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BIULETYN POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO



Starostwo Powiatowe  
w Bełchatowie (kierunkowy 44)

- Centrala tel. 635 86 00, fax 635 86 17
- Sekretariat tel. 635 86 01
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy 
 tel. 635 86 81
- Wydz. Finansowo-Księgowy tel. 635 86 56
- Wydz. Zamówień Publicznych i Inwestycji 
 tel. 635 86 42
- Wydz. Spraw Obywatelskich tel. 635 86 51
- Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru 
 tel. 635 86 33
- Wydz. Komunikacji i Dróg tel. 635 86 77, 
 635 86 09
- Wydz. Gospodarki Nieruchomościami  
 Skarbu Państwa tel. 635  86 50
- Zespół ds. Kad tel. 635 86 10
- Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami  
 Pozarządowymi tel. 635 86 14 
- Biuro Rady Powiatu tel. 635 86 53
- Rzecznik prasowy tel. 635 86 14

- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
 i Leśnictwa tel. 635 86 04
- Wydz. Architektury i Budownictwa  
 tel. 635 86 78
- Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
 tel. 635 86 24

- Wydz. Edukacji, Kultury i Sportu  
 tel. 733 66 09
- Wydz. Promocji i Rozwoju Powiatu  
 tel. 733 66 08

 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
 tel.733 04 98, fax 633 06 42
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełno- 
 sprawności, tel. 635 04 07 
-  Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placó- 
 wek Opiekuńczo - Wychowawczych,  
 tel. 633 18 81   
- Ośrodek Interwencyjno  Socjalizacyjny,  
 tel. 633 16 81
- Bursa Szkolna tel. 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, tel. 633 83 12, fax 633 62 68

KP Policji ul. 1 Maja 7, tel. 635 52 00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
ul. Pabianicka 34,  tel. 633 29 06

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

Pozostałe instytucje 
Szpital Wojewódzki
ul. Czapliniecka 123, tel. 635 82 00
Izba przyjęć tel. 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 Wychowawczy,
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
97-413 Bełchatów, Łękawa 9, 
tel. 635 13 48, fax 633 21 06

Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, tel. 043 676 60 04
Poradnia Psychologiczno  Pedagogiczna
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 28 74
Specjalny Ośrodek Szkolno  Wychowawczy
im. gen. J. Głuchowskiego, ul. Targowa 
20, tel. 633 60 08

Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Czapli-
niecka 96, tel. 633 23 78,  fax 632 65 69

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

Szkoły ponadgimnazjalne
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskie-
go 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

Przyjęcia interesantów przez  starostę, wice-
-starostę i etatowego członka Zarządu Powiatu 
odbywają się we wtorki od godziny 13.00 w bu-
dynku starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 (III 
piętro). Termin wizyty należy uzgodnić w sekre-
tariacie lub telefonicznie: 44 635 86 01.

Urzędy gmin
Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1
tel. 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

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

Na ostatniej w maju sesji Rady Powiatu w Bełchatowie radni udzielili 
absolutorium Zarządowi Powiatu za poprzedni rok. To oznacza, że po-
zytywnie oceniają naszą działalność, prowadzone inwestycje, działania 
prospołeczne i dokonania. Obecny rok stawia przed nami kolejne wyzwa-
nia, z którymi sukcesywnie i skutecznie sobie radzimy. Wprowadzona pod 
koniec zeszłego roku ustawa o redukcji niektórych obciążeń w gospodar-
ce uszczupliła nasz tegoroczny budżet o prawie siedem milionów złotych.  
Mimo to, będziemy realizować zamierzone inwestycje i plany, wbrew nie-
przychylnym wizjom niektórych radnych. 

Dowodem na to są liczne i potężne inwestycje drogowe, które już wy-
startowały, jak na przykład: modernizacja strategicznej drogi powiatowej 
prowadzącej do nowego bloku elektrowni, przebudowa drogi i budowa 
chodnika wraz ze ścieżką rowerową od Bełchatowa do Dobiecina, prze-
budowa ulicy Czyżewskiego i Zamoście w Bełchatowie, budowa chodnika 

w Kurnosie, przebudowa drogi od Prądzewa w kierunku Widawy, budowa chodników w Ruścu czy przebudowa 
dróg, zjazdów i chodników w Kociszewie. W tych inwestycjach pomagają nam też finansowo samorządy gminne.  
Na finiszu są już prace przy przebudowie sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im.  
W. Broniewskiego. Powiat pięknieje na naszych oczach. 

Zmieniamy również administrację, aby była przyjazna dla mieszkańców. Temu służy zakup budynków po 
firmie Fazbud naprzeciw głównego starostwa. Na nowe miejsce przeniesiemy wydziały starostwa z ulicy Cza-
plinieckiej 96 oraz Pabianickiej 34. Wydział komunikacji także zyska na przeprowadzce nowe i funkcjonalne 
lokum. Dzięki temu cała administracja powiatowa znajdować się będzie w jednym miejscu, z dogodnym do-
jazdem i dużym parkingiem dla klientów.

Szczepan Chrzęst
Starosta Bełchatowski

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu Powiatu Bełchatowskiego za 
rok 2012, sprawozdaniem finansowym za 2012 
rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Łodzi, informacją o stanie mienia Powiatu oraz 
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
w Bełchatowie, radni głosowali na majowej sesji 
nad udzieleniem Zarządowi Powiatu absoluto-
rium. Zarówno RIO w swojej opinii, jak i Komisja 
Rewizyjna w swoim stanowisku, nie wniosły za-
strzeżeń do sprawozdania finansowego.

Prognozowane dochody Powiatu Bełcha-
towskiego zostały wykonane w kwocie 117 278 
441,92 zł - co stanowi 98,79% planu ustalonego 
przez Radę, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 
124 909 300,121 zł, czyli na poziomie 96,55% 
ustalonego planu. Budżet zamknął się niższym 
niż planowano deficytem w wysokości 7 630 
858,19 zł. Na podstawie sprawozdania ustalo-
no, że na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 

31 grudnia 2012 r. Powiat Bełchatowski posia-
dał zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  
w kwocie 18 763 593,81 zł (16% planowanych 
dochodów), natomiast nie wystąpiły zobowiąza-
nia wymagalne.

Za przyjęciem sprawozdania finansowego 
dotyczącego roku budżetowego 2012 głoso-
wało 16 osób, przeciw – 5, natomiast za udzie-
leniem absolutorium Zarządowi Powiatu pod-
niosło rękę 17 radnych, 5 było przeciwnych, nikt 
nie wstrzymał się od głosu. Absolutorium jest 
udzielane bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady powiatu. W przypadku 
Rady Powiatu w Bełchatowie owa bezwzględ-
na większość to co najmniej 12 głosów (liczba 
wszystkich radnych wynosi 23). Udzielanie lub 
nieudzielanie absolutorium jest formą kontroli 
organu kolegialnego (rada powiatu) nad wyko-
nawczym (zarząd powiatu).

AZ

Absolutorium bez przeszkód
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Najważniejsze dobro wspólne i godność 
człowieka

26 maja br. świętowaliśmy w powiecie Dzień 
Samorządu Terytorialnego. Główna 

uroczystość z udziałem przedstawicieli władz 
powiatu i gmin, pracowników urzędów i jedno-
stek samorządowych z terenu powiatu bełcha-
towskiego, licznych pocztów sztandarowych 
oraz mieszkańców odbyła się w kościele farnym 
przy ul. Kościuszki w Bełchatowie, gdzie w in-
tencji ludzi sprawujących władzę odprawiona 
została Msza św. Wątek ogromnej roli i odpo-
wiedzialności za losy ludzi, będącej udziałem 
tych, którzy wydają publiczne środki, pojawiał 
się podczas nabożeństwa kilka razy. Wierni 
modlili się o mądre rządy, uczciwość i prawdo-
mówność, solidarność i wrażliwość na ludzkie 
potrzeby tych, którzy zostali wybrani, zajmują 
publiczne stanowiska, podejmują decyzje dla 
dobra wspólnego. Nawiązywano także do po-
nadczasowych zasad moralnych zawartych  
w ewangelii, które winny być dla samorządow-
ców źródłem inspiracji i mocy w polepszaniu ży-
cia mieszkańców, ale przede wszystkim miłości 
bliźniego jako wartości fundamentalnej.

Po mszy zostały złożone kwiaty pod po-
mnikiem Jana Pawła II, Patrona Bełchatowa,  
a następnie samorządowcy spotkali się w Ora-
torium JPII na uroczystej akademii. Wśród gości 
byli m.in. Paweł Bejda – wicewojewoda łódzki 
i Marek Mazur - Przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego. W okolicznościowych 
wystąpieniach podkreślano niezwykłą wagę 
idei samorządu terytorialnego, dzięki której 
ostatnie 23 lata – od chwili pierwszych wy-
borów samorządowych 27 maja 1990 r. - stały 
się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego  
i budowy społeczeństwa obywatelskiego.  
Samorządowcom życzono, by ich wysiłek był 
dostrzegany i szanowany przez społeczeństwo, 
by udawało się realizować zamierzone przed-
sięwzięcia i cele. Serdeczne słowa zostały także 
skierowane do rodzin, które najlepiej wiedzą,  
że praca samorządowca to nierzadko misja, któ-
rej trzeba poświęcić dużo czasu i trudu.    

- Samorząd lokalny ma ogromną siłę, którą trzeba 
twórczo i z pożytkiem dla wszystkich wykorzy-
stać – powiedział Szczepan Chrzęst, Starosta 
Bełchatowski. - Zadaniem samorządowców 
jest przekonywanie ludzi do współuczestniczenia 
w budowie demokracji i społeczeństwa otwarte-
go na lokalne inicjatywy i przedsięwzięcia. Życzę 
wszystkim pracownikom i działaczom samorządu 
Powiatu Bełchatowskiego kolejnych osiągnięć na 
rzecz lokalnej społeczności. Zachęcam do refleksji 
nad drogą, którą już przebyliśmy i nad tym, co jest 
jeszcze do zrobienia. Moim osobistym pragnie-
niem jest, by idea samorządności była powszech-
na i w jednakowym stopniu dotyczyła i obchodziła 
wszystkich naszych współmieszkańców.

