcześniejsze zgłoszenie się pod nr tel. 512 529 004 lub
e-mailem: monika@fundacjanitka.pl.

Przyjadą zmotoryzowani turyści
na zlot „Energetyk 2016”

Klub Motorowy „Energetyk” zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do
udziału w XXXVII Ogólnopolskim Zlocie Turystów Zmotoryzowanych „Energetyk 2016”, 2-4
września. Celem Zlotu jest pogłębienie wiedzy
krajoznawczej o województwie łódzkim, naszym
powiecie i mieście, doskonalenie techniki jazdy
samochodem, utrwalenie wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej
pomocy. Uczestnicy zlotu będą musieli przejechać wyznaczoną przez organizatora trasę, rozwiązać testy i wyznaczone przez organizatorów
zadania.

O rozwoju energetyki
na sympozjum w Bełchatowie

Od 5 do 7 września odbywać się będzie XVIII
Sympozjum Naukowo-Techniczne Energetyka Bełchatów 2016. O różnych kierunkach rozwoju energetyki i o tym, jak je pogodzić, jak też o przyszłości
energetyki i ciepłownictwa, nowoczesnych technologiach przyjaznych środowisku, potrzebnych
inwestycjach i zmianach w przepisach dyskutować
będą w Hotelu Sport uczestnicy tego ogólnopolskiego wydarzenia. Patronatem sympozjum objął
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
Imprezie towarzyszyć będą wystawy i prezentacje
branżowych firm.
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Wydarzenia
Od dobrych dróg do mocnej gospodarki
– Inwestujemy w infrastrukturę drogową, bo dobra komunikacja sprzyja rozwojowi gospodarki – mówi Waldemar
Wyczachowski, starosta bełchatowski
Od początku kadencji podkreśla
Pan, że kwestie rozwoju infrastruktury drogowej są najważniejsze. Co
udało się dokonać na przestrzeni półtora roku?
Rzeczywiście, moim priorytetem jest
poprawa stanu dróg powiatowych. Na
inwestycje powiat zaplanował w tym
roku ponad 10 mln zł, w tym na poprawę
infrastruktury drogowej ponad 8 mln zł.
Wspólnie z radnymi rady powiatu analizujemy stan dróg i podejmujemy decyzje,
które odcinki wyremontować. Jednak pieniądze, które mamy do dyspozycji w stosunku do ponad 350 kilometrów dróg
powiatowych, nie pozwalają na szybką
naprawę wszystkich odcinków. W tej
kadencji skupiliśmy się na fragmentach
o najgorszej nawierzchni w obrębie kopalni, elektrowni i stref przemysłowych.
Zapewne chodzi o „sztandarową”
inwestycję powiatu, czyli przebudowę drogi Kamień – Chabielice.
Ta droga ma duże znaczenie dla rozwoju powiatu, dlatego jest to tak ważna
inwestycja. W ubiegłym roku udało się
wyremontować pierwszy odcinek o długości 1572 metrów za kwotę 2 mln 427 zł.
Dotacje dały nam Kleszczów i Szczerców.
W tym roku chcemy przebudować pozostałą część drogi.
Gdzie jeszcze pojawią się drogowcy?
Remontujemy właśnie most na drodze
powiatowej w Kuźnicy Kaszewskiej. Poza
tym na czerwcowej sesji rady powiatu
uchwaliliśmy zmiany w tegorocznym budżecie, dzięki czemu możliwe są kolejne
inwestycje. Wyremontujemy drogę Kluki
– Parzno na odcinku Grobla – Imielnia.
Stan tej drogi jest fatalny, będziemy etapami ją odbudowywać, w tym roku mamy
na to 400 tys. zł. Ponadto ruszą prace na
drodze powiatowej w Mazurach (gm. Bełchatów). za kwotę 300 tys. zł wykonany
zostanie chodnik w ulicy Częstochowskiej
w Grocholicach (70 tys. zł). Mamy też pieniądze na opracowywanie dokumentacji
projektowych, m.in. na odtworzenie stanu pierwotnego jezdni w Głupicach (gm.

Drużbice) wraz z realizacją, co kosztować
będzie 220 tys. zł, na budowę chodnika,
zjazdów i kanalizacji deszczowej na ulicy
Mickiewicza w Ruścu (100 tys. zł), na przebudowę ulicy Kwiatowej w Bełchatowie
(50 tys. zł), na budowę ścieżki rowerowej
od alei Jana Pawła II do torów kolejowych
na ul. Zamoście (70 tys. zł). Ustalamy też
z miastem kwestie wspólnej przebudowy
ulicy Cegielnianej. Inwestujemy w infrastrukturę drogową, bo dobra komunikacja sprzyja rozwojowi gospodarki. Są to
kierunki zgodne z strategią powiatu, na
których bardzo mi zależy.
Strategia określa kierunki rozwoju
powiatu do 2020 roku. Co jeszcze jest
w tym dokumencie?
Strategia mówi m.in. o systemie gospodarczym opartym na wiedzy i i innowacji
– wdrażaniu nowoczesnych technologii,
rozwoju ,,zielonego przemysłu”. Jednym
z jej założeń jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Dlatego kładziemy tak duży nacisk na współpracę samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami,
chcemy pomagać tworzyć miejsca pracy
i rynki zbytu. W tym roku po raz pierwszy
przedsiębiorcy z naszego regionu, regionów partnerskich z kraju i zza granicy
spotkali się na I Forum Gospodarczym
Powiatu Bełchatowskiego. W programie
znalazły się tematy dotyczące przedsiębiorczości, innowacji i technologii, czy
współpracy biznesu z samorządem, OZE.
Po sukcesie pierwszego forum w przyszłym roku zorganizujemy kolejne. Obecnie planujemy wspólnie z Regionalną Izbą
Gospodarczą uruchomić w Bełchatowie
inkubator przedsiębiorczości.
W strategii jest też mowa o rozwoju
szkolnictwa zawodowego i podnoszeniu standardu placówek oświatowych. Jak wypada powiat?
Bardzo dobrze, nie odbiegamy od
zachodnich standardów. Sukcesywnie
wzmacniamy szkolnictwo zawodowe,
kupujemy nowoczesny sprzęt, doposażamy pracownie praktycznej nauki zawodu.
Oddawanie do użytku dobrze wyposa-

żonych pracowni jest początkiem zmian,
tworzymy specjalistyczne zaplecze, by
wyposażyć uczniów w praktyczne umiejętności potrzebne w pracy zawodowej.
Zakup maszyn, urządzeń, szkolenia pod
okiem fachowców – to wszystko kosztuje, ale nie zamierzamy oszczędzać. Zależy nam na młodzieży wykształconej nie
dla przysłowiowego „papierka”, ale na
ludziach dobrze przygotowanych do wyzwań, jakie stawia rynek pracy. Wspólnie
z przedsiębiorcami wypracowujemy takie
rozwiązania, by szkolnictwo zawodowe
było odpowiedzią na zapotrzebowanie
rynku pracy.
Planowanie budżetu powiatu to
walka między pokusą wykonania potrzebnych inwestycji, a realiami związanymi z innymi wydatkami i faktycznym stanem finansów samorządu...
Nie jest łatwo tak skonstruować budżet,
aby zaspokoić potrzeby mieszkańców,
a z drugiej strony nie wpaść w pętlę zadłużenia. Wraz z Zarządem Powiatu racjonalizujemy wydatki i zwracamy szczególną
uwagę, aby nie zwiększać długu powiatu.
Dzięki prowadzeniu realnej polityki finansowej wyemitujemy obligacje na niższą
kwotę niż planowaliśmy. Nie planujemy
też spektakularnych inwestycji, staramy
się za to wykonać wiele pomniejszych, ale
bardzo potrzebnych mieszkańcom.
n
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Wydarzenia
Starostowie z łódzkiego dla Złoczewa
12 września odbędzie się w Bełchatowie Konwent Starostów Województwa Łódzkiego. Jednym z tematów spotkania będzie stanowisko w sprawie odkrywki węgla brunatnego w Złoczewie
Działania bełchatowskiej kopalni związane z uzyskaniem stosownych pozwoleń na wydobywanie węgla w Złoczewie
rozpoczęły się w roku 2008. Przez kilka
lat trwały prace przygotowawcze, m.in.
opracowano projekt studium eksploatacji złoża i prac geologicznych, odwiercono blisko 300 otworów, opracowano raport oddziaływania inwestycji
na środowisko. W roku bieżącym gminy
objęte terenem odkrywki przystąpiły
do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, natomiast
Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
wszczął postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia. Podjęte uchwaly
w gminach i decyzja środowiskowa DOŚ
są niezbędne, by móc wystąpić o koncesję na wydobywanie węgla.
– Prace zmierzające do uruchomienia
odkrywki w Złoczewie są bardzo zaawansowane z wykorzystaniem nie tylko potężnych środków finansowych, ale
także potencjału ludzkiego i naukowego

– mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. – Z uwagą śledzimy
wszystkie działania, bowiem w interesie
mieszkańców naszego powiatu i załogi
przedsiębiorstwa jest jak najlepsze i jak
najdłuższe funkcjonowanie bełchatowskiego zagłębia paliwowo-energetycznego. Wydobywanie węgla w Złoczewie
jest tego istotnym warunkiem.
Starosta Waldemar Wyczachowski spotka się 2 września w Bełchatowie z posłem
Dariuszem Kubiakiem, przewodniczącym
Zespołu Parlamentarnego ds. Inwestycji
„Złoczew – eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa
energetycznego kraju”, a także posłanką
Anną Milczanowską, członkinią Zespołu,
Mariuszem Bądziorem, starostą sieradzkim, Andrzejem Stępniem, starostą wieluńskim, Jadwigą Sobańską, burmistrz
Złoczewa i prof. Sławomirem Wiakiem,
nowym Rektorem Politechniki Łódzkiej.
Zostanie wówczas omówiony projekt
opinii w sprawie znaczenia „Złoczewa”
dla bezpieczeństwa energetycznego

Wydobywanie węgla w Polu Bełchatów potrwa do 2020 r.,
w Polu Szczerców do 2040 r.

i gospodarczego naszego regionu i kraju. Opinia ta posłuży do wypracowania
stanowiska konwentu starostów, który
12 września odbędzie się w Bełchatowie.
Uchwała konwentu zostanie przekazana Beacie Szydło, Premier RP i Markowi
Kuchcińskiemu, Marszałkowi Sejmu RP.
– Zespół parlamentarny dotyczący inwestycji w Złoczewie ma za zadanie rozpoznawać wszystkie obszary związane
z tym przedsięwzięciem – mówi poseł
Dariusz Kubiak. – Stąd też w nasze działania wpisują się także kontakty z samorządowcami czy naukowcami. To, co ustalimy w Bełchatowie, przekażę Zespołowi
n
na spotkaniu 15 września. 

Awanse i odznaczenia dla bełchatowskich policjantów
50 policjantów odebrało awanse na wyższe stopnie oficerskie, sześcioro zostało odznaczonych. Bełchatowska Komenda Powiatowa Policji obchodziła w lipcu swoje święto
– Nasza praca to służba społeczeństwu
i ojczyźnie – mówi insp. Karol Mielczarek,
Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie. – Policja jest filarem nowoczesnego państwa, a dzisiejszy dzień to święto
porządku i bezpieczeństwa. Jeśli ktokol-
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wiek z państwa kiedykolwiek dzwonił
na numer alarmowy 997 i zgłaszał jakieś
niebezpieczne zdarzenia, to również jest
policjantem.
Policja cieszy się coraz większym zaufaniem społecznym, a liczba osób, które czują się bezpieczniej, rośnie z roku na rok.
– Samorząd powiatu stara się finansowo wspierać naszą jednostkę policji, zdajemy sobie sprawę, że współdziałaniem
możemy wzmocnić stan bezpieczeństwa naszego powiatu – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. Na uroczystości wręczono medale
dla zasłużonych policjantów oraz awanse na wyższe stopnie oficerskie. Srebrnym medalem za długoletnią służbę
zostali wyróżnieni: Krzysztof Kaczyń-

ski i Dariusz Świtała. Srebrną odznakę
otrzymał Zbigniew Szewczyk, naczelnik
wydziału prewencji, a brązową: Tomasz
Jędrzejczyk, zastępca komendanta powiatowego policji, podinsp. Piotr Kutyła,
naczelnik wydziału dochodzeniowo-śledczego i Zbigniew Pietrzyk, funkcjonariusz wydziału ruchu drogowego.
W korpusie oficerów starszych podinspektorem policji mianowana została
Magdalena Kucharska.
W korpusie oficerów młodszych policji nadkomisarzem policji mianowani
zostali Tomasz Kaszewski, Arkadiusz Inowłodzki, komisarzem policji została Sylwia Maros. W sumie awanse na wyższe
stopnie oficerskie otrzymało 50 policjann
tów. 

Wydarzenia
Remontują most w Kuźnicy Kaszewskiej
Trwa remont mostu na drodze powiatowej w Kuźnicy Kaszewskiej. Prace kosztować będą
ponad 400 tys. zł. Na czas remontu most nie jest zamknięty dla ruchu samochodowego
Ekipa remontowa położyła już nową
nakładkę asfaltową, wymieniła krawężniki i bariery ochronne na połowie mostu.
Prace kosztować będą ponad 400 tys.
zł. most nie został zamknięty dla ruchu.
Zakończenie robót planowane jest do
15 września tego roku.
– W tegorocznym budżecie przeznaczyliśmy 600 tys. zł na remont mostu – mówi Waldemar Wyczachowski,
starosta bełchatowski. – Ponieważ
w wyniku przetargu cena okazała
się niższa niż wynikało z kosztorysu, postanowiliśmy wyremontować
również ponad 300 metrów drogi
w Kuźnicy Kaszewskiej. Wpłynie to
pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, poprawi również
komfort jazdy.
Powiatowy Zarząd Dróg jest na etapie rozstrzygania przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na położeniu nowej nakładki
asfaltowej, wybudowaniu chodników
i poboczy na odcinku drogi w Kuźnicy
Kaszewskiej.

Na trasie Nowy Janów – Kluki jest duży
ruch samochodów ciężarowych, bo
droga jest połączeniem między drogą

krajową numer 74, a zakładami zlokalizowanymi w obrębie kopalni, elektrowni
n
i stref przemysłowych. 

Prace w Kuźnicy Kaszewskiej potrwają do połowy września

Droga Kamień-Chabielice gładka jak stół
Być może już w tym roku gruntownie przebudowane zostaną ponad 4 km drogi powiatowej Kamień-Chabielice. Starostwo ogłosiło przetarg na wykonanie robót
Bełchatowskie starostwo ogłosiło
przetarg na remont drogi powiatowej
Kamień-Chabielice. Modernizacja drogi rozpoczęła się w ubiegłym roku i jest
kluczową inwestycją drogową powiatu.
Początkowo zakładano, że pozostały do
remontu odcinek trasy Kamień-Chabielice, liczący 4 kilometry 350 metrów,
wykonany zostanie w dwóch etapach
– w 2016 i 2017 roku, ale są szanse, że
nowa nawierzchnia pojawi się znacznie
szybciej.
W budżecie powiatu na drugą część
przebudowy drogi zaplanowano 4 mln
700 tys. zł. Gminy Kleszczów i Szczerców
zadeklarowały również w tym roku pomoc finansową w tym przedsięwzięciu.

Wkład Kleszczowa wynieść ma 1,7 mln zł
(w tym 150 tys. zł na skrzyżowanie w Kamieniu), a Szczerców dołoży 700 tys. zł.
– Być może uda się wykonać remont
całego odcinka w tym roku – mówi
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. – W przetargu dodatkowe
punkty otrzyma firma, która zadeklaruje
wykonanie całości prac w 2016, a płatność zostanie rozłożona na dwa lata.
Dzięki temu w ciągu dwóch lat mielibyśmy wyremontowany cały odcinek drogi, który miał być modernizowany przez
trzy lata. Oczywiście tak szybki przebieg
prac nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego gminy Kleszczów i gminy
Szczerców, za które serdecznie dziękuję.

Pierwszy odcinek drogi Kamień-Chabielice został wyremontowany w ubiegłym roku

Jeśli nie zgłosi się firma, która zadeklaruje wykonanie całości prac w 2016 roku,
to termin zakończenia modernizacji drogi to koniec maja 2017. W ubiegłym roku
wyremontowany został pierwszy odcinek o długości 1572 metrów za kwotę
2,4 mln zł. Dotacje przekazały gminy
n
Kleszczów i Szczerców. 
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WYDARZENIA
Z ks. prałatem Kaniewskim o szansach
stworzenia domu dla matek
Możliwości utworzenia w powiecie bełchatowskim Domu Samotnej Matki były tematem
rozmów ks. prałata Stanisława Kaniewskiego, dyrektora Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej ze starostą Waldemarem Wyczachowskim
Ks. prałat Stanisław Kaniewski, dyrektor
Centrum Służby Rodzinie i przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii
Metropolitalnej Łódzkiej, jest założycielem
pierwszego w Archidiecezji Łódzkiej Domu
Samotnej Matki. Placówka działa w Łodzi, a na
przestrzeni ostatnich 20 lat z jej pomocy skorzystało ponad 1000 kobiet i 2500 dzieci. Teraz
o szansach utworzenia domu dla samotnych
matek rozmawiał z bełchatowskim starostą.
– Byłoby to miejsce pozwalające zapewnić schronienie i bezpieczeństwo kobietom
(w ciąży oraz z małoletnimi dziećmi), znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
i rodzinnej – podkreśla Waldemar Wyczachowski. – Podczas spotkania z ks. prałatem
Stanisławem Kaniewskim rozmawialiśmy
o wszelkich aspektach funkcjonowania DSM
oraz potencjalnych możliwościach utworzenia go w naszym powiecie. Należy podkreślić, iż działalność takiej placówki to przede
wszystkim wszystkim zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych oraz umożliwie-

Ks. prałat Stanisław Kaniewski i starosta Waldemar Wyczachowski rozmawiali o możliwościach pomocy samotnym
matkom

nie kobietom powrotu do normalnego i samodzielnego życia.
Najstarszą tego typu placówką w Archidiecezji Łódzkiej jest Dom Samotnej Matki
im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, który
istnieje od 1991 roku. Od 2000 roku funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Centrum

Służby Rodzinie w Łodzi pod dyrekcją ks. prałata Kaniewskiego.
W wybudowanym kilka lat temu nowym
lokalu przy ul. Broniewskiego w Łodzi przeznaczono 60 miejsc dla kobiet i dzieci. Budynek przystosowany jest również dla osób
n
niepełnosprawnych.

Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne badania dla panów
Blisko 600 mężczyzn już bierze udział
w bezpłatnych badaniach wykrywających
raka prostaty, a kolejnych 200 ma jeszcze taką
szansę do końca października. Samorząd powiatu kontynuuje ubiegłoroczny program
zdrowotny, przeznaczając na niego 100 tys.
zł. Dzięki bezpłatnym badaniom w ubiegłym

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
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roku pięć osób z wykrytym nowotworem
gruczołu krokowego mogło w porę podjąć
leczenie.
Panowie w wieku 50-75 lat badają krew,
poddają się badaniu usg i spotykają z urologiem. W pierwszym tygodniu sierpnia badania laboratoryjne krwi miało za sobą 566
mężczyzn, 15 czekało na swoją kolej. Połowa
wszystkich chętnych odbyła już komplet
badań, tj. badania laboratoryjne krwi, USG
i konsultację z urologiem. Program finansuje
samorząd powiatu bełchatowskiego. Jego
realizacja potrwa 3 lata, a więc także w roku
2017. Dzięki temu szansę na wczesne wykrycie choroby otrzyma w sumie około 2500
osób.
Program realizuje przychodnia MegaMed
przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie. Zgłaszać można się do końca października. Rak
gruczołu krokowego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Zajmuje on trzecią pozycję wśród
umieralności (po raku płuc i raku żołądka),
a czwartą wśród zachorowalności mężczyzn
na nowotwory. Zachorowania na raka gru-

czołu krokowego stanowią 5,4% zachorowań
na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Poln
sce, a ich liczba stale rośnie.

WYDARZENIA
Od korowodu po gwiazdę disco polo
Akcent, gwiazda disco polo i włoski wykonawca Alberto Amati bawić będą mieszkańców
na Dożynkach Powiatowych w gminie Drużbice. Dożynkowe tradycje, koncerty i mnóstwo
innych atrakcji już 4 września w Wadlewie
Dożynki Powiatowe organizują wspólnie powiat bełchatowski i gmina Drużbice. Miejscem
zabawy będzie plac przy świetlicy wiejskiej
w Wadlewie. Na mieszkańców czeka mnóstwo
atrakcji – od pokazów i konkursów po występy
gwiazd. Głównym punktem rolniczego święta
będzie tradycyjny korowód z wieńcami, dzielenie chlebem z tegorocznej mąki i podziękowania dla wyróżniających się gospodarzy.
Na dożynki zaprasza mieszkańców powiatu Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
– Program jest atrakcyjny i bogaty, mam
nadzieję, że wszyscy będą się dobrze bawić
– mówi starosta. Dodaje, że dożynki to także
możliwość podziękowania rolnikom za ciężką i nie zawsze docenianą pracę.
– Zachęcam mieszkańców, rolników, turystów, by razem z nami podziwiali piękny korowód, dożynkowe wieńce i uczestniczyli w fantastycznej zabawie. Spotkajmy się 4 września
w Wadlewie – mówi Bożena Zielińska, wójt
gminy Drużbice, która w tym roku jest gospodarzem i współorganizatorem dożynek.
Rolnicze święto rozpocznie o godz. 13 nabożeństwo dziękczynne w wadlewskim kościele.
Delegacje z gmin powiatu oraz sołectw gminy
Drużbice przyniosą wieńce, symbol zebranych
plonów. Korowód dożynkowy przejdzie z kościoła na plac przy świetlicy, gdzie usytuowana będzie scena i stoiska. Pokazy sprawności

Alberto Amati zaśpiewa znane włoskie przeboje

Akcent to niekwestionowana gwiazda disco polo

policjantów i policyjnych psów przygotowała
Komenda Powiatowa Policji. Lokalnymi przysmakami poczęstują gminy powiatu. Wystąpią
m.in. Ale Babki z Drużbic, orkiestra Suchcice
i Okolice, kapela podwórkowa Spod Dębu i zespół folklorystyczny Reszelanie z partnerskiego
powiatu kętrzyńskiego.

W rytmie bluesa i country odbędzie
się koncert Janusza Nastarowicza,
wokalisty i gitarzysty, grającego również na harmonijce ustnej. W jego wykonaniu poczujemy klimat muzyczny
takich wykonawców jak Bob Dylan,
Kris Kristoferson czy Eric Clapton.
Gwiazdą wieczoru będzie Akcent (godz.
20). Grająca od ponad 25 lat grupa cieszy się
niesłabnącą popularnością. Wieczór zakończą znane włoskie i światowe przeboje w wykonaniu Alberto Amati, którego repertuar
z pewnością porwie publiczność do tańca.



n

Zaproś do siebie niemiecką koleżankę
Od 17 do 21 września Bełchatów będzie gościć młodzież
z partnerskiego powiatu Berchtesgaden w Bawarii. Bełchatowskie starostwo szuka piętnastu polskich rodzin, które
chciałyby przyjąć u siebie niemiecką młodzież
160 lat tradycji, 600 uczniów, 40 nauczycieli, nowoczesne pracownie, w otoczeniu
piękny ogród i malownicze góry charakteryzują Szkołę Realną im. Marii Ward w Bad
Reichenhall. Jej uczniowie przyjadą do Bełchatowa we wrześniu. Chętnych piętnaście
polskich rodzin może ich przyjąć u siebie
w domu.
Od blisko 10 lat Szkoła Realna im. Marii
Ward w Bad Reichenhall w Niemczech wraz
z powiatem bełchatowskim uczestniczy
w organizowaniu wymiany młodzieży. Co

roku tydzień w Bawarii spędza 20-osobowa
grupa uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych
powiatu bełchatowskiego. Młodzież mieszka
wówczas w domach niemieckich kolegów
z Maria Ward Realschule. W trakcie pobytu
uczniowie poznają kulturę swoich krajów,
zwyczaje, języki etc. Gospodarze pokazują
również swoje miejsca spędzania czasu oraz
nauki i zdobywania zawodu.
Od 17 do 21 września Bełchatów będzie
gościć młodzież z Niemiec. Rodziny 16,
17-latków, uczniów szkół ponadgimnazjal-

Polscy uczniowie odwiedzili Bawarię w czerwcu

nych prowadzonych przez powiat (I LO, II LO,
ZSP nr 3, ZSP nr 4, ZSP w Zelowie), zainteresowani 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 bawarczyka, będzie mieć
w przyszłym roku pierwszeństwo w bezpłatn
nym wyjeździe do Bad Reichenhall.
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gospodarka
Załoga i doświadczenie to nasz potencjał
– Chcę sprawić, żeby marka PKS nie kojarzyła się z dawnymi czasami, ale z nowoczesnością – mówi Sebastian Brózda, nowy prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie
Fotel prezesa bełchatowskiego PKS, delikatnie rzecz ujmując, nie należy do wygodnych, jednak zdecydował się Pan wziąć udział
w konkursie na to stanowisko.
Nie była to łatwa decyzja, zwłaszcza z uwagi na
sytuację spółki, jednak podjąłem wyzwanie i zamierzam wyprowadzić PKS na prostą. Przez ostatnie trzy miesiące, po rezygnacji poprzedniego
prezesa, byłem oddelegowany, jako członek Rady
Nadzorczej, do kierowania tą firmą. Poznałem jej
specyfikę i zasady funkcjonowania. Po ogłoszeniu
konkursu uważałem, że dla dobra PKS i samorządu
powinienem podjąć się tego zadania, choć nie jest
ono łatwe.
W jakiej sytuacji jest PKS?
Ubiegły rok przedsiębiorstwo zamknęło stratą
w wysokości 396 tys. zł, natomiast w pierwszym
półroczu tego roku ta strata wynosi 15 tys. zł. Jest to
lepszy wynik niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, gdy było to 117 tys. zł. Uważam, że te
15 tys. zł straty w pierwszym półroczu to nie powód
do niepokoju, a wręcz przyczynek do umiarkowanego optymizmu. Będziemy podejmować działania, które pozwolą wyprowadzić spółkę na prostą.
Wynik finansowy za pierwsze półrocze nie
jest zły, ale spółka musi zapłacić odszkodowanie jednemu z wcześniejszych prezesów.
Niestety, w wyniku zawartej ugody musimy
zapłacić byłemu prezesowi Andrzejowi Abramowiczowi 150 tys. zł. Kwestia ta była konsultowana z prawnikami, radą nadzorczą, właścicielem
i wspólnie doszliśmy do wniosku, że najlepszym
rozwiązaniem dla spółki będzie ugoda. Z drugą
stroną ustalono, że odszkodowanie będzie płatne
w miesięcznych ratach, dzięki temu płynność finansowa spółki nie będzie zaburzona. Decyzje związane z rozwiązaniem umowy o pracę z prezesem
Abramowiczem zostały podjęte przez poprzedni
zarząd spółki.
Jaki jest Pana pomysł na funkcjonowanie
PKS-u?
Duże nadzieje wiązałem z ustawą o transporcie
publicznym, która miała wejść w życie w styczniu
2017 roku. Jednak prawdopodobnie zacznie ona

obowiązywać dopiero od 2018 roku. Według założeń nowej ustawy organizatorem transportu zbiorowego mają być powiaty i jeżeli nasz powiat jest
stuprocentowym udziałowcem PKS-u, to niejako
automatycznie staniemy się operatorem transportu na terenie powiatu bełchatowskiego. A to z kolei
byłaby dla nas nadzieja na rekompensatę nierentownych linii przez powiat lub budżet państwa.
Teraz trzeba szukać innych rozwiązań dla spółki.
Bardzo istotna jest ścisła współpraca z samorządami. Nie ma co się łudzić, że transport publiczny
jest dochodowy, dlatego uważam, że samorządy
powinny solidarnie go dotować, aby zapewniać
mieszkańcom możliwość przemieszczania się. Tabor mamy duży, jesteśmy w stanie obsłużyć cały
powiat.
Będę dążył również do rozszerzenia zakresu
usług dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Musimy
być bardziej aktywni i skuteczni w postępowaniach
przetargowych, składać korzystne oferty, by zdominować ten obszar. Myślę, że powinniśmy także bardziej wypromować nasze biuro turystyczne, które
ma szeroki wachlarz ofert turystyczno-wycieczkowych, ale niestety nie każdy o tym wie. Nie będę
ukrywał, że liczę również na finansowe wsparcie ze
strony powiatu, chcę przekonać radnych, że dzięki
dotacjom możemy wymieniać tabor, być bardziej
atrakcyjni, co z kolei pozwala nam konkurować na
trudnym rynku przewozowym. Zapewnienie komfortu podróżowania na najwyższym poziomie jest
priorytetem, podniesie atrakcyjność świadczonych
przez spółkę usług. Bolączką dla mieszkańców blisko 60-tysięcznego Bełchatowa, stolicy powiatu,
liczącego 113 tysięcy mieszkańców, jest brak dworca autobusowego. Myślę, że ten problem uda się
wkrótce rozwiązać.
Jak wygląda tabor?
Mamy obecnie 89 autobusów, sukcesywnie,
w miarę posiadanych środków, wymieniamy najstarsze na młodsze roczniki. Niezbędny jest zakup
autobusów nowszej generacji. Na liniach regularnych staramy się konkurować wykorzystując
mniejsze autobusy. Dzięki temu zwiększa się komfort jazdy i rentowność kursów. W ostatnim czasie

udało nam się kupić kilka mniejszych autobusów.
Wsparcia udzielił nam powiat bełchatowski.
Jakie ma Pan plany wobec załogi PKS?
Nie przewiduję ruchów kadrowych, nasza załoga
ma duży potencjał. Pracownicy mają długoletnie
doświadczenie, wiedzą, jak mają pracować i to oni
tworzą tę firmę od wielu lat. Nie chcę, żeby proces
restrukturyzacji zachwiał sytuacją załogi. Zapewne
będą przejścia na emeryturę i być może na tych
wakatach będą jakieś zmiany. Obecnie zatrudniamy około 100 osób, z czego prawie połowę stanowią kierowcy. PKS jest jednym z większych pracodawców w Bełchatowie.
W jaki sposób PKS chce konkurować
z transportem prywatnym?
Przede wszystkim przez stałe podnoszenie jakości usług, komfortu podróżowania. Nie bez znaczenia jest też doświadczenie naszej załogi. Chcę sprawić, żeby marka PKS nie kojarzyła się z dawnymi
czasami, ale z nowoczesnością, solidnością i bogatą
historią transportu publicznego w naszym kraju.
Zmiany loga czy nazwy nie planuję.
Jestem optymistą, uważam że można podjąć
wiele działań zmierzających do rozwoju spółki, poprawy jej kondycji finansowej i do tego będę dążył.
n


Cztery nasze firmy ubiegają się o nagrodę wojewody
Cztery firmy z regionu bełchatowskiego ubiegają się o Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego. Zwycięzcy odbiorą statuetki na gali w Bełchatowie w połowie października.
PEC i Eko-Region startują w kat. zielona gospodarka, Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień
Wolmed ubiega się o nagrodę w kat. mikro i małe
przedsiębiorstwo, natomiast firma Ramb w kat.
ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność
biznesu. W sumie o Nagrodę Wojewody Łódzkie-
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go w czterech kat. walczy 57 firm. Oceniać je będzie powołana przez wojewodę kapituła, w której
zasiadają m.in. starosta Waldemar Wyczachowski
i Andrzej Ratajski, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, a także Sławomir Zawada, prezes GiEK SA
oraz prezydent Mariola Czechowska. Wręczenie
statuetek odbędzie się w połowie października
w Gigantach Mocy w Bełchatowie.
Nagroda sprzyja promocji laureatów, daje
możliwość prezentacji działań. Jest wyróżnie-

niem i podziękowaniem dla przedsiębiorstw,
gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za
granicą. Premiowane są podmioty budujące
pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały
wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.
n


pod patronatem starosty
Piotr i jego Papak walczą o spełnienie marzeń
Bełchatowianin Piotr Głowacki podjął
karkołomną próbę przejechania skuterem,
zwanym Papakiem, 32 tys. km. Jeśli się to
uda, pobije ponad dwukrotnie dotychczasowy rekord Guinessa. Rozpoczęta 21 maja
wyprawa przeszła już niejedną trudną próbę. Awaria Papaka w Teheranie zatrzymała
podróżnika w połowie drogi do celu na kilka dni. Trzeba było czekać na części z Polski.
Pogrążony w wojnie Afganistan był niebezpieczny i niósł ryzyko schwytania przez Talibów. Przyniósł zablokowane drogi i konieczność pokonywania autobusem kolejnych
odcinków. Były też trudne górskie warunki
w Tadżykistanie, gdzie Głowacki dotarł na
początku sierpnia i kilometry pchania skutera. Niezwykła determinacja bełchatowianina,
jak też życzliwe osoby napotykane po drodze i przyjaciele wspierający Piotra w kraju,
wprawdzie powoli, ale jednak przybliżają go
do celu wyprawy. Podróżnik relacjonuje swój
wyczyn na bieżąco na portalu społecznościowym. Wpis z 4 sierpnia: „Jest znowu ciężko! Brody oraz rzeki Pamiru już na stałe wdarły się do krajobrazu, na który patrzę każdego
dnia. Dziennie jestem w stanie pokonać już
tylko 80 km. (...) Wczoraj więcej pchałem skuter po stepie niż jechałem. Jesteśmy już na 3
tysiącach metrów. Jest czas na przemyślenia.
Jestem szczęśliwy, że dopingujecie i niejako

Fot. facebook.com/wyprawy skuterem

Przejechał już Ukrainę, Rosję, Gruzję, Azerbejdżan, Iran i Afganistan. Przed nim Kirgistan,
Kazachstan, Mongolia, a na mecie czekają Magadan i Władywostok

Piotr i Papak dotarli do Kirgistanu, w pustynnych warunkach skuter trzeba było niejednokrotnie pchać

mobilizujecie mnie do działania – dla Was,
dla siebie samego. Cholernie warto się pocić
pchając Papcia przez step. Dziękuję i Wam
moi sponsorzy za wszystko!”
Patronat nad tą wyjątkową wyprawą objął
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, który przed startem życzył bełchatowianinowi powodzenia i opieki Pana Boga.
Starosta ufundował też podróżnikowi ubez-

pieczenie. Piotr Głowacki zwiedził już w sumie 40 państw. Swoją pasję rozwija od kilku lat. Nierzadko jest niebepieczna, ale daje
jednocześnie mnóstwo satysfakcji, doświadczeń i wiedzy, a przede wszystkim wiary we
własne siły i życzliwość innych ludzi. Z obecnej wyprawy Głowacki wróci do domu na
n
przełomie października i listopada.

Poświęcili wakacje dla sztuki
Około dwudziestu osób uczestniczy w bezpłatnych warsztatach artystycznych w ramach akcji
„Kreatywne wakacje ze sztuką”, finansowanych przez starostwo. Niektórzy próbują rozpoznać
swój talent, inni rozwijać to, co już potrafią w dziedzinie rysunku, malarstwa czy fotografii
Stowarzyszenie Artdywizjon zorganizowało
„Kreatywne wakacje ze sztuką” w ramach przyznanego grantu przez starostwo, wynoszącego
4 tys. zł. Dzięki temu uczestnicy mają zapewnione materiały na zajęcia z rysunku i malarstwa. W projekcie bierze udział prawie 20 osób,
głównie w wieku od 26 do 40 lat. W parku przy
bełchatowskim muzeum odbywały się w lipcu
zajęcia z podstaw kompozycji plastycznej oraz
rysunkowego studium martwej natury, łącznie
30 godzin. 40 godzin zajęć w sierpniu poświęconych jest malarstwu i fotografii.
– Niektóre osoby są bardzo „rozrysowane”,
jest z nami dziewczyna, która myśli o podjęciu
studiów w tym kierunku – mówi Przemysław
Obarski, pomysłodawca i realizator projektu. –
Uczestnicy są bardzo zaangażowani w to, co

robią, słuchają rad i wskazówek. Staram się ich
przekonać, że systematyczne działania będą
przynosić efekty. Sam talent nie wystarczy. Trzeba go poprzeć codzienną pracą.
Plener interdyscyplinarny zorganizowano dla osób chcących rozwijać własne
zainteresowania twórcze. W jednych z warsztatów przewidziano udział dra Adama
Nowaczyka, kierownika XIII Pracowni Rysunku, Katedry Rysunku Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który nie tylko poprowadzi zajęcia,
ale tzw. fachowym okiem oceni dotychczasowe dokonania uczestników „Kreatywnych wakacji”. Przedsięwzięcie zwieńczy
wystawa poplenerowa, którą planuje się
na przełomie sierpnia i września. Jak mówi