Starosta pogratulował osobom, które tego 
dnia odebrały odznaczenia państwowe w uzna-
niu za długoletnią pracę na rzecz samorządu, 

czy też zostały uhonorowane za zaangażowanie 
w działalność społeczną i charytatywną. Statu-
etki „Zasłużonych dla Powiatu Bełchatowskiego” 
odebrali Ewa Dziedzic, żona śp. Bogusława 
Dziedzica oraz Andrzej Szczepocki.  Uchwa-
ły o  przyznaniu tytułów zostały podjęte przez 
Radę Powiatu w marcu br. Natomiast postano-
wieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
odznaczeni zostali:
- Wiesław Zamolski za wybitne zasługi w dzia-
łalności na rzecz przemian demokratycznych  
w Polsce - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski;   

- Marek Kaczmarczyk, Krzysztof Kępiński, Le-
szek Lewicki za zasługi w działalności  na rzecz 
ochrony zdrowia - Złotym Krzyżem Zasługi;

- Zbigniew Kałużny, Ryszard Kubik, Józef 
Pawlak za zasługi w działalności na rzecz ochro-
ny zdrowia - Srebrnym Krzyżem Zasługi;

- Andrzej Chlebicki, Grzegorz Woźniak, Marcin  
Zimoch za zasługi w działalności na rzecz  spo-
łeczności lokalnej - Brązowym Krzyżem Zasługi;

- Szczepan Chrzęst, Mirosława Gębarowska, 
Ewa Grzywna , Jolanta Hejak, Jadwiga Lizak, 
Jolanta Łabęcka, Maria Łuszczyńska, Marian 
Nowicki, Maria Słomian, Dariusz Stępień, 
Danuta Szewłoga, Michał Uszakow, Emilia 
Walter, Zenona Wolska, Dorota Zarzeczna za 
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy zawodowej 
-  Medalem Złotym za Długoletnią Służbę;
 
- Janina Chojnacka, Marek Dziedzic, Aneta 
Grzywacz, Renata Kucner, Beata Łakomska, 
Dariusz Matusiewicz, Małgorzata Muszkie-
wicz, Krzysztof Ostulski, Gabriela Pawłow-
ska, Małgorzata Piotrowska, Renata Szubert, 
Sławomir Szymański - Medalem Srebrnym za 
Długoletnią Służbę;

- Bartłomiej Guzenda, Agnieszka Kościańska, 
Dobrosława Sadulak, Elżbieta Szaniec–Bań-
cerowska -  Medalem Brązowym za Długoletnią 
Służbę;

- Leszek Biniek został uhonorowany przez Mini-
stra Zdrowia RP odznaką Honorowy Dawca Krwi 
Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Na zakończenie gali wystąpił bełchatowski Chór 
Gospel Schola Cantorum im. Piotra Kudyby.

Uroczystość obchodów Powiatowego Dnia Sa-
morządu Terytorialnego została zorganizowana 
przez Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu w Sta-
rostwie Powiatowym w Bełchatowie (Agniesz-
ka First – naczelnik). Serdeczne podziękowania 
należą się także osobom i podmiotom, które 
wsparły swoim udziałem przygotowanie tego 
przedsięwzięcia. Są to: Zespół Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie, Orkiestra 
Dęta OSP Dobrzelów, parafia pw. N.N.M.P., 
MCK Bełchatów, Chór Gospel Schola Canto-
rum im. Piotra Kudyby.

Agnieszka Zawodzińska



Po zakończeniu pierwszego etapu naboru do 
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 

przez bełchatowskie starostwo okazało się,  
że wyniki są satysfakcjonujące dla powiatowych 
szkół i organu prowadzącego – starostwa.

- Początkowo nasze szkoły zaplanowały utworze-
nie w nowym roku szkolnym 30 oddziałów – mówi 
Marek Jasiński, wicestarosta bełchatow-
ski. - Do powiatowych szkół w systemie naboru 
„Kandydat” zalogowało się 998 uczniów, w tym 
38 spoza powiatu, co przekłada się na możliwość 
utworzenia 33 oddziałów. Jak widać, promocja na-

szych szkół przynosi efekty. W dobie niżu demogra-
ficznego szkoły muszą walczyć o każdego ucznia  
i oferować ciekawe i perspektywiczne kierunki, na 
przykład w ramach szkolnictwa zawodowego.

Najlepsza sytuacja występuje w I i II Liceum 
Ogólnokształcącym, ale również bardzo dobre 
wyniki naboru ma Technikum Ekonomiczno – 
Hotelarskie w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych numer 4 oraz Technikum Energetyczne  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 
3. Do klasy ekonomiczno – hotelarskiej zalo-
gowało się 46 osób ponad założony stan, na-
tomiast do klasy energetycznej zalogowało się 

37 osób ponad stan. Natomiast bardzo mało 
chętnych (tylko 5 osób) zalogowało się do klasy 
o profilu strażackim w ZSP nr 3, która w związku  
z tym prawdopodobnie nie zostanie utworzona.  
Powstaną za to klasy o profilu policyjnym i woj-
skowym. 
 
- Mamy nadzieję, że ta liczba chętnych do naszych 
szkół pozostanie już bez większych zmian, choć 
trzeba pamiętać, że 24 i 25 czerwca gimnazjaliści  
w drugim etapie rekrutacji mogą zmienić preferencje, 
jednak zazwyczaj robi to jedynie 5 procent uczniów – 
mówi Marek Jasiński. - Nabór  zakończy się 8 lipca 
i wtedy już dokładnie będziemy wiedzieć, ile nowych 
klas utworzymy w naszych szkołach.    

KB

1054 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez samorząd Po-

wiatu Bełchatowskiego przystąpiło w maju do 
pisemnej matury z języka polskiego, rozpoczy-
nając tegoroczny egzamin dojrzałości.
Liczba maturzystów w poszczególnych szkołach 
przedstawia się następująco: I Liceum Ogólno-
kształcące - 167; II Liceum Ogólnokształcące  
-  221  (42 powtarzających);  ZSP 3  -  212 (69 
powtarzających); IV Liceum Ogólnokształcące - 
74 (33 powtarzających); ZSP 4  -  200 (119 po-
wtarzających); V Liceum Ogólnokształcące - 18 
(5 powtarzających); Technikum Ekonomiczno 
- Hotelarskie  -  182 (114 powtarzających); ZSP 
w Zelowie - Technikum Mechaniczne  -  17  
(7 powtarzających).
Uczniowie, których spotkaliśmy przed ZSP nr 3 

w pierwszym dniu pisemnych matur, opuszczali 
salę egzaminacyjną z niezbyt wesołymi minami. 
Zadane tematy ocenili jako trudne: rola auto-
rytetu w społeczeństwie na podstawie „Przed-
wiośnia” Stefana Żeromskiego oraz przeszłość 
w „Glorii victis” Elizy Orzeszkowej i „Mazowszu” 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przeważnie de-
cydowano się na „Przedwiośnie”. 

Wyniki zostaną opublikowane 28 czerwca 
2013 r. Na zaliczenie matury z danego przedmio-
tu wystarczy uzyskanie przynajmniej 30 proc. 
wszystkich możliwych do zdobycia punktów.  
W przypadku niezdania jednego egzaminu, 
możliwa jest poprawka, która odbędzie się 27 
sierpnia 2013 r. Poprawianie egzaminów ust-
nych zaplanowane zostało w dniach 26-30 sierp-
nia. Maturzysta, który nie będzie zadowolony ze 
swojego wyniku będzie mógł go poprawić, ale 
dopiero podczas matury 2014.

AZ

Likwidacja zgodna z prawem Drgnęło 
w sprawie 
obwodnicy

Matura na finiszu

Gimnazjaliści przed życiową decyzją

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wnio-
sek wojewody łódzkiego o kasację wyroku  

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, któ-
ry uchylił zakwestionowaną przez wojewodę 
uchwałę Rady Powiatu w Bełchatowie o likwida-
cji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Łękawie. Oznacza to, że bełchatowskie staro-
stwo może przystąpić do wykonania zeszłorocz-
nej uchwały Rady Powiatu likwidującej MOW  
w Łękawie.

Przypomnijmy: Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy w Łękawie miał być zlikwidowany we 
wrześniu 2012 roku. Jednak uchwałę likwidacyj-
ną podjętą przez Radę Powiatu w Bełchatowie 
zakwestionowały służby wojewody łódzkiego. 
Rada Powiatu odwołała się do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Łodzi, który uchylił 
decyzję wojewody. Z kolei wojewoda zaskar-
żyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
ww. rozstrzygnięcie sądu i złożyła wniosek o 
kasację wyroku WSA. Tymczasem Naczelny Sąd 
Administracyjny oddalił wniosek wojewody  
o kasację wyroku.

A zatem możliwe stanie się odwieszenie 
spraw, jakie do Sądu Pracy w Bełchatowie trafiły 
z powództwa dwunastu byłych pracowników 
MOW w Łękawie. Póki co, w Łękawie działają 
dwa ośrodki. Jest MOW, który prowadzi w tym 
roku o dwie grupy mniej niż dotychczas oraz 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny.

KB

Szczepan Chrzęst - Starosta Bełchatowski, 
otrzymał pismo od Iwony Renaty Zatorskiej 

– Sytyk, dyrektor łódzkiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie 
rozpoczęcia w tym roku prac przy budowie  
obwodnicy Bełchatowa.

- Napisano, że są pieniądze na uzupełnienie 
stabilizacji pasa drogowego dla inwestycji „Bu-
dowa Obwodnicy Bełchatowa” i prace w tym 
zakresie zostaną podjęte – mówi Szczepan 
Chrzęst. - Nasza wieloletnia walka o zniesienie 
ruchu tranzytowego z drogi powiatowej na  
odcinku Kącik – Mzurki przyniosła wreszcie ja-
kiś efekt. Przypomnę, że  zgodnie z porozumie- 
niem, jakie trzy lata temu powiat zawarł  
z GDDKiA, obwodnica miała powstać jako alter-
natywa dla ruchu tranzytowego z drogi krajowej 
numer 8 na drogę krajową numer 12.

GDDKiA przeznacza w tym roku 26 mln zł  
na remont DK 8. Po konsultacjach ze Szcze-
panem Chrzęstem wskazane zostały trzy naj-
gorsze odcinki: Al. Włókniarzy w Bełchatowie,  
odc. Bełchatów - Kluki, odc. Bełchatów - Mzurki. 
Również Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzy-
sowego wysłał do GDDKiA i wojewody swo-
je stanowisko w tej sprawie, mówiące o tym,  
że droga na odcinku Warszawa – Wrocław na 
naszym terenie jest najbardziej zaniedbana i nie-
bezpieczna dla użytkowników.

KB
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Przy drodze powiatowej między Kurnosem 
I a Kurnosem II na terenie gminy Bełchatów 

powstaje  nowy chodnik za pieniądze Powiatu 
Bełchatowskiego i Gminy Bełchatów. Koszt to 
ponad 225 tysięcy złotych.
- Prace nie ograniczają się do budowy chodnika, 
remontowane są również przepusty oraz zjazdy 

do posesji – mówi Tomasz Kijanka, dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie. 
- Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo nie-
zmotoryzowanych mieszkańców korzystających 
z tej drogi, którzy do tej pory musieli poruszać się 
poboczem.

Dwa lata temu Starostwo Powiatowe w Beł-
chatowie wspólnie z Urzędem Gminy Bełchatów 
przebudowało w Kurnosie II skrzyżowanie dro-
gi powiatowej Chabielice – Trząs – Nowy Świat  
z drogą Kaszewice – Kurnos – Bełchatów. 
Oprócz nowej nakładki asfaltowej powstały 
także tzw. azyle bezpieczeństwa, skrzyżowanie 
poszerzono, zbudowano chodniki, przesunięto 
słupy energetyczne. Koszt prac wyniósł ponad 
600 tys. zł.