W parku koło muzeum uczestnicy warsztatów uczyli się
m.in. podstaw kompozycji plastycznej

Przemysław Obarski, pomysł warsztatów
artystycznych, wzorowanych na zajęciach
akademickich, spotkał się z zainteresowaniem, co pozwala myśleć o ich powtórzen
niu w niedalekiej przyszłości. 
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DLA MIESZKAŃCÓW
Powiatowe
Bezpłatne zajęcia nordic
i sierpniu mieszkańcy
nie akcji 10 września

Udział w "Powiatowym lecie dla aktywnych" to także super okazja do zawierania sympatycznych znajomości

Odkąd został otwarty stadion lekkoatletyczny, zajęcia

Każdy marsz nordic walking odbywa się w asyście profesjonalnego instruktora

Rajdy rowerowe łączą aktywność ruchową z przyjemnością zwiedzania powiatu
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Organizatorami akcji są bełchatowskie starostwo i Powiatowe Centrum Sportu. Bezpłatne zajęcia ,,Nordic walking, chodź jak profesjonalista”, ,,Bądź fit latem” i ,,Biegiem przez lato”
cieszyły się sporym powodzeniem i zdobyły
uznanie przede wszystkim starszych mieszkańców powiatu. Ich uczestnicy podkreślali,
że chcą być aktywni, dbają o formę, a podpowiedzi profesjonalisty, które dostawali
podczas spotkań w PCS, były bardzo cenne.
Szczególnym powodzeniem cieszyły się zajęcia fitness, na których nie brakowało panów.
W ramach akcji powiat zwiedzali też rowerzyści. 9 lipca pojechali na rajd w kolorze
niebieskim pod hasłem ,,Do Zelowa". Na trasę ruszyło ponad 80 rowerzystów, a najmłodszy 5-letni Wojtek przejechał cały dystans na
własnym rowerku. Najstarszym uczestnikiem
był 73-letni pan Andrzej.
Na rowerzystów największa niespodzianka
czekała na placu przy OSP w Sromutce, gdzie

DLA MIESZKAŃCÓW
lato na rowerze, bieżni, z kijami
walking, biegowe, fitness, rajdy rowerowe i rodzinny duathlon. W lipcu
powiatu brali udział w ,,Powiatowym lecie dla aktywnych”. Podsumowana ekologicznym marszu nordic walking

Do ruchu chętnie garną się dzieci

biegowe odbywają się na nowoczesnej bieżni z tartanu

panie z Koła Gospodyń Wiejskich i strażacy z OSP
przygotowali prawdziwie królewski poczęstunek
i swojskie jadło. 13 sierpnia rowerzyści pojechali
natomiast do starej kopalni piasku w Gadkach.
3 września na wszystkich chętnych czeka,
licząca 35 km, trasa terenowa „Szlakiem polskich umocnień polowych z 1939 roku”.
W ramach ,,Powiatowego lata dla aktywnych” zadebiutował II Rodzinny Duathlon
Ojszczywilk 2016. A w każdą niedzielę na biegowe poranki zaprasza Klub Spartakus. Powiatowe Centrum Sportu ma w sierpniu też
atrakcyjną propozycję dla zainteresowanych
nauką gry w tenisa ziemnego.
Mieszkańcy biorący udział w ,,Powiatowym
lecie dla aktywnych” spotkają się raz jeszcze 10
września na ekologicznym marszu nordic walking, organizowanym przez wydział ochrony
środowiska bełchatowskiego starostwa. Odbiorą też wówczas nagrody najbardziej aktywni
n
uczestnicy akcji.

Duży wysiłek wymaga regeneracji. Tu poczęstunek na
jednym z rajdów rowerowych

Zajęcia fitness poprawiają kondycję, figurę i nastrój. Korzystają z tego także panowie
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EKOPOWIAT
Eko-piknik pod hasłem zielonej energii
Nagrody o łącznej wartości 6 tysięcy złotych, atrakcje artystyczne, degustacje potraw, stoiska z rękodziełem i informacjami o odnawialnych źródłach energii czekają na uczestników
tegorocznego Eko-pikniku
Bełchatowskie starostwo organizuje imprezę po raz trzeci z myślą
o edukacji ekologicznej mieszkańców powiatu. W piątek, 9 września, na scenie i placu przy Gigantach Mocy w Bełchatowie spotkają się uczestnicy Eko-pikniku, poświęconego w tym roku przede wszystkim odnawialnym źródłom energii. Repertuar muzyczny
o tematyce ekologicznej zaprezentują soliści i zespoły, w sumie
kilkudziesięciu wykonawców. Wezmą oni udział w Festiwalu Piosenki Ekologicznej prezentując piosenki o wymownych tytułach,
np. „Każdy kwiat to mały świat”, „Moja planeta”, „Wielkie sprzątanie”,
„Hymn zdrowych dzieciaków”, „Nie odnajdą ptaki gniazd”, czy „Ekologiczny marsz dla Ziemi”. Wśród nagród dla laureatów festiwalu
są nowoczesne urządzenia do słuchania muzyki. Podczas pikniku
zostanie rozstrzygnięty konkurs plastyczny. Osoby, które w wyznaczonym terminie zgłosiły się do tej rywalizacji, mają do 5 września
czas na dostarczenie swoich prac do wydziału ochrony środowiska
w starostwie.
Kilka placówek oświatowych zaplanowało swoją obecność na powiatowym Eko-pikniku chcąc pokazać swój dorobek w dziedzinie
edukacji ekologicznej. Ciekawie zapowiada się także stoisko Instytutu
na Rzecz Ekorozwoju, który zorganizuje konkursy i będzie zachęcać
mieszkańców do udziału w projekcie „Polityka klimatyczna szansą dla
Polski”. Chętni będą mogli zapisać się na warsztaty w Łodzi, które Instytut planuje jesienią, czy podzielić się swoimi doświadczeniami np.
po ociepleniu domu.
Będzie także coś dla ciała. Zadbają o to panie z Gminnego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Drużbicach, które na Eko-piknik przygotują zdrowe i smaczne przysmaki. Organizatorem imprezy jest
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.
n


Ekologiczny marsz nordic walking po raz trzeci
W sobotę, 10 września o godzinie 13 wystartuje III Powiatowy Marsz Nordic Walking.
Ta dyscyplina aktywności ruchowej cieszy
się w naszym powiecie dużą popularnością.
Waldemar Wyczachowski, starosta bełcha-

towski, zaprasza dorosłych mieszkańców
powiatu do wspólnego powędrowania
leśnymi duktami. Po drodze przewidziano
postoje na odpoczynek i poczęstunek oraz
niespodziankę. Pierwszych dwustu pięć-

W ekologicznych marszach, organizowanych przez powiat, bierze co roku udział kilkaset osób
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dziesięciu uczestników marszu otrzyma
w prezencie pulsometry.
Pół godziny przed rozpoczęciem III Powiatowego Marszu Nordic Walking należy zgłosić się na linii startu, usytuowanej przy Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie
(ul. Czapliniecka 96). Każdy uczestnik musi
pisemnie potwierdzić znajomość regulaminu imprezy. Marsz rozpocznie rozgrzewka
poprowadzona przez profesjonalnego instruktora. Trener będzie towarzyszyć grupie
w trakcie całej wyprawy. Trasa ma mierzyć
około 5 km.
Dodatkową atrakcją marszu będzie podsumowanie akcji „Powiatowe lato dla aktywnych”. Nagrody odbiorą najbardziej aktywni
uczestnicy zajęć „Biegiem przez lato”, „Nordic
walking, chodź jak profesjonalista” i „Bądź fit
n
latem”.