KB

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego w Bełchatowie przygotowało raport 

odnośnie gwałtownych opadów deszczu oraz 
silnego wiatru , które wystąpiły u nas 30 maja.

W związku z intensywnymi opadami deszczu 
oraz silnym wiatrem na terenie całego powiatu 
wystąpiły liczne awarie linii energetycznych  
i stacji transformatorowych. Odnotowano 
również podtopienia piwnic, uszkodzenia 
dachów (m. Drużbice Kolonia, Teofilów i Po-
stękalice) oraz powalone drzewa. Łącznie KP 
PSP przyjęła 39 zgłoszeń. W likwidacji skutków 

zdarzeń uczestniczyły 3 zastępy JRG Bełchatów 
(11 strażaków) oraz 18 zastępów OSP z terenu 
całego powiatu (OSP Bełchatów - 2 zastępy, OSP 
Wola Wiązowa - 1, OSP Rusiec, OSP Dąbrowa 
Rusiecka, OSP Jastrzębice, OSP Dobrzelów, OSP 
Wadlew, OSP Ludwików, OSP Drużbice, OSP Klu-
ki, OSP Kociszew, OSP Huta, OSP Chabielice - 2 
zastępy, OSP Karczmy - 1 zastęp, OSP Suchcice). 
Najwięcej wyjazdów odnotowano w gminach: 
Bełchatów, Drużbice, Kluki i Rusiec.

Rejon Energetyczny Bełchatów zarejestrował 
uszkodzenia około 180 stacji transformato-
rowych i liczne uszkodzenia linii energetycz-
nych na terenie powiatu (bez prądu zostali przez 
kilka – kilkanaście godzin mieszkańcy Kielchi-
nowa, Mzurek, Dobrzelowa, Huciska, Wadlewa, 
Drużbic, Głupic i Zelowa). Na miejsce zadyspo-
nowano 5 brygad w celu usunięcia uszkodzeń.

KP Policji w Bełchatowie nie odnotowała po-
ważniejszych zdarzeń związanych z anomaliami 
pogodowymi.

KB

Obywatelska czujność i dobre współdziałanie 
służb pomogły rozwiązać nagłe zdarzenie 

na powiatowej drodze. Sołtyska z Niedyszy-
ny (gmina Bełchatów) zgłosiła zapadnięcie się 
przepustu na drodze powiatowej Bełchatów – 
Niedyszyna – Myszaki, co spowodowało wyrwę  
w drodze i poprzeczny uskok. Informacja o tym 
zdarzeniu trafiła pod numer alarmowy Powiato-
wego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które 
przekazało ją dyrektorowi Powiatowego Zarządu 
Dróg w Bełchatowie. Dyrektor wraz z pracowni-
kiem niezwłocznie udał się na miejsce.
- Okazało się, że rzeczywiście przepust pod drogą 

uległ zniszczeniu. Pracownicy Powiatowego Za-
rządu Dróg niezwłocznie przystąpili do wymiany  
i odbudowy nawierzchni – mówi Tomasz Kijan-
ka, dyrektor PZD. - Dziękuję za ten sygnał i wiele 
innych dotyczących stanu dróg powiatowych, 
które wpływają od mieszkańców naszego regionu.  
Dzięki temu wspólnie dbamy o bezpieczeństwo  
i przejezdność na naszych drogach.

KB
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Chodniki też są ważne

Raport po nawałnicy Akcja - reakcja

Wieści z powiatu z pierwszej ręki 
w każdy ostatni piątek

miesiąca o godzinie 18:00
 

w Twojej Telewizji Lokalnej
i na www.powiat-belchatowski.pl (powtórka)

Zapraszamy
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Tysiące osób – mieszkańcy Bełchatowa i po-
wiatu, delegacje władz parlamentarnych 

i samorządowych, 130 duchownych, w tym 
przedstawiciel stolicy apostolskiej ks. prałat 
Krzysztof Nykiel, pracownicy firm, instytucji, 
szkół, organizacji politycznych i pozarządowych 
– pożegnały w dniu 11 maja br. śp. ks. prałata 
Janusza Krakowiaka, dziekana dekanatu beł-
chatowskiego, proboszcza parafii pw. N.N.M.P.  
w Bełchatowie od 1998 r., uhonorowanego przez 
Radę Powiatu tytułem „Zasłużony dla Powiatu 
Bełchatowskiego”, inicjatora wielu przedsięwzięć 
o charakterze religijnym, społecznym i patriotycz-
nym, zmarłego w dniu 7 maja br. w wieku 64 lat. 

Mszę pogrzebową celebrowali biskupi Adam 
Lepa i Krzysztof Ciereszko.
- To jest nie tylko nabożeństwo pogrzebowe, w któ-
rym zgodnie z tradycją, religią i nauką Chrystusa po-
żegnamy naszego brata. Chcemy dziś przede wszyst-
kim podziękować Bogu za życie ks. Janusza, który ze 
swojej pracy i misji duszpasterza uczynił prawdziwą 
pasję. Był dobrym gospodarzem, prawdziwą osobo-
wością, której nie można odmówić charyzmy i sku-
teczności – powiedział ks. celebrans Adam Lepa. 
    W homilii ks. Józef Lach nazwał śp. ks. Janu-
sza „żołnierzem Chrystusa”, który doświadczony 
chorobą i cierpieniem nie uskarżał się na ból, nie 
pozwolił, by choroba stanęła na przeszkodzie  

w realizacji jakichkolwiek przedsięwzięć.  
Ostatnie pożegnanie dla swojego szkolnego 
kolegi wygłosili także absolwenci I Liceum Ogól-
nokształcącego im. W. Broniewskiego, do któ-
rego uczęszczał Janusz Krakowiak, parafianie 
i  prezydent miasta. Po nabożeństwie kondukt 
żałobny z udziałem m.in. orkiestry górniczej,  
kilkudziesięciu pocztów sztandarowych, uczniów, 
harcerzy i mieszkańców przemaszerował ulica-
mi  Bełchatowa w kierunku cmentarza, gdzie 
przy głównej alei w pobliżu kaplicy zostały 
pochowane doczesne szczątki śp. Janusza  
Krakowiaka.

AZ

Janusz Krakowiak urodził się 26 grudnia 
1949 roku w Piotrkowie Tryb. Od dziecka był 
związany z Bełchatowem — tu mieszkała jego 
rodzina, tutaj ukończył liceum. Święcenia ka-
płańskie przyjął 3 czerwca 1973 roku w kościele 
pw. św. Jacka w Piotrkowie Tryb.

Jako wikariusz pełnił posługę w parafiach  
w Poddębicach, Piotrkowie Trybunalskim, Toma-
szowie, Łasku-Kolumnie. W latach 1984-1998 był 
proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Zduńskiej Woli-Karsznicach, gdzie 
wybudował kościół. W latach 1990-1998 był 
dziekanem dekanatu karsznickiego, kapelanem 
diecezjalnym kolejarzy, członkiem III Synodu Ar-
chidiecezji Łódzkiej.

W 1998 roku został mianowany proboszczem 
parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  
w Bełchatowie i dziekanem dekanatu bełcha-
towskiego. Dał się poznać jako zaangażowany 
duszpasterz i dobry gospodarz obiektów pa-
rafialnych. Wspierany przez parafian odrestau-
rował kościół i wyremontował organy, odnowił 
cmentarz parafialny, wybudował kaplicę przy uli-
cy Pustej, która stała się zaczynem do erygowa-
nia nowej parafii, ukończył budowę wikariatki.  

Za jego sprawą wzniesiono dzwonnicę, Ora-
torium im. Jana Pawła II i pomnik papieża oraz 
doposażono kaplicę cmentarną. Pracował jako 
kapelan chorych w bełchatowskim szpitalu.

Proboszcz aktywnie uczestniczył w życiu swo-
jej wspólnoty. Był inicjatorem powstania i mece-
nasem orkiestry dętej OSP Dobrzelów. Patrono-
wał uroczystościom religijnym, patriotycznym 
i jubileuszowym straży pożarnej, miejscowych 
stowarzyszeń oraz I LO w Bełchatowie. Organi-
zacje współpracujące z parafią uhonorowały go 
licznymi medalami i wyróżnieniami.

Jedną z ostatnich inicjatyw, która stała się 
spełnieniem jego pragnień, jest fakt posługi  
w naszym mieście pierwszego habitowego 
zgromadzenia sióstr zakonnych – Sióstr Miłości 
Miłosiernej. Wielką radością było dla niego także 
nadanie Bełchatowowi Patronatu Błogosławio-
nego Jana Pawła II.

Jedną duszą tak wiele ubyło ...
Ostatnie pożegnanie ks. Janusza Krakowiaka
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Od 8 maja br. bełchatowską Powiatową Ko-
mendą Policji kieruje mł. inspektor Sła-

womir Barasiński, dotychczasowy zastęp-
ca Komendanta Powiatowego KPP. Renata 
Kasprzyk-Papierniak, która w Bełchatowie spę-
dziła 2 i pół roku, została mianowana na stanowi-
sko Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie 
Trybunalskim. W uroczystości pożegnania do-
tychczasowej szefowej KPP i powitania  nowego 
komendanta wziął udział Dariusz Banachowicz 
– Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, który 
dziękując Renacie Kasprzyk-Papierniak za do-
tychczasową służbę w Bełchatowie, zwrócił uwa-
gę na sukcesy bełchatowskich policjantów i kon-
sekwentną realizację wytyczonych kierunków 
działań. Podkreślił, że o powierzeniu  kierowania 
bełchatowską jednostką Sławomirowi Barasiń-
skiemu zdecydowało jego doświadczenie i do-
bra wiedza o funkcjonowaniu poszczególnych 
służb.

- Rewolucji w naszej komendzie nie będzie, i nie 
dlatego, że z natury jestem konserwatystą – po-
wiedział Sławomir Barasiński. - Wiem, że po-
przeczka została wysoko podniesiona przez moją 
poprzedniczkę, dlatego przede mną trudna i ciężka 
praca, duże wyzwanie, które podejmuję świadomie,  
odpowiedzialnie i z zapałem.

Obecni podczas uroczystości przedstawiciele 

władz samorządowych gmin i powiatu, bełcha-
towskiej prokuratury i sądu podziękowali Re-
nacie Kasprzyk – Papierniak za dobrą współ-
pracę, a gratulując mianowania Sławomirowi 
Barasińskiemu życzyli sukcesów, wytrwałości 
i zwykłego, ludzkiego szczęścia. W imieniu Po-
wiatu Bełchatowskiego zabrał głos wicestarosta 
Marek Jasiński.

- Współpraca władz samorządowych naszego 
powiatu z jednostkami odpowiedzialnymi za bez-
pieczeństwo mieszkańców zawsze była dla nas  
i jest nadal priorytetowym zadaniem – powiedział 
Marek Jasiński. - To, co dobre należy kontynu-
ować. Powierzenie bełchatowskiej komendy Sła-
womirowi Barasińskiemu to dowód, że ważny jest 
profesjonalizm i doświadczenie oraz doskonała 
znajomość tzw. własnego podwórka, czyli wszystko 
to, co charakteryzuje osobę nowego komendanta.

Sławomir Barasiński (53 l.) od 1988 roku 
związany jest z Bełchatowem, co zbiegło się  
z rozpoczęciem służby w ówczesnym Rejono-
wym Urzędzie Spraw Wewnętrznych. Pełnił służ-
bę na różnych stanowiskach, w tym przez blisko 
10 lat na stanowisku Naczelnika Wydziału Ru-
chu Drogowego w bełchatowskiej komendzie.  
Od 1999 roku do 7 maja br. był zastępcą komen-
danta.

* * *
Dobiegła końca praca starszego brygadie-

ra Stanisława Krasonia na 
stanowisku Komendanta 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej  
w Bełchatowie, który odszedł 
na emeryturę. Nowym ko-
mendantem KP PSP został  
dotychczasowy zastępca -  
brygadier Wojciech Jeleń.

Uroczyste pożegnanie 
komendanta odbyło się na 
placu przed budynkiem ko-
mendy przy ul. Współnej  
z udziałem strażaków oraz  
gości reprezentujących wiele 
instytucji i urzędów, z którymi 

Stanisław Krasoń współpracował. W straży po-
żarnej przepracował 35 lat, w tym ostatnie   3,5 
roku na stanowisku komendanta bełchatowskiej 
jednostki strażackiej. Wcześniej przez wiele lat był 
zastępcą komendanta Sławomira Stemplew-
skiego.

- Uważam, że bełchatowską jednostkę straży 
przekazuję w bardzo dobrym stanie i w bardzo 
dobre ręce – mówi Stanisław Krasoń. - Przez 
okres mojego kierowania komendą udało się zre-
alizować wiele inwestycji, kupić nowoczesny sprzęt 
służący bezpieczeństwu mieszkańców naszego 
powiatu. Mimo odejścia na emeryturę, wciąż będę 
aktywnym w straży, ponieważ czynnie działam  
w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej.

Odchodzącemu w stan spoczynku komen-
dantowi dziękowano za służbę i współpracę. 
Podkreślano duże zaangażowanie Stanisława 
Krasonia w różnorodne przedsięwzięcia związa-
ne nie tylko sctricte ze strażą pożarną, ale także 
jego zainteresowanie życiem powiatu, wyda-
rzeniami patriotycznymi, społecznymi, spor-
towymi, promowanie zawodu strażaka wśród 
młodego pokolenia. Należy  wspomnieć także 
o pogodnym usposobieniu i dużej pokorze 
wobec swojej pracy i samego siebie, co powo-
dowało, że Stanisław Krasoń cieszył się sym-
patią swojej kadry, szerokiego grona znajomych  
i osób współpracujących.

AZ, KB

W Komendzie Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Bełchatowie odbyła się 

uroczystość związana z Dniem Strażaka. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele władz samorządo-
wych oraz zaproszeni goście. Obecny był rów-
nież nadbrygadier Andrzej Witkowski, Łódzki 
Komendant Wojewódzki PSP. Dzień Strażaka był 
okazją do podsumowania pracy bełchatowskiej 
komendy, uhonorowania zasłużonych straża-
ków oraz nadania wyższych stopni służbowych. 
Świeżo awansowanych strażaków - zgodnie  
z tradycją - wrzucano do zbiornika z wodą.

Przyznane odznaczenia oraz awanse:
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospoli-

tej Polskiej w Łodzi nadało:
1. „Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa”:
 – Bogusławowi Chrzęstowi,
 – Sławomirowi Gajdzie,
 – Andrzejowi Starnawskiemu;
2. „Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa”:
– Michałowi Wieczorkowi,
– Piotrowi Bartkiewiczowi;
3. „Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa”:
– Kindze Stasiak – Zochniak,
– Piotrowi Binieckiemu;
– Krystianowi Dobrakowskiemu.

Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień 
starszego kapitana Jackowi Blaźniakowi.  
Komendant Główny Państwowej Straży Po-

żarnej rozkazem personalnym nadał stopień 
starszego aspiranta: Dariuszowi Walczakowi, 
Krzysztofowi Olejnikowi, zaś stopień aspiranta:   
Tomaszowi Martyniakowi, Kamilowi Re-
nosikowi. Łódzki Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nadał sto-
pień ogniomistrza Bogusławowi Chrzęstowi, 
stopień młodszego ogniomistrza Michałowi 
Chwale; stopień starszego sekcyjnego: Piotro-
wi Bartkiewiczowi, Zbigniewowi Jakubcza-
kowi, Krzysztofowi Jakóbczykowi, Rafałowi 
Jędrzejczykowi, Jarosławowi Telążce. Stopień 
starszego strażaka otrzymali: Mateusz Micha-
lak, Dawid Albin, Daniel Dymek, Łukasz Ga-
panowicz, Piotr Zjawiński; wyższe stopnie 
oficerskie: Krzysztof Kowalczyk - stopień star-
szego kapitana, Bartosz Stefanek - stopień ka-
pitana.

KB

8

W policji i straży nowi szefowie

Niech żyje nam strażacki stan
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Boisko za strażnicą Komendy Powiatowej PSP 
przy ul Wspólnej w Bełchatowie po raz ko-

lejny stało się terenem zmagań sportowych 
dla uczniów szkół podstawowych, uczestni-
ków XI Miejsko – Gminnego i IX Powiatowego 
Turnieju Sportowo – Pożarniczego, który odbył 
się 10 maja br. Sprawność fizyczna, zwinność  
i szybkość, a także umiejętność obsługi prostego 
sprzętu gaśniczego  liczyły się w biegu sztafeto-
wym z przeszkodami. Jury oceniało czas biegu 
na dystansie 6 x 50 m oraz poprawność wykona-
nia poszczególnych zadań.  

Ostateczna klasyfikacja drużyn w turnieju na 
szczeblu miejskim wyglądała następująco:

1. miejsce - Szkoła Podstawowa nr 8;
2. miejsce - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9;
3. miejsce - Szkoła Podstawowa nr 12;
4. miejsce - Szkoła Podstawowa w Dobrzelowie.

W zawodach powiatowych zmagało się 10 
placówek. Najlepiej wypadła drużyna Szkoły 
Podstawowej w Łękińsku w składzie: Mate-
usz Krzysiak, Adam Łakomy, Milena Gie-
rach, Mateusz Morawski, Jakub Miarka, 
Olga Kępa, Anna Pajęcka, opiekun – Mał-

gorzata Jegier. Zespół ten pobił jednocze-
śnie rekord toru pokonując przeszkody w 
czasie: 1 minuta 23,8 sekund. Drugie miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelo-
wie, a trzecie Szkoła Podstawowa w Ruścu. 
 Dekoracji drużyn dokonał starosta Szczepan 
Chrzęst. Gratulacje złożyli wszystkim zawodni-
kom także komendanci PSP Stanisław Krasoń 
i Wojciech Jeleń. Organizatorzy turnieju, tj. KP 
PSP oraz SP nr 8 w Bełchatowie wyrazili nadzie-
ję, że wśród uczestników rywalizacji są przyszli 
profesjonalni strażacy, którym życzyli wytrwało-
ści i powodzenia na drodze do spełnienia tego 
marzenia, towarzyszącego w wieku szkolnym 
prawie każdemu dziecku.

AZ

Reprezentacja Domu Pomocy Społecznej  
w Zabłotach wygrała ogólnopolskie kwali-

fikacje w rozgrywkach Międzynarodowej Ligi 
Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI Cup. 
Dzięki temu weźmie udział w turnieju finało-
wym, który obędzie się na początku lipca w To-
runiu. Rozgrywki odbywają się pod patronatem 
Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Reprezentacja DPS Zabłoty, który jest jed-
nostką bełchatowskiego starostwa, bierze udział  
w turnieju SENI Cup po raz dziesiąty. Na tego-
rocznych eliminacjach drużyna z Zabłot rozegra-
ła pięć spotkań, z których cztery wygrała, a jedno 
zremisowała.

- Cała impreza to nie tylko mecze piłki nożnej – 
mówi Małgorzata Muszkiewicz, dyrektor DPS  
w Zabłotach. - Każdy z uczestników przywiózł 
także prace plastyczne, które były prezentowane 
na wystawie pod  hasłem ,,Szczęście pod znakiem 
13-ej edycji SENI Cup”. Uczestnictwo w tym wyda-
rzeniu daje naszym podopiecznym możliwość roz-
wijania  pasji sportowych. Ważne jest to, że mogli 
współzawodniczyć, nawiązywać nowe znajomości. 
Całe wydarzenie integruje naszych domowników,  
a ich relacje miedzy sobą poprawiają się. Chcę także 
podkreślić istotną rolę personelu DPS w Zabłotach, 
który mocno zaangażował się w przygotowania 
podopiecznych do turnieju, tak więc pośrednio rów-
nież przyczynił się do sukcesu naszej drużyny. 

KB

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Beł-
chatowie przygotowało ankietę „Potrzeby 

kulturalno-sportowe osób niepełnospraw-
nych – mieszkańców powiatu bełchatow-
skiego”. Ankieta trafiła do ośrodków pomocy 
społecznej z terenu powiatu.

- Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wy-
pełnienia ankiety, dzięki czemu wezmą udział  
w badaniu potrzeb kulturalno - sportowych miesz-
kańców powiatu – mówi Elżbieta Zbonikow-
ska-Goździewicz, dyrektor PCPR w Bełchatowie.  
- Na podstawie tego badania PCPR opracuje pro-
jekt programu działań środowiskowych na rzecz 
osób niepełnosprawnych, który w przypadku po-
zyskania środków finansowych, będzie realizowa-
ny we współpracy z Powiatowym Centrum Sportu  
w Bełchatowie oraz Miejskim Centrum Kultury  
w Bełchatowie.

Ankietę można pobrać w Powiatowym Cen-
trum Pomocy  Rodzinie w Bełchatowie, Staro-
stwie Powiatowym, Ośrodku Pomocy Społecz-
nej, Powiatowym Centrum Sportu, ze strony 
internetowej www.belchatow.pcpr.pl, a po wy-
pełnieniu przesłać na adres:  pcpr@powiat-bel-
chatowski.pl.

PCPR czeka na ankiety do 15 września br.  
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu  
z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bełchatowie tel. 44 733 05 45.

KB

Strażak musi być wysportowany

Zabłoty górą Chcą trafić  
w potrzeby
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Na oddziale chirurgii ogólnej w Szpitalu Woje-
wódzkim w Bełchatowie oddano do dyspo-

zycji pacjentów salę intensywnego nadzoru nad 
chorymi, co bardzo ucieszyło kadrę medyczną.