EKOPOWIAT
Przyniosą makulaturę, dostaną drzewka
i krzewy
Drzewka jabłoni i śliwy, thuje
golden szmaragd i Mr Bowling Ball oraz sadzonki ostrokrzewu aureo marginata zabiorą do domu mieszkańcy
powiatu, którzy 1 października oddadzą makulaturę
Doroczna, sztandarowa akcja powiatu przyjaznego środowisku, czyli ,,Drzewko za makulaturę", będzie mieć w tym roku już swoją
siódmą edycję. Stare książki, gazety i pudła trafią do recyklingu, a w naszych ogródkach pojawią się nowi ,,zieloni mieszkańcy". Akcja odbędzie się w sobotę, 1 października, na dużym
parkingu obok budynku głównego starostwa
przy ul. Pabianickiej 17/19. Początek o godz. 9.
Dokładne zasady przyznawania darmowych
drzewek będą opublikowane kilkanaście dni
wcześniej. Dziś już wiadomo, że starostwo
kupi sadzonki za około 50 tysięcy zł.
W dotychczasowych sześciu akcjach
mieszkańcy powiatu oddali ponad 160 ton
makulatury, z czego 32 tony przyniesiono
w ubiegłym roku. Rekordzista zgromadził
330 kilogramów starych gazet i pudeł. Potrzebował do transportu ogromnego worka
i lawety! Najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy Bełchatowa i okolicznych miejscowości. Na zbiórkę makulatury przyjechały także
osoby z Zelowa, Drużbic i Ruśca.
Nie bez przyczyny powiat bełchatowski
został nagrodzony wieloma tytułami, po-

Tegoroczna akcja odbędzie się 2 października pod budynkiem starostwa

twierdzjącymi aktywność mieszkańców
i władz samorządowych na rzecz ochrony
środowiska (Lider Polskiej Ekologii, Powiat
Przyjazny Środowisku, Mecenas Polskiej
Ekologii). Kontynuowana od 2010 roku
akcja pt. ,,Drzewko za makulaturę" jest
jednym z przykładów takich działań, służących edukacji ekologicznej (właściwe
gospodarowanie odpadami) i poprawie
walorów krajobrazowych regionu (rozdawanie sadzonek drzew i krzewów). Liczba
uczestników tej inicjatywy rośnie z roku
na rok i jest już mierzona tysiącami osób,
dziesiątkami ton odzyskanej makulatury
i setkami uratowanych od wycięcia drzew!
Czy tegoroczna, siódma edycja, także przyniesie kolejne rekordy?
Szacuje się, że tona makulatury użyta
do produkcji papieru ,,ratuje" od wycięcia

Starostwo kupi drzewka i krzewy o wartości 50 tys. zł

aż 17 drzew. Dzięki mieszkańcom powiatu
bełchatowskiego aż 2737 drzew zachowało
życie. Warto wspomnieć, że nasz pomysł ma
już swoich naśladowców, np. w partnerskim
powiecie stalowowolskim.
n

,,Zdrowo gram – jestem eko”, czyli specjalistyczne
badania i sportowe poranki dla uczniów
1750 osób w dwóch poprzednich latach i kolejnych 1000 w tym roku – tylu mieszkańców
powiatu bełchatowskiego już skorzystało z udziału w projekcie ,,Mój ekologiczny styl życia".
We wrześniu wystartuje kolejny, pilotażowy pomysł, dedykowany młodym ludziom
Projekt „Mój ekologiczny styl życia” oferował
bezpłatne badania laboratoryjne i konsultacje
dietetyka. Skorzystać z nich mogli mieszkańcy
powiatu, którzy nie brali udziału we wcześniejszych dwóch edycjach programu. Badania
obejmowały m.in. morfologię krwi, poziom
cholesterolu, trójglicerydów i hormonów TSH,
elektrolity i poziom cukru we krwi. Spotkania
z dietetykiem jeszcze trwają, zakończą się na
przełomie września i października.

Kolejną propozycją jest zupełnie nowy
program pt. ,,Zdrowo gram – jestem eko",
adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zarządzanych przez starostwo.
Uczniowie klas I i II będą mieć wykonane badanie krwi i zapewnione konsultacje ze specjalistą od zdrowego żywienia. Może z nich
skorzystać 500 osób. Dodatkowymi atrakcjami programu będą organizowane w trakcie roku szkolnego poranki sportowe, czyli

zajęcia ruchowe z popularnymi w regionie
sportowcami, pokazy zdrowego gotowania
i pogadanki.
Program powinien wystartować w drugiej
połowie września. Planuje się, że w grudniu
zakończy się część związana z badaniami.
Obecnie starostwo przeprowadza procedurę
konkursową, która wyłoni placówkę medyczną, czyli realizatora programu.
n
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EDUKACJA
Remontowy ruch w szkołach
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i ZSP w Zelowie przebudowywane są
sanitariaty, prace trwają także w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łękawie.
W sumie na inwestycje i remonty w placówkach oświatowych powiat przeznaczył prawie
półtora mln zł
W placówkach oświatowych prowadzonych
przez starostwo trwają prace remontowe. W tym
roku z budżetu powiatu na ten cel przeznaczono
prawie półtora miliona zł. W Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym remontowane są pomieszczenia sanitarno-higieniczne.
– Jest to ważna modernizacja. Ułatwi uczniom
z dysfunkcjami korzystanie z pomieszczeń ośrodka, podniesie się standard placówki – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
W planach jest także przygotowanie dokumentacji dostosowania budynku do potrzeb
osób niepełnosprawnych, czyli budowa windy,
umieszczenie poręczy oraz pochylni (20 tys. zł).
Zaplanowano również uporządkowanie terenu
wokół obiektu i utworzenia przy nim terenu zielonego (15 tys. zł).
– Cały kompleks powinien spełniać odpowiednie warunki, by osoby niepełnosprawne
mogły w pełni korzystać z istytucji, przeznaczonej właśnie dla nich – dodaje Karol Orymus, powiatowy radny i przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, który wraz ze starostą pojawił
się w ośrodku.
W te wakacje prace prowadzone są także
w ZSP w Zelowie. Na parterze szkoły remontowane są sanitariaty, trwa też wymiana instalacji elektrycznych. Drugi etap termomodernizacji czeka salę gimnastyczną przy zelowskiej
szkole, powstaną tam także tereny zielone oraz

kupiony zostanie analizator spalin do pracowni samochodowej. W budynku internatu trwa
przebudowa pomieszczeń sanitarno-higienicznych. Całość prac w Zelowie opiewa na
564 tys. zł.
– Jak zwykle remonty przeprowadzamy
w okresie wakacji, kiedy w szkołach i placówkach nie ma młodzieży – mówi Grzegorz Gryczka, wicestarosta bełchatowski. – Cieszę się, że
udało się znaleźć w budżecie pieniądze na ten
cel, ale wiele z tych zadań czekało na wykonanie od lat i remontując pomieszczenia widać, jak
było to potrzebne.
280 tys. zł przeznaczono na budowę parkingu, chodnika i utwardzenia terenu Bursy
Szkolnej. Przebudowa czeka także boiska przy
I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie, gdzie w tym roku opracowana zostanie
dokumentacja projektowa (koszt 25 tys. zł).
Z kolei w Centrum Kształcenia Praktycznego
powstanie pracownia samochodowa, w tym
roku opracowana zostanie dokumentacja na
to zadanie.
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie trwa remont sanitariatów wraz z instalacjami, utworzony zostanie ogródek dydaktyczny oraz opracowana zostanie dokumentacja
na zagospodarowanie terenów zieleni przy
zabytkowym parku obok ośrodka. Koszt całości tegorocznych prac w Łękawie to ponad 400

Remonty w wielu miejscach są generalne, wymagały
oczyszczenia ścian ze starych farb i glazury

tysięcy zł. Powiatowe Centrum Sportu czekają
inwestycje za ponad 450 tysięcy zł, polegające
na przebudowie systemu wentylacji w budynku
basenu i wymianie instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego
n
w pływalni i sali gimnastycznej.

Teoria, a potem praktyka za unijne pieniądze
Nowoczesny sprzęt do pracowni, ponad
600 godzin specjalistycznych zajęć, staże w zakładach pracy – to oferują swoim uczniom od
września bełchatowski ekonomik i ZSP w Zelowie. Powiat otrzymał na projekt pt. ,,Praktyka
czyni mistrza" ponad 400 tys. zł z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt pn. „Praktyka czyni mistrza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum
Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego w Bełchatowie”, obejmie
ponad 40 osób. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego. Powiat bełchatowski
na jego realizację dostał dofinansowanie w wysokości 414 090,79 zł. Dzięki projektowi 44 uczniów szkół z Zelowa i Bełchatowa zdobędzie
kompetencje zawodowe. Młodzi ludzie staną
się też bardziej konkurencyjni na rynku pracy.
Na uczniów czeka 630 godzin zajęć specjalistycznych z grafiki komputerowej, diagnostyki
układów zapłonowych silników spalinowych,
procesów logistycznych z elementami obsługi
klienta, wiedzy barmańskiej i kelnerskiej. Młodzież biorąca udział w projekcie będzie też
miała możliwość praktycznego wykorzystania

zdobytej wiedzy. Skorzysta z wyjazdów studyjnych i staży zawodowych, dzięki czemu poznaa
oczekiwania potencjalnych pracodawców.
Realizacja projektu to nie tylko zajęcia i staże
zawodowe. Powiat bełchatowski ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego doposaży również trzy pracownie szkolne – technika
organizacji reklamy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie oraz pracownie
technika informatyka i technika pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie.
n