- Jesteśmy dumni z tej sali – mówi Piotr Trzeciak, 
ordynator oddziału chirurgi ogólnej bełcha-
towskiego szpitala. - Jej wygląd i wyposażenie są 
zgodne ze standardami europejskimi i wymoga-
mi XXI wieku. Dzięki temu jest możliwy całkowity 
monitoring pacjenta podczas pobytu na naszym 
oddziale. Już w kilku przypadkach zainstalowany 
w sali sprzęt wydatnie pomógł postawić właściwą 
diagnozę.

- Uważam, że jest to najlepiej wyposażona tego 
rodzaju sala w naszym kraju, sprzęt jest klasy 
światowej – mówi Mirosław Leszczyński, dy-
rektor Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie.  
- Zabezpiecza funkcje życiowe pacjenta po zabie-

gach, operacjach lub w stanach nagłego pogor-
szenia zdrowia.

Aparatura znajdująca się w sali intensywnego 
nadzoru nad pacjentem umożliwia mierzenie 
parametrów życiowych, jak np. ciśnienie krwi, 
temperatura ciała, EKG. Łóżka posiadają specjal-
ny system przeciwodleżynowy. Wyposażenie 
sali było możliwe dzięki dotacji z budżetu Po-
wiatu Bełchatowskiego.

- W ostatnich latach sukcesywnie kupujemy sprzęt 
dla oddziałów bełchatowskiego szpitala, kon-
sultując wcześniej z kierownictwem najpilniejsze 
potrzeby placówki  – mówi Szczepan Chrzęst, 
Starosta Bełchatowski. - Dzięki temu unowocześ- 
niamy bazę medyczną, z której przede wszystkim 
korzystają mieszkańcy naszego powiatu. W ciągu 
ostatnich pięciu lat przeznaczyliśmy na ten cel po-
nad milion złotych.

Całkowity koszt przygotowania i wyposażenia 
sali wyniósł pół miliona złotych. Oprócz dotacji 
z budżetu powiatu, szpital pozyskał wsparcie  
z Fundacji Rozwoju Chirurgii Ziemi Bełchatow-
skiej.

W zeszłym roku z budżetu powiatu przeznaczo-
no aż 330 000 zł na zakup sprzętu medycznego 
dla bełchatowskiego szpitala, a konkretnie:

1.  dla Zakładu diagnostyki laboratoryjnej:  
w kwocie 100 000 zł na zakup: mebli medycznych 
do pracowni biochemicznej i mikrobiologicznej, 
klimatyzacji sufitowej, wirówek laboratoryjnych, 

cieplarki mikrobiologicznej o pojemności 60 l.  
i chłodni o pojemności min. 1200 l;
2. dla Oddziału chirurgicznego ogólnego  
w łącznej kwocie 180 000 zł, w tym na zakup: 
panela medycznego stanowiskowego z wy-
posażeniem, stanowiska gazów medycznych  
z wyposażeniem, szyn medycznych 3-stanowi-
skowych z akcesoriami, pomp strzykawkowych 
dwutorowych i stacji centralnego nadzoru  
z sześcioma monitorami pacjenta, systemu kotar 
dla sześciu stanowisk, pomp strzykawkowych 
jednotorowych i stacji dokującej;

 
3.  dla Oddziału chorób wewnętrznych I w łącz-
nej kwocie 50 000 zł, w tym na zakup: paneli 
przyściennych elektryczno - gazowych 3 – sta-
nowiskowych i paneli przyściennych elektrycz-
no -gazowych 2 - stanowiskowych.
W latach 2011 i 2010 Powiat Bełchatowski prze-
kazał szpitalowi w sumie 600 000 zł, w 2009 r.- 
80 000 zł, w 2006 r.  - 100 000 zł.

KB

W Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie odbyła 
się w maju impreza integracyjna pod na-

zwą „Sport dla wszystkich – integracyjne zawo-
dy dla uczniów niepełnosprawnych i zdrowych”. 
Był to VI Szkolny Dzień Integracji „Integracja Ty  
i Ja” pod hasłem „Wszyscy mamy marzenia”.

Szczepan Chrzęst - Starosta Bełchatowski, 
czynnie dołączając się do osób wspierających 
takie działania, został uhonorowany przez dzieci 
tytułem „Kawaler Orderu – Przyjaciel Integracji”. 
To wyjątkowe wyróżnienie otrzymali także: Mał-
gorzata Dębkowska - dyrektor Domu Kultury 
w Zelowie, Elżbieta Zbonikowska – Goździe-
wicz - dyrektor PCPR, Jagoda Werner - nauczy-
ciel Przedszkola Samorządowego nr 1 z oddzia-
łami integracyjnymi w Zelowie, Anna Kimmer 
- nauczyciel SP nr 2.

Oprócz integracyjnych zajęć warsztatowych, 
w których wzięło udział blisko 130 uczniów, 
odbyły się również zawody sportowe przy-
gotowane przez Uczniowski Klub Sportowy 
„Dwójka”, który dzięki wsparciu finansowemu 
Starosty Bełchatowskiego zrealizował zadanie 
publiczne, wykorzystując na ten cel otrzymaną 
dotację. Klasy młodsze wzięły udział w biegach 
przełajowych w dwóch kategoriach: dziewcząt 
i chłopców, natomiast starsi uczniowie oraz go-
ście rozegrali mecze piłki nożnej i w „dwa ognie”. 
We wszystkich zawodach uczestniczyły również 
dzieci niepełnosprawne. Najlepsi zawodnicy 
otrzymali nagrody. Podsumowaniem udanej im-
prezy była prezentacja prac wykonanych przez 
dzieci oraz ognisko z kiełbaskami.

Redakcja

Zachęcamy uczniów szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych do udziału w konkursie foto-
graficznym „Czas i Przemijanie”, organizowanym 
przez Fundację Prospołeczną „PODUCHA” oraz 
Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskie-
go. Postawa i zaangażowanie, jakie prezentował 
śp. ks. Jarosław Burski propagując fotografikę 
wśród młodzieży, zainspirowała działaczy Fun-
dacji i Towarzystwa Przyjaciół do zorganizo-
wania tego przedsięwzięcia. Do składu komisji 
konkursowej zaproszono  Lidię Popiel, Krzysz-
tofa Cendrowicza oraz Bernarda Saczuka.  
Do konkursu można zgłosić maksymalnie  
3 zdjęcia. Formularz zgłoszenia należy pobrać ze 
strony internetowej www.pasjazycia.com, gdzie 
znajduje się też regulamin konkursu i wszelkie 
dodatkowe informacje. Przygotowane foto-
grafie wraz z formularzem można także pocztą 
tradycyjną dostarczyć pod adres: Fundacja Pro-
społeczna „PODUCHA”,ul. Szpitalna 9/11, 92-207 
Łódź z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Czas 
i Przemijanie”. Dla laureatów przewidziane są 
cenne nagrody rzeczowe. Odbędzie się również 
wernisaż prac, którego datę i miejsce organiza-
torzy podadzą w późniejszym terminie.

AŚ

W trosce o pacjentów szpitala  

Wspólnie dla zdrowia i zabawy  Konkurs
fotograficzny
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Bełchatowska Poradnia Psychologiczno – Pe-
dagogiczna zainicjowała w maju br. ciekawe 

przedsięwzięcie pt. „Akademia malucha” pole-
gające na – ogólnie mówiąc - spotkaniach  ro-
dziców 3-5 – latków ze specjalistami poradni. 
Pomysł adresowany jest przede wszystkim dla 
tych rodziców, których pociechy nie chodzą do 
przedszkola i z tego powodu mają trudniejszy 
dostęp do specjalistów obecnych w tych pla-
cówkach.

Ambicją pracowników PPP i głównym celem 
„Akademii” jest chęć poszerzania wiedzy  rodzi-
cielskiej w takich dziedzinach jak: psychologia, 
pedagogika i logopedia. Podczas zajęć dorośli 

poznają charakterystykę kolejnych faz rozwojo-
wych dzieci, normy w rozwoju fonetycznym czy 
spostrzegawczości i koordynacji ruchowej.

Na pierwszym spotkaniu rodzice dowiedzieli 
się, jak poprzez zabawę i codzienne czynności 
kształtować i udoskonalać umiejętności mal-
ców, niezbędne do dalszej edukacji szkolnej. 
Kiedy opiekunowie brali udział w wykładach, 
dzieci przebywały w specjalnie przygotowanym 
gabinecie, gdzie uczestniczyły w ćwiczeniach 
ogólnorozwojowych. Istniała również możli-
wość indywidualnej konsultacji ze specjalistą,  
tj. psychologiem, pedagogiem czy logopedą.
- Oferta poradni skierowana jest do wszystkich 
osób zainteresowanych tematyką - mówi Anetta 
Gargul, dyrektor placówki. - Oznacza to, że słu-
żymy naszym czasem i wiedzą nie tylko  rodzicom 
dzieci z problemami rozwojowymi. Pomagamy np. 
odkrywać talenty, kształcić sprawność intelektual-
ną i inteligencję emocjonalną najmłodszych.

Wszystkich rodziców zachęcamy do udziału  
w następnych edycjach „Akademii malucha”, któ-
re będą organizowane przez Poradnię Psycholo-
giczno – Pedagogiczną w Bełchatowie. Więcej 
informacji znajdziecie Państwo w samej placów-
ce oraz pod numerem telefonu 44 632-28-74.

AŚ

III Powiatowy Konkurs Wiedzy Elektrycznej 
„Bezpieczna elektryczność” przeszedł już 

do historii. Organizatorem przedsięwzięcia było 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział  
w Piotrkowie Trybunalskim Koło nr 29 przy Cen-
trum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, 
zaś patronami honorowymi Szczepan Chrzęst 
- Starosta Bełchatowski i Marek Młynarczyk 
– Prezes Oddziału SEP w Piotrkowie Trybunal-

skim. Konkurs miał na celu m.in. zwiększenie 
świadomości uczniów w zakresie bezpiecznego 
korzystania z urządzeń elektrycznych, a także 
pobudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie 
zawodem elektryka. Do konkursu przystąpiło 
blisko 300 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu. Najlepiej wypadli: Gabriel Ogiński 
(ZSP nr 3 w Bełchatowie), Dawid Botór (ZSP  
w Kleszczowie), Adrian Bakalarczyk (ZSP nr 3  
w Bełchatowie) i Sebastian Mozdrzeń  
(ZSP w Kleszczowie) oraz Adrian Binek, Kinga 
Gradzik, Joanna Hofman, Sebastian Sewery-
nek. Starosta Bełchatowski przekazał na organi-
zację konkursu 1500 zł.

Redakcja

Frame Factory
ul. Brzozowa 8A, Bełchatow; www.framefactory.
pl; e-mail: info@framefactory.pl; tel. 797-903-300

Frame Factory jest jedną z najmłodszych i jed- 
nocześnie najprężniej rozwijających się firm na  
terenie powiatu bełchatowskiego. Powstała  
w grudniu 2011 r. Początkowo zatrudniała cztery 
osoby, obecnie szesnaście. 