Projekt „Praktyka czyni mistrza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zelowie i Technikum EkonomicznoHotelarskiego w Bełchatowie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizacja projektu, którego całkowity koszt wynosi 452 558,23 zł, rozpoczęła się w lipcu, a zakończy w lutym 2018 r. Za prawidłową realizację projektu odpowiada
Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Adres biura projektu: ul. Pabianicka 26, pok. 19A, tel. 44 733 66 07.
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NASZA HISTORIA
Patriotyczny duch Nelly i Stefana znów wzruszył
Kwiatami, modlitwą, apelem poległych i wspólnym przemarszem ulicami miasta oddano
hołd bohaterom 1920 r., w tym Nelly i Stefanowi Hellwigom
Bełchatowskie uroczystości związane
z rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 r.,
obchodzone 15 sierpnia, i w tym roku
były wyjątkowe. Duch historii związanej
z Cudem nad Wisłą, jak określa się Bitwę
Warszawską, jest miastu szczególnie bliski za sprawą legendarnej pary dziedziców, Nelly i Stefana Hellwigów. Na skutek wydarzeń sprzed 96 lat oboje stracili
życie. Co roku młodzi bełchatowianie
wcielają się w te historyczne postaci i towarzyszą mieszkańcom podczas uroczystości. Zebrano się tradycyjnie na placu
przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Pod pomnikiem peowiaków kwiaty złożyły delegacje władz
powiatu na czele z Grzegorzem Grycz-

ką, pełniącym obowiązki wicestarosty
i Elżbietą Naturalną,
Sekretarzem Powiatu,
władz miasta i gminy
Bełchatów, szkół, organizacji społecznych
i politycznych.
Następnie
przemaszerowano w kierunku Muzeum Regionalnego. Na czele
pochodu jechała konna bryczka, z której
pozdrawiali mieszkańców młodzi Hellwigowie. Na kilka minut zatrzymano się
w parku przy Dworku Olszewskich, by

w ciszy pokłonić się nad grobem tragicznie zmarłych małżonków.
Dalsza część obchodów Święta Wojska Polskiego odbyła się w parafii przy
ul. Kościuszki. Przy świątyni mieści się
„Pomnik Pamięci Bełchatowian”. Wiązankami kwiatów, złożonymi przez delegacje władz, szkół i organizacji oraz apelem
poległych oddano hołd bohaterom. Następnie zebrani uczestniczyli w nabożeństwie w ogrodzie parafialnym. Jego
intencja jest co roku taka sama. Zebrani
dziękowali za możliwość życia w wolnym kraju i prosili Stwórcę o łaski dla Ojczyzny i Polaków.
Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej,
będące także Dniem Wojska Polskiego,
zostały przygotowane przez OSW ZS
„Strzelec” i sfinansowane przez budżet
n
powiatu bełchatowskiego.

Strzały i wybuchy w hołdzie polskiemu żołnierzowi
Inscenizacje, pokazy i wystawy m.in.
kolekcji modeli samolotów towarzyszyły
piknikowi historycznemu z okazji Święta Wojska Polskiego. Na błoniach przy
bełchatowskim muzeum można było
zobaczyć m.in. polską i niemiecką broń
pancerną z czasów II wojny światowej,
m.in. samochód pancerny wz.34, karabin ppanc.wz.35, Ckm wz.30. Podobało
się zwłaszcza najmłodszym. Pokaz, przygotowany w ramach dotacji starostwa
przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej
84. Pułku Strzelców Poleskich, miał za
zadanie nie tylko przybliżyć historycz-

ne militaria i wydarzenia. Był to swoisty
hołd dla polskiego żołnierza, doświadczanego w dziejach kraju na licznych
i trudnych frontach. W sali koncertowej

muzeum odbyła się prelekcja Mariusza
Zimnego o działaniach 2 batalionu czołgów lekkich w rejonie Jeżowa i Rozprzy.


n
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z Życia gmin
Nowe inwestycje w gminie Bełchatów
Czas letniej kanikuły nie spowolnił prac przy licznych inwestycjach prowadzonych przez gminę Bełchatów
W Zdzieszulicach Górnych dobiega końca
pierwszy etap budowy kanalizacji. Powstał tam
blisko kilometrowy odcinek sieci kanalizacyjnej
od granic Bełchatowa do Wiejskiego Centrum
Rekreacji i Wypoczynku w Zdzieszulicach Górnych, od którego poprowadzono 61 odgałęzień
do gospodarstw.
W gminie Bełchatów stale powiększa się też
sieć wodociągowa, nowe odcinki powstały
w Zwierzchowie, Łękawie, Zdzieszulicach Górnych, Postękalicach, kontynuowane są prace
na trasie Myszaki-Dobrzelów (II etap). Wkrótce
rozpocznie się rozbudowa sieci wodociągowej
w Józefowie, Oleśniku, Zawadach i Janowie.
Na rozbudowę wodociągów gmina otrzymała ponad 97 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW
(w formie pożyczki). Część inwestycji wsparta
została z budżetu powiatu, który do prac przy
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w Zawadach, wodociągach w Janowie i Oleśniku dołoży w sumie 60 tys. zł.
Modernizacji uległa także część gminnych
dróg, m.in. w Zawałach, gdzie utwardzono i wyasfaltowano ok. 600-metrowy odcinek drogi
wewnętrznej. Gmina otrzymała na to 19.510 zł
dofinansowania z budżetu województwa łódz-

kiego z środków pochodzących z wyłączania
z produkcji gruntów rolnych (FOGR).
Wakacje to dobry czas na inwestycje w szkołach. Obok szkoły w Domiechowicach trwa budowa nowoczesnego kompleksu sportowego.
Powstaje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę,
tenisa ziemnego, bieżnia oraz stanowisko do
skoku w dal. Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2017 r. W tym roku gmina
Bełchatów przeznaczy na nią 650 tys. zł, do
ministerstwa sportu złożony został wniosek
o dofinansowanie w kwocie 400 tys. zł. W szkole w Janowie powstanie nowy oddział przedszkolny. Wyremontowane pomieszczenia na
parterze przeznaczone będą na przedszkole,
a pomieszczenie na I piętrze na salę lekcyjną.
Pierwszy etap prac ma zakończyć się do końca
sierpnia, remont na parterze budynku planowany jest do końca października. Gmina zamierza
wystąpić o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Powiększyła się także baza sportowo-rekreacyjna w gminie Bełchatów. Dwa obiekty sportowe w Kałdunach i w Zawadowie wzbogaciły się
o nowoczesne zaplecza z szatniami i sanitaria-

Nagrody wójta Szczercowa dla artystów,
stypendia dla zdolnych uczniów

Otwarcie zaplecza w Wiejskim Centrum Sportu i Rekreacji
w Kałdunach. Wstęgę przecinają wójt Kamil Ładziak
i sołtys Mariusz Wolak

tami. Otwarto je uroczyście w lipcu. Koszt realizacji zaplecza w Kałdunach wyniósł 192 495 zł,
w Zawadowie 168 387 zł.
– Spotkania, w których uczestniczyło bardzo
wielu mieszkańców pokazały, że jest zapotrzebowanie na takie obiekty. Mieszkańcy naszej
gminy chcą razem spędzać czas, razem upran
wiać sport – mówi wójt Kamil Ładziak. 

Szczerców rozkwita

Krzysztof Kamieniak, wójt gminy Szczerców, przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz stypendia dla uczniów

Nagrody dla utalentowanych mieszkańców motywują
ich do nowych sukcesów

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury
przyznawane są od 2011 r. Ich celem jest uhonorowanie osób oraz instytucji, które mają istotny
wpływ na rozwój życia kulturalnego w gminie.
Przyznawane są za całokształt działalności lub
osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie
twórczości, upowszechniania i ochrony kultury.
Nagrody corocznie przyznawane są przez wój-
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ta gminy Szczerców po zasięgnięciu opinii kapituły, w skład której wchodzą przedstawiciele
środowisk twórczych, Komisji Oświaty i Kultury
oraz Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy
Szczerców, a także Urzędu Gminy i gminnych
instytucji kultury.
W tegorocznym budżecie gminy na ten cel zaplanowano 50 tys. zł. Po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły w regulaminowym czasie
oraz opinią kapituły, wójt Krzysztof Kamieniak,
zdecydował o przyznaniu tego wyjątkowego
wyróżnienia sześciu młodym, utalentowanym
artystom, którzy aktywnie uczestniczą w życiu
kulturalnym gminy. Są to: Zofia Sztuk, Wiktoria
Zwierzak, Filip Kołodziejczyk, Natalia Stanisławska, Jakub Opaliński oraz Wiktoria Wolska. Osoby
te reprezentują gminę w wielu konkursach, przeglądach oraz festiwalach. Nagrody w dziedzinie
twórczości artystycznej otrzymały również orkiestry dęte ze Szczercowa i Magdalenowa oraz niezwykle lubiana kapela Chłopaki Szczercowiaki.
Oprócz nagród w dziedzinie twórczości artystycznej wójt przyznał również młodzieży

Kwiatowe kompozycje cieszą oczy mieszkańców
w kilku punktach miejscowości

szkolnej stypendia za wysokie wyniki w nauce. Łącznie wpłynęło 176 wniosków, które
podlegały weryfikacji komisji stypendialnej.
Wysokość proponowanych stypendiów dla
uczniów kształtowała się od 90 zł do 160
zł w szkołach podstawowych, dla których
gmina jest organem prowadzącym, od 95
zł do 240 zł dla uczniów gimnazjum, zaś od
270 zł do 600 zł otrzymali uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych. Natomiast za udział
w konkursach, spełniających wymagania regulaminu, uczniowie otrzymali po 150 zł za
każdy konkurs. Łączna kwota, która została
rozdysponowana na stypendia dla uczniów
n
wyniosła 33.275 zł. 

z Życia gmin
W Drużbicach gładka droga,
nowa sieć i siłownia pod
chmurką
Kolejne inwestycje, związane z poprawą jakości życia mieszkańców w gminie Drużbice, są już na finiszu
Nierówna i zalewana dotąd w czasie obfitych
opadów deszczu droga w Głupicach wreszcie zyskała nowy wygląd. Przebudowa pochłonęła blisko 130 tys. zł. Projekt zakładał poszerzenie jezdni,
wzmocnienie jej kruszywem i utwardzenie emulsją asfaltową. Wyczyszczono rowy, a zniszczone
przepusty wymieniono na nowe.
Od kilku lat sukcesywnie gmina inwestuje w sieć
kanalizacyjną i wodociągową. W Wadlewie do
użytku oddana została ekologiczna, przydomowa