Frame Factory jest jedynym w Polsce i Europie 
Środkowej producentem kompletnych rozwią-
zań dla budownictwa szkieletowego przy zasto-
sowaniu innowacyjnej technologii FrameCad. 
Poziom zaawansowania systemu oraz jego uni-
kalność w skali europejskiej daje znaczną prze-
wagę naszej firmie nad konkurencją z krajów 
europejskich. Dzięki stosowaniu najnowszych 
technik komputerowych i doskonałego sprzętu 
produkcyjnego, efektywnie i precyzyjnie tworzy 

konstrukcje budowlane ze stali giętej na zimno. 
Wznoszenie obiektów przy jej pomocy oszczę-
dza czas i środki finansowe w porównaniu do 
tradycyjnych systemów budowlanych. Ponadto 
charakteryzuje się wszechstronnością. Lekkie 
konstrukcje stalowe są stosowane do montażu 
domów mieszkalnych oraz hal przemysłowych. 
To bez wątpienia duży postęp w dziedzinie bu-
downictwa, ale również ekologii. Używanie tej 
nowatorskiej technologii w znacznym stopniu 
zmniejsza zużycie energii oraz pozwala na zmi-
nimalizowanie ilości materiałów służących do 
budowy. Powstaje znacznie mniej odpadów, nie 
są używane środki konserwujące, impregnaty, 
kleje, farby i lakiery. Obiekty wybudowane przy 
pomocy takich konstrukcji stalowych w dużej 
mierze ulegają recyklingowi. 
Produkty firmy Frame Factory spełniają oczeki-
wania XXI wieku. Dbałość o środowisko natural-
ne i oszczędność czasu są oczywistymi zaletami.

Lekcje mądrego rodzicielstwa

FIRMA NA MEDAL
kategoria: przedsiębiorca prowadzący działalność do 2 lat

Elektrycy
na topie
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Kulturalny powiat

Czym jest Festiwal Sztuk Przepięknych  
w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Bełcha-

towie?  To  pewnego rodzaju kilkudniowy ma-
raton, podczas którego młodzi ludzie prezen-
tują swoje talenty i rozwijają pasje. Inicjatywa 
jest również szansą na zapoznanie uczniów  
z dziedzinami, których wcześniej nie zgłębiali. 
Gimnazjaliści próbują swoich sił w konkursach 
fotograficznych, warsztatach filmowych, tań-
cu, warsztatach wyrobu biżuterii, spotkaniach  
poetyckich, teatralnych i muzycznych. Tegorocz-
ną edycję wsparło finansowo bełchatowskie sta-
rostwo. Każdy dzień festiwalu poświęcono innej 
dziedzinie.

Piękno natury, intrygujący świat dalekich 
miejsc – to wszystko starali się ukazać autorzy 
zdjęć, które można było podziwiać podczas 
„Dnia Fotografii”. W konkursie pod hasłem  
„Natura okiem człowieka” zdjęciami, które  
najmocniej chwyciły jurorów za serce, okazały 
się fotografie Anny Krajdy, Julii Graczyk, Kata-
rzyny Kaczmarskiej, Agnieszki Jaszczak, Mał-
gorzaty Łęckiej, Kamili Sadzińskiej.

W „Dniu Filmu”, a właściwie podczas „Nocy 
Filmu” uczestnicy festiwalu oddali się pasji 
oglądania produkcji filmowych. W szkolnej  
klasie stworzono klimat prawdziwej sali kinowej  
z materacami, popcornem i napojami. Seans  
5 filmów potrwał aż do siódmej rano. Uczestnicy 

imprezy zgodnie przyznali, że noc w szkole była 
niezapomnianym przeżyciem i chętnie powtó-
rzą takie spotkanie.

Celem „Dnia Poezji” było zainteresowanie 
młodych ludzi poezją oraz stworzenie możli-
wości podzielenia się swoim talentem pisar-
skim. Utwory uczniów zostały zebrane w tomik  
pt. „Słowa jak kwiaty”.

Jak mówi Beata Bartos, nauczycielka  
wychowania plastycznego i koordynator festi-
walu, sztuka jest dla ludzi, a te słowa doskona-
le opisują Dzień Plastyki i Biżuterii, w którym 
zaprezentowano prace młodzieży wykonane  
takimi technikami jak m.in. origami, grafika, malar-
stwo, decoupage, farbowane tkaniny, makrama.  
Autorkę najlepszej pracy Dnia Plastyki była  
Kinga Borowska, a Dnia Biżuterii – Natalia  
Kurzydlak.

Talenty aktorskie, wokalne i taneczne, a naj-
krócej mówiąc sceniczne, zachwycały publicz-
ność podczas Dni: Muzyki, Tańca i Teatru. 
Festiwalowi towarzyszyły nie tylko prezentacje  
i występy, ale również warsztaty, podczas któ-
rych zdradzano tajniki poszczególnych dzie-
dzin sztuki. W ciągu 7 dni imprezy wzięło w niej 
udział ponad 560 uczniów.

Wielkie brawa i gratulacje dla organizatora 
festiwalu!

Redakcja

W   10 rocznicę śmierci Bogusława Dziedzica 
- pierwszego dyrektora Muzeum Regio-

nalnego w Bełchatowie, artysty malarza, spo-
łecznika, samorządowca, Zasłużonego dla Po-
wiatu Bełchatowskiego - została zorganizowana  
w Dworku Olszewskich wystawa jego prac.  
Patronat nad wernisażem objął starosta Szcze-
pan Chrzęst. Wzięli w nim udział członkowie ro-
dziny, przyjaciele i znajomi. Niektórzy zabierając 
głos przypominali osobę Bogusława Dziedzi-
ca, jako człowieka ciepłego i życzliwego z duszą 
prawdziwego artysty.

Bogusław Dziedzic był orędownikiem  
i pomysłodawcą utworzenia muzeum w Beł-
chatowie. Jako dyrektorowi placówki udało 

mu się tutaj spełnić ambicję, by muzeum było 
miejscem spotkań z ludźmi kultury i sztuki, ko-
lebką aktywności i inspiracji młodych artystów.  
Sam także miał  pasję malarską. Malował sto-
sując różnorodne techniki. Jego prace pokazy-
wano na wielu wystawach, gdzie zdobywały 
wyróżnienia. Wiele z jego prac znajduje się  
w kolekcjach krajowych i zagranicznych.  
W Bełchatowie zrealizowanych jest wiele jego 
projektów plastycznych, jak na przykład tablica 
Żołnierzom Września w Grocholicach i Żołnie-
rzom Armii Krajowej w Bełchatowie, obelisk na 
cmentarzu żydowskim w Bełchatowie czy obraz 
Serca Jezusowego na osiedlu Binków.

AZ

Sztuka jest dla ludzi

Wspomnienie
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Dla wspólnej Europy

Delegacja Powiatu Bełchatowskiego, tj. 
Edward Olszewski – przewodniczący Rady 

Powiatu w Bełchatowie, Elżbieta Kudaj – czło-
nek Zarządu Powiatu, Leszek Chrzanowski 
– radny Rady Powiatu, Arkadiusz Kubik – Na-
czelnik Wydziału Edukacji w bełchatowskim 
starostwie, wzięła udział w 64. obchodach Dnia 
Europy, organizowanych przez Stowarzyszenie 
Europa Union w rejonie Berchtesgaden w Niem-
czech, z którym współpracuje nasz samorząd. 
Od 10 lat nasze regiony pielęgnują wzajemne 
kontakty, które są realizowane poprzez coroczną 
wymianę młodzieży, spotkania przedstawicieli 
samorządów i grup zawodowych.

Ważnym punktem wizyty był udział w 64. 

obchodach Dnia Europy. Uroczystość, której 
gospodarzem był Stefan Wieneke, przewod-
niczący EU w rejonie BGL, odbyła się w Filhar-
monii Bad Reichenhall, gdzie powiewały flagi 
Polski, Niemiec i UE. Gościem specjalnym świę-
ta był prof. dr Franz Schausberger, austriacki 
polityk i historyk, który mówił o roli, jaką dla sil-
nej Europy pełnią jej mniejsze części - regiony.  
Jego zdaniem, przekazywanie szerokich kompe-
tencji na niższe szczeble samorządów i umożli-
wienie im pozyskiwania środków z zewnątrz jest 
najlepszym i najefektywniejszym sposobem na 
racjonalne wydawanie pieniędzy, zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców, budowanie siły regionu, 
a w konsekwencji zjednoczonej Europy.

Spektakularnym momentem było wystąpie-
nie Edwarda Olszewskiego, który przekazał 
zebranym informację o przyznaniu w lutym br. 
przez Radę Powiatu w Bełchatowie tytułu „Za-
służony dla Powiatu Bełchatowskiego” panom: 
Franzowi Werkstetterowi i Georgowi Grab-
nerowi. To najwyższe 
wyróżnienie samorządu 
powiatowego jest do-
wodem uznania i po-
dziękowaniem za wkład 
i zaangażowanie w part-
nerstwo obu powiatów. 
Utytułowani odebrali  
z rąk przedstawicieli 
polskiej delegacji krysz-
tałowe statuetki, orygi-
nały uchwał RP oraz list 
gratulacyjny od starosty 
Szczepana Chrzęsta. 
Dziękując za wyróżnie-
nie zadeklarowali jed-
nocześnie gotowość do 
dalszej pracy na rzecz 
zacieśniania polsko-

-niemieckich kontaktów dla wspólnego dobra 
mieszkańców powiatu bełchatowskiego i Berch-
tesgadener Land.
Jednym z istotnych wydarzeń związanych  
z pobytem oficjalnej delegacji w BGL było zapro-
szenie przez  Franza Werkstettera i jego żonę 
Ingę na uroczystość 80. urodzin. Jubilat podkre-
ślił tym faktem swoje osobiste zaangażowanie  
i serdeczność wobec polskich gości.
- Czytając nagłówki gazet odbiera się przera-
żające wrażenie, że wiele zła i krzywdy dzieje się 
na świecie – powiedział Franz Werkstetter.  
-  Jestem wdzięczny Bogu, że my tutaj, spotka- 
liśmy się i w życzliwości i sympatii możemy roz-
mawiać, dzielić  się swoimi myślami czy troskami, 
wspólnie spożywać kolację. Będąc razem, możemy 
wzbudzać w sobie moc i inspirację, by współczesny 
świat ulepszać dla nas i przyszłych pokoleń.

W prezencie od naszego powiatu jubilat otrzy-
mał obraz z widokiem na siedzibę bełchatow-
skiego muzeum.

Jest starostą powiatu Berchtesgaden (od 2002 r), 
politykiem CSU Christlich-Soziale Union, partii 

działającej tylko w Bawarii. W latach 1990 – 2002 
był członkiem bawarskiego parlamentu. Z wy-
kształcenia jest ekonomistą. Pracował jako główny 
księgowy w średnim przedsiębiorstwie, a także 
jako inspektor w prywatnej firmie budowlanej.

Kariera polityczna Grabnera zaczęła się w Unii 
Młodych, w której w latach 1981 - 1985 peł-
nił funkcję przewodniczącego na szczeblu powiatowym partii. W tym 
czasie powiodło mu się podczas wyborów do rady gminy Teisendorf  
i w 1984 do rady powiatu. W latach 1987 - 2002 był przewodniczącym 
struktury powiatowej CSU. W roku 1990 wszedł do parlamentu Bawarii  
z okręgu BGL. Tutaj należał do roku 1998 do komisji finansów  
publicznych. Georg Grabner jest odznaczony niemieckim Krzyżem Zasługi. 
W 2013 roku mija 10 lat od pierwszego wyjazdu grupy radnych z Powia-
tu Bełchatowskiego do Powiatu Berchtesgaden, podczas którego doszło 
do bezpośrednich kontaktów pomiędzy samorządowcami. Georg Grab-
ner postanowił wówczas zaangażować się w nawiązanie współpracy  
z naszym powiatem. Dzięki jego poparciu partnerstwo zostało sformalizo-
wane i nabrało rumieńców. Na podkreślenie zasługuje coroczna wymia-
na uczniów. Ponadto odbyły się też wyjazdy rolników, przedsiębiorców, 
nauczycieli, artystów, pracowników pomocy społecznej, policji i straży 
pożarnej. Powiat Bełchatowski jest jedynym partnerem zagranicznym Po-
wiatu Berchtesgaden.

Absolwent Uniwersytetu w Monachium 
na wydziale gospodarki publicznej oraz 

wydziału ekonomicznego i administracyjne-
go Akademii Ekonomicznej w Monachium.  
W 1972 zdał egzamin dodatkowy dla wykładow-
ców historii i wiedzy o społeczeństwie. Od roku 
1961 pracował w szkole zawodowej w Pfaffen-
holen, w której od roku 1974 był dyrektorem.  
Od 1976 kierownik filii Bad Reichenhall szkół zawo-

dowych Powiatu Berchtesgaden. W roku 1966 został radnym miasta Fre-
ilassing i powiatu Laufen. Od 1972 przewodniczący CSU dla okręgu BGL.  
W roku 1978 ponownie zostaje radnym powiatu, a w 1984 radnym we Fre-
ilassing. Członek parlamentu bawarskiego w latach 1977-1990. Długoletni 
przewodniczący organizacji Europa-Union w regionie BGL aż do 2009 r. 
włącznie. Obecnie pełni tu funkcję przewodniczącego honorowego. Zna-
nych jest wiele zasług jego urzędowania. Przede wszystkim rozwój part-
nerstwa z Powiatem Bełchatowskim, za które w roku 2010 otrzymał Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP. Franz 
Werkstetter wykazuje wielkie osobiste zaangażowanie nie tylko w utrzy-
mywanie współpracy z naszym regionem, ale także w jego umacnianie  
i poszerzanie.

Franz Werkstetter (ur. 1933 r.)

Georg Grabner (ur. 1952 r.)
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Uczniowie (20) szkół ponadgimnazjalnych 
zarządzanych przez samorząd Powia-

tu Bełchatowskiego przebywało w kwietniu  
w partnerskim powiecie Berchtesgadener Land  
w Niemczech biorąc udział w projekcie „Flora  
i fauna na przykładzie Parku Narodowe-
go Berchtesgaden”, będącym elementem 
współpracy partnerskiej naszych powiatów, 
zrealizowanym przy zaangażowaniu osób 
i środków Stowarzyszenia Europa Union 
Rejon Berchtesgadener Land, Żeńskiej 
Szkoły Realnej, ratusza i starostwa w Bad Re-
ichenhall oraz Powiatu Bełchatowskiego. 

Młodzież nocowała u rodzin uczennic z Żeń-
skiej Szkoły Realnej, kierowanych przez Ruth 
Schlieps i  Marię Bauer. W ciągu dnia uczestni-
czyła w różnorodnych wycieczkach i spotkaniach. 
- To najlepszy sposób na wzajemne poznanie  się, 
zawiązanie przyjaźni i szlifowanie obcego języka 
– mówi Stefan Wieneke, przewodniczący Euro-
pa Union w rejonie BGL. – Nasze rodziny bardzo 
cieszyły się z możliwości goszczenia pod swoim 
dachem polskich uczniów, a my w Stowarzysze-
niu z przyjemnością przygotowaliśmy ekologiczny 
program.

Zapierające dech w piersiach alpejskie kra-
jobrazy, florę i faunę środowiska naturalnego 
bawarskiej krainy młodzież poznawała podczas 
pieszych wycieczek. Po torfowiskach oprowa-
dzili uczniów Walter Soraruf i Peter Zeuner 
pokazując  skamieliny wydobyte podczas kopa-
nia torfu, metody i narzędzia używane przez lata 
do kopalisk, unikatowe rośliny i zwierzęta cha-
rakterystyczne dla tego miejsca, często bardzo 
rzadkie i prawnie chronione.

Z kolei Manfred Weissenberger towarzyszył 
młodzieży m.in. podczas wycieczki najstarszą na 
świecie (z 1927r.) kolejką górską na Predigstuhl 
(1614 m n.p.n.) oraz na ścieżkach Parku Naro-
dowego Berchtesgaden w otoczeniu jeziora 
Königsee. Wycieczka napędzanym elektrycznie 
statkiem dostarczyła nie tylko możliwości fo-
tografowania bajkowych widoków. Uczniowie 
zapoznali się z historią sięgającą epoki lodow-
cowej, geografią, ekologią, zoologią i botaniką 
dotyczącymi tego terenu. Budząca się do wio-
sennego życia przyroda powitała nas na szlaku 
pięknymi pierwiosnkami i fiołkami. Park jest czę-

ścią Rezerwatu Biosfery Berchtesgaden zgło-
szonym na listę obszarów UNESCO. Żyją tutaj 
sarny, jelenie, kozice i koziorożce alpejskie oraz 
zające i świstaki. Oprócz wspomnianych ssaków 
zasługują na uwagę ptaki: orzeł przedni, sowa 
włochatka, jarząbek, cietrzew, głuszec. Istnieje tu 
również 16 gatunków gadów i 15 gatunków ryb.

Stolicą powiatu BGL jest Bad Reichenhall, 
miasteczko liczące około 17 tysięcy mieszkań-
ców. Dr Herbert Lackner, burmistrz gościł nas  
w sali posiedzeń rady miasta, gdzie przedstawił 
charakterystyczne dla miejscowości atrakcje.  
Tężnie, solankowe wody termalne czy pijalnia 
wód czynią z Bad Reichenhall popularne w re-
gionie uzdrowisko. Na spacer po mieście zapro-
sił bełchatowską i zelowską młodzież Herman 
Kagerer.

Pobyt na Bawarii stał się także okazją dla lekcji 
historii. Ta, pochodząca z II wojny światowej, zo-
stała odsłonięta w muzeum Obersalzberg, gdzie 
licznie zgromadzone pamiątki po Hitlerze poka-
zują, w jaki sposób budowano jego mit i potęgę, 
ale też jego okrucieństwo. Z kolei Franz Werk-
stetter oprowadził uczniów po swojej rodzinnej 
miejscowości Burghausen. Tutaj znajduje się naj-
dłuższy (1043m) zamek w Europie pochodzący 
z XIV w.

Duże wrażenie na uczniach zrobiła szkoła 
zawodowa w Freilassing. Rosa Mayer - dyrek-
tor szkoły opowiedziała o najciekawszych pro-
jektach realizowanych przez placówkę (m.in. 
o tzw. baby-symulatorach, przedsięwzięciach 
turystycznych) oraz pokazała pracownie do na-
uki takich zawodów jak: fryzjer, stolarz, kucharz  
i mechanik samochodowy.

Należy podkreślić, że całemu pobytowi  
w partnerskim niemieckim powiecie towa-
rzyszyła radosna i rodzinna atmosfera. Jej kul-
minacją była zorganizowana w wojskowych 
koszarach pożegnalna kolacja z udziałem ro-
dzin i członków Stowarzyszenia Europa Union 
Przewodniczący Stefan Wieneke podziękował 
wszystkim za trud i zaangażowanie przy organi-
zacji pobytu dla polskich gości. Wśród tych osób 
była także jego mama, Dorina Wieneke, która 
towarzyszyła grupie podczas wszystkich punk-
tów programu troszcząc się o bezpieczeństwo,  

komfort i dobre samopoczucie młodzieży. 
    Wyjazd polskich uczniów został sfinansowany 
przez samorząd Powiatu Bełchatowskiego. Jego 
organizacją  po polskiej stronie zajął się Wydział 
Promocji i Rozwoju Powiatu w bełchatowskim 
starostwie (naczelnik Agnieszka First). Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 i I Liceum Ogól-
nokształcące oddelegowały swoich nauczycieli, 
tj. Iwonę Chojnacką i Magdalenę Mirczak-
-Gosławską do pracy w charakterze tłumaczy  
i opiekunów.

AZ

Ekologia po niemiecku



Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Samo-
rządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 

2 w Bełchatowie to organizatorzy IV Powiato-
wego Konkursu Przyrodniczego dla gimna-
zjalistów z terenu powiatu Tegoroczna edycja 
przebiegła pod hasłem „Człowiek elementem 
środowiska”. Głównym celami tego konkursu 
było:
•	 rozbudzanie	i	pogłębianie	zainteresowań		

  naukami przyrodniczymi,
•	 rozpowszechnianie		 	 	

  wiedzy przyrodniczej,
•	 kształcenie	umiejętno- 

  ści samodzielnego ob- 
  serwowania otaczają- 
  cego nas świata,
•	 rozbudzanie	 wraż- 

  liwości na drugiego  
  człowieka i piękno na- 
  tury,
•	 poszukiwanie	 i	 rozbu- 

  dzanie nowych talen- 
  tów,
•	 stworzenie	 uczniom	 

  możliwości nawiąza- 
  nia rywalizacji,
•	 kształtowanie	 właści- 

  wych wzorców i po-

staw proekologicznych,
•	 rozwijanie	 zainteresowań	 i	 uzdolnień	 

  manualnych.

W konkursie wzięło udział 7 szkół gimnazjalnych, 
które rywalizowały w części plastycznej oraz na 
sprawdzianie z teorii.

Laureatami rywalizacji indywidualnej zostali:
I miejsce – Oskar Szafrański (PG nr 1 w Beł-

chatowie),

II miejsce - Wiktor Włodarczyk (PG nr 2   
w Bełchatowie),

III miejsce - Rafał Litych (PG nr 2  w Bełcha-
towie). Klasyfikacja drużynowa: I. PG nr 2 w 
Bełchatowie, II. PG nr 1  w Bełchatowie, III. PG  
w Drużbicach.