Prace związane z budową instalacji wod.-kan.

oczyszczalnia ścieków, która obsługuje pobliską
szkołę podstawową i świetlicę wiejską. Ponieważ
oba budynki mają własne zaplecze kuchenne, instalacja została wyposażona w separatory tłuszczu.
Zakończono również budowę wodociągu
w miejscowości Rasy. Sieć została położona na odcinku niespełna 360 metrów z przyłączami do 15
działek gminnych objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dokument zakłada powstanie na tym terenie budownictwa mieszkaniowego. Część działek już została wystawiona na
sprzedaż. Dzięki inwestycji nowi właściciele nie będą
mieć problemów z zaopatrzeniem w wodę.
Z tych samych powodów przeprowadzono
czyszczenie studni głębinowych przy hydroforni
w Suchcicach. Wybrano zalegający w niej piasek,
wykonano płukanie i dezynfekcję. Prace zwiększyły wydajność instalacji blisko o połowę.
W wakacje nie zabrakło też sportowych inwestycji. W Gimnazjum w Rasach zamontowano si-

Przedszkole po szkole
Trwają intensywne przygotowania, by jeszcze w tym roku, w budynku po byłej szkole
podstawowej w Suchcicach, uruchomić
punkt przedszkolny. Będzie to trzecia tego
typu placówka w gminie. Już rozpoczęły się
prace związane z budową sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej. W dalszej kolejności, wyłoniona w drodze przetargu firma zajmie się adaptacją budynku na potrzeby najmłodszych.

Budynek po byłej szkole w Suchcicach, będzie zaadaptowany na potrzeby przedszkola

łownię zewnętrzną, którą uczniowie wykorzystają
m.in. na lekcjach wychowania fizycznego. Taki sam
obiekt powstał w Drużbicach. Była to inicjatywa
mieszkańców, którzy przekazali na te cel pieniądze
z funduszu sołeckiego.
Obiekt został oficjalnie oddany do użytku
14 sierpnia, przy okazji organizacji pikniku rodzinnego pod hasłem „Żyjmy zdrowo, na sporn
towo!”.

Expressem przez gminę Kleszczów
Trzy zakończone inwestycje. W lipcu nastąpił odbiór trzech zadań, które na zlecenie
Urzędu Gminy wykonywała spółka Skanska
S. W Kleszczowie przeprowadzona została
konserwacja i naprawa części ekranów akustycznych w okolicach ronda przy zbiegu ulic
Sportowej, Milenijnej i Głównej. W Łękińsku
w sąsiedztwie szkoły podstawowej na 17-arowej działce powstało miasteczko ruchu drogowego (na zdjęciu). Poza tym na odcinku
ponad 700 metrów została rozbudowana droga gminna z Łuszczanowic do Wolicy. Oprócz
niezbędnego uzbrojenia ten prowadzący
przez tereny leśne szlak wzbogacił się o ścieżkę rowerową.
Wsparcie dla rolników. Fundacja Rozwoju
Gminy Kleszczów realizowała w tym roku program poprawy jakości gleb wykorzystywanych
rolniczo. Z programu bezpłatnych dostaw wapna zawierającego magnez skorzystało w sumie
107 rolników z terenu gminy. Wcześniej przeprowadzone zostało laboratoryjne badanie
próbek gleb i ustalona dawka nawozu. W lipcu
na pola rolników dostarczono łącznie ponad
1600 ton wapna. Ma ono zmniejszyć zakwaszenie gruntów rolnych.

Miasteczko ruchu

28 sierpnia – Dożynki Gminne w Antoniówce
Święto Plonów w gminie Kleszczów odbędzie
się na terenie boiska sportowego w Antoniówce.
Rozpocznie się o godz. 14 dziękczynną Mszą św.,
po której nastąpi tradycyjna ceremonia przekazania
poświęconego chleba i wieńców dożynkowych.
Później zostaną nagrodzeni laureaci gminnych konkursów: na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz
na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów.

W ramach programu estradowego zaprezentuje się Zespół Tańca Ludowego Przygoda,
discopolowy wykonawca Sławomir z zespołem
i coverowa grupa „Szafa gra”. W roli gwiazdy wieczoru wystąpi zespół PIERSI (od godz. 20.00). Po
nim wystąpią jeszcze dwie grupy discopolowe APERITIF i LANCER. Dożynkowej imprezie towarzyszyć będą wystawy, m.in. rasowych gołębi
n
pocztowych i rękodzieła artystycznego. 
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sport i rekreacja
Alina jedzie na mistrzostwa
16-letnia Alina będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów i Kadetów
w Kickboxingu w Irlandii. To jej debiut na tak poważnej imprezie
16-letnia Alina Stasiak znalazła się w kadrze
narodowej na Mistrzostwa Świata Juniorów
i Kadetów w Kickboxingu w Irlandii. To jej debiut na tak poważnej imprezie i jak podkreśla
trener Michał Benben, duży sukces. Z zawodniczką i jej trenerem spotkał się Waldemar Wyczachowski. Starosta wręczył Alinie profesjonalne rękawice bokserskie i ochraniacze.
– Staramy się pomagać mieszkańcom
w spełnianiu ich marzeń i pasji – mówi starosta
Waldemar Wyczachowski. – Przekazując sprzęt
potrzebny do treningu i udziału w zawodach,
mam nadzieję, że przyniesie on szczęście i sukces. Będziemy kibicować i wspierać Alinę, bo
zależy nam na rozwoju różnych dziedzin sportu
w powiecie – dodaje starosta.
Zawodniczka Gladiators Kicboxing Bełchatów trenuje od dwóch lat, od roku uczestniczy w zawodach. Dobra forma i sumienna
praca pozwoliły jej już w pierwszym sezonie
na udział w mistrzostwach świata, które rozpoczną się 27 sierpnia w Dublinie. – Podczas
Mistrzostw Polski w Ożarowie Mazowieckim,
w formule low-kick zdobyłam mistrzostwo
i zostałam powołana do kadry przez trenera
Polski – mówi Alina Stasiak. – Start w Irlandii
pozwoli mi zdobyć doświadczenie, którego
nie mam na razie zbyt wiele.

Starosta Waldemar Wyczachowski życzył, by nowe rękawice przyniosły Alinie Stasiak szczęście na zawodach

Na mistrzostwach świata Alina wystartuje w kategorii juniorów młodszych do 56 kg. Jak mówi, to
jej pierwsze zawody takiej rangi i nie wie, czego
może się spodziewać, ale jest dobrej myśli.
Michał Benben podkreśla, że Alina jest bardzo systematyczna i pracowita, nie opuszcza

treningów, sumiennie ćwiczy i przygotowuje się do zawodów. Dodaje, że kadra Polski
w kickboxingu jest jedną z lepszych na świecie. – Alina będzie walczyła i zwyciężała –
mówi trener.
n


Joanna i Michał startują na igrzyskach w Rio de Janeiro
O tym, że nasi lekkoatleci mogą osiągać sukcesy, świadczy przykład Michała Stawickiego z Bełchatowa, który
jako przewodnik w parze z Joanną Mazur z Tarnowa, wygrał bieg na 200 metrów na Mistrzostwach Europy IPC.
Oboje pobili rekord mistrzostw z czasem 26,73 sekund
Niewidoma Joanna Mazur i Michał Stawicki, jako przewodnik, wychowanek Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego, wygrali
bieg na 200 metrów na Mistrzostwach Europy IPC w Lekkiej Atletyce we włoskim Grosseto. Para ustanowiła nowy rekord Mistrzostw
Europy z czasem 26,73 sekund.
– Walka na mistrzostwach odbywała się
nie tylko o medale, ale również o przepustki
do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro
– mówi Michał Stawicki. – Bardzo się cieszę,
bo z Joasią wystartujemy na paraolimpiadzie
w Rio. Cieszę się z wyróżnienia od władz powiatu, miło, że zostałem zauważony. Cieszę
się także, że nasz powiat ma tak wspaniały
stadion. Ja trenowałem tutaj jeszcze w dużo
gorszych warunkach.
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Tarnowska sprinterka Joanna Mazur oraz jej przewodnik bełchatowianin
Michał Stawicki, wystartowali ponadto w biegach
na 400 i 100 metrów. Dystans 100 metrów Mazur
i Stawicki pokonali w czasie 13,14 sek., co dało im
drugie miejsce i tytuł wicemistrzów Europy, a do złota zabrakło zaledwie 0,06 Michał Stawicki odbiera nagrodę od Grzegorza Gryczki
sekundy.
– To budujące, że zawodnik z Bełchatowa stawę, gdyż bieganie z osobą niewidzącą to
osiąga tak znaczne sukcesy – mówi Grzegorz ogromne wyzwanie i odpowiedzialność, ale
Gryczka, pełniący obowiązki wicestarosty. – także doskonały przykład zgrania, zrozumiePodziwiam Michała także za wspaniałą po- nia i hartu ducha.
n
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RADNI V KADENCJI
RADY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

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

Miłosz Rudnicki

Krzysztof Rybak

Renata Skalska

Waldemar Wyczachowski

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
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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