W części plastycznej konkursu kolejne miejsca 
zajęli: I. Dominik Morzyński, II. Joanna Wiraż-
ka, III. Weronika Krupa.

WOŚRiL

31 maja jest obchodzony na świecie jako 
dzień bez papierosa. W budynku bełcha-

towskiego starostwa odbyła się w związku z tym 
akcja „Weź jabłko zamiast papierosa” przygoto-
wana przez fundację Akademia Zdrowego Życia 
z Bełchatowa w ramach Światowego Dnia Rzu-
cania Palenia. Projekt był realizowany ze środ-
ków publicznych. 

W ramach akcji petentom odwiedzającym 
starostwo rozdawane były jabłka i ulotki infor-
mujące o szkodliwości nikotyny oraz testy goto-
wości do rzucenia palenia. W akcji uczestniczył 
(niepalący) Szczepan Chrzęst, Starosta Bełcha-
towski, który również apelował o rezygnację  
z papierosów.

KB

Starosta bełchatowski - Szczepan Chrzęst 
podpisał w Piotrkowie Trybunalskim list inten-

cyjny, którego celem jest propagowanie idei roz-
woju elektrycznych rozwiązań transportowych 
w regionie łódzkim. Inicjatorem przedsięwzięcia 
jest Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 

Celem inicjatywy jest stopniowe stworzenie 
na terenie województwa łódzkiego systemu spe-
cjalnych dystrybutorów do ładowania akumula-
torów samochodów elektrycznych.

- Powiat bełchatowski angażuje się w wiele inno-
wacyjnych i przede wszystkim ekologicznych dzia-
łań – mówi Szczepan Chrzęst. - Inwestujemy  
w odnawialne źródła energii, stosujemy nowocze-
sne rozwiązania chroniące środowisko. 20 lat temu 
pomysły wykorzystywania energii ze słońca były 
melodią przyszłości, dziś nikogo to już nie dziwi. 
Podobnie zapewne będzie z hybrydowymi samo-
chodami.

KB

Człowiek elementem środowiska
IV Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

Rzuć palenie! 
Zjedz jabłko

Tak! dla aut na prąd
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Przyjaźni środowisku i Ziemi

Uroczystość podsumowania Powiatowych 
Obchodów Dnia Ziemi 2013 już za nami. 

23 maja w centrum Bełchatowa zgromadziło się 
pół tysiąca osób, wśród nich przede wszystkim 
uczniowie z opiekunami, przedstawiciele pla-
cówek oświatowo-wychowawczych z terenu 
powiatu oraz goście, m.in. Jacek Zatorski – 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Szczepan 
Chrzęst – Starosta Bełchatowski, Grzegorz Ma-
licki – Sekretarz Powiatu, Sylwester Legiędż – 
wiceprezes zarządu w  Spółce EKO-REGION, Ewa 
Młynarczyk – dyrektor Miejskiego Centrum  

 
 

Kultury. Towarzysząca imprezie idea ekologicz-
nej edukacji przybrała postać m.in. kostiumów, 
haseł na transparentach, prac plastycznych. Było 
to prawdziwe święto przyjaciół środowiska i Zie-
mi.
- Jestem pod ogromnym wrażeniem kreatywności 
dzieci i nauczycieli, różnorodności barw i mate-
riałów, z których wykonano przebrania czy prace 
plastyczne – pochwalił uczestników uroczystości 
starosta Szczepan Chrzęst. - Dziękuję wszystkim 
za  udział w tym przedsięwzięciu oraz wysiłek wło-
żony w przygotowania. Cieszę się, że jako samo-
rząd Powiatu Bełchatowskiego możemy nagrodzić 

najciekawsze pomysły. Niech to będzie dla wszyst-
kich motywacją do przyjaznego dla  środowiska 
zachowania w naszym codziennym życiu.
Finał Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi 
to pewnego rodzaju konkurs w kilku katego-
riach. Specjalnie wyłoniona komisja w składzie: 
Adam Pstrokoński – Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, Je-
rzy Uchroński – Komenda Powiatowa Policji  
w Bełchatowie, Wiesław Gołębiowski – Nadle-
śnictwo Bełchatów, Magdalena Luba – Wydział 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

w bełchatowskim starostwie oceniała 
poszczególne elementy przygoto-
wanych prezentacji i decydowała  
o przyznaniu miejsc na podium. 
Brano pod uwagę wartość eduka-

cyjną i czytelność przekazu pre-
zentowanych haseł, jakość arty-

styczną i estetykę wykonania 
prezentowanych prac.

 Niezwykle 
widowiskową była uli- 

czna „Parada wolności dla 
Ziemi”, w trakcie której placówki 

prezentowały transparenty z hasłami eko-
logicznymi. Gros z nich dotyczyło poszanowania 
wody i przyrody:

„Czysta rzeka i nie byle jaka, w swej głębinie 
gości raka.
Jeśli postępowania nie zmienicie, już go wię-
cej nie ujrzycie”.

„Pamiętaj przyrodniku młody, nie ma życia 
bez wody”.

„Miej serce dla przyrody i nie zanieczyszczaj 
wody”.

„Jeśli chcesz żyć w zgodzie z modą, gospoda-
ruj mądrze wodą”.

„Żyj z przyrodą w zgodzie, odsuń od niej zło
i pamiętaj co dzień, żeby chronić ją”.

W kategorii najlepszy transparent zostały 
nagrodzone następujące placówki: I. Przed-
szkole Samorządowe nr 2 w Bełchatowie,  
II. Przedszkole Samorządowe nr 4 w Zelowie, 
III. Szkoła Podstawowa w Domiechowicach, 
wyróżnienia: Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Drużbicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Woli Wiązowej, Przedszkole Samorządowe 
Nr 5 w Bełchatowie.

W ramach „Jarmarku ekologicznych rozma-
itości” w kategorii najlepsze stoisko ekologicz-
ne zostały nagrodzone następujące placówki: 
I. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bełchatowie,  
II. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bełchatowie,  
III. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 w Beł-
chatowie,
wyróżnienia: Przedszkole Samorządowe Nr 7 
w Bełchatowie, Samorządowy Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 w B-wie, Gimna-
zjum Publiczne w Kurnosie.

  Wydarzenie uświetniły występami arty- 

  stycznym  
dzieci z Przedszkola 

 Samorządowego Nr 2 
 w Bełchatowie oraz wo-

kalistki ze Szkoły Podstawowej  
w Domiechowicach. W trakcie imprezy instruk-

torzy z „Osikowej Doliny” prowadzili warsztaty 
rękodzieła osikowego, zaś animatorzy promu-
jący działania ekologiczne prezentowali papier  
z recyklingu, produkcję  glicerynowych mydełek 
i recyklingowych zabawek. Jak zaprezentowano, 
te ostatnie można zrobić dosłownie z wszyst-
kiego: pojemników i butelek plastikowych typu 
PET, zużytych płyt CD, kapsli i tekturowych pu-
dełek.

Zorganizowanie podsumowania Powiatowych 
Obchodów Dnia Ziemi 2013 wsparł finansowo 
kwotą 22 100 zł Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Z budżetu Powiatu Bełchatowskiego przeka-
zano 8 600 zł. Za te pieniądze kupiono nagrody, 
głównie sprzęt audiowizualny i multimedialny,  
a także artykuły dekoracyjne, zorganizowa-
no ww. warsztaty ekologiczne. Przedsię-
wzięcie koordynował Wydział Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa  
Powiatowego w Bełchatowie (naczelnik Jolanta 
Pawlikowska).

Magdalena Luba
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Na zbiorniku Słok odbyły się zawody wędkar-
skie w dyscyplinie spławikowej o Puchar 

Starosty Powiatu Bełchatowskiego pod ha-
słem „Puchar powitania wiosny”. Organizatorem 
zawodów było Koło nr 3 Górnik. Patronat nad 
zawodami objął starosta  Szczepan Chrzęst.  
W zawodach wzięło udział pięć 4-osobowych 
drużyn reprezentujących koła wędkarskie z tere-
nu naszego powiatu.

Wyniki zawodów (drużynowo):

1. Koło nr 1 Miejskie z Bełchatowa,
2. Koło nr 4 Megawat z Bełchatowa,
3. Koło nr 3 Górnik z Bełchatowa,
4. Koło Szczerców,
5. Koło Zelów.

Indywidualnie zwyciężył – Radosław Dylczyk.
W uroczystym zakończeniu zawodów uczestni-
czyli prezesi kół wędkarskich: Antoni Florczyk 
(Koło nr 3), Grzegorz Cieniewski (Koło Zelów),  
Daniel Głuchowski (Koło nr 1 ), Waldemar 

Szewczyk (Koło nr 4) oraz Piotr Wiedeński 
(Koło Szczerców).
Starosta ufundował dla uczestników nagrody za 
zajęcie I miejsca (drużyny) oraz puchary w klasy-
fikacji drużynowej. Fundatorem nagród za zaję-
cie III miejsca (drużyny) oraz pucharu za I miej-
sce (indywidualnie) była Urszula Świerczyńska 
- Burmistrz Zelowa. Statuetki, pozostałe nagrody 
i poczęstunek sfinansowano z tzw. wpisowego 
drużyn. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy  
i życzymy dalszego zaangażowania w propago-
wanie działań na rzecz sportu wędkarskiego.

WOŚRiL

Cieszący się już kilku-
letnią tradycją konkurs  

plastyczny „Wełnoszmatki” 
w tegorocznej odsłonie znów za-
chwycił organizatorów pomysło-
wością, kunsztem artystycznym  
i zaangażowaniem uczestników rywalizacji.  
Przypomnijmy, że przedsięwzięcie koordynują 
Miejskie Centrum Kultury i Starostwo Powiato-
we w Bełchatowie. Idea od lat jest ta sama: wy-
korzystanie resztek tekstylnych, włókienniczych, 
pasmanteryjnych czy kaletniczych dla artystycz-
nych kreacji. Sztuka plastyczna połączona z edu-
kacją ekologiczną, którą jest wykorzystanie mate-
riałów pochodzących z odzysku, przynosi efekty 
w postaci wielu ciekawych prac i wzrostu świa-
domości ekologicznej młodzieży. Wszak zostaje 
ona w ten sposób uwrażliwiona na problema-
tykę ograniczania ilości powstających odpadów  
i możliwości powtórnego wykorzystania niektó-
rych z nich.

Tegoroczne „Wełnoszmatki” przebiegły pod 
hasłem „Ładnie spakowane”. Uczestnicy konkur-
su, którymi byli uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu powiatu bełchatowskie-
go, wykazali bardzo dużą pomysłowość przy 

projektowaniu i wyko-
naniu  prac. Wśród nich 

znalazły się  ciekawie wykonane  
i oryginalne walizy, kuferki oraz tor-
by podróżne. W galerii Miejskiego 
Centrum Kultury odbyło się uro-

czyste wręczenie laureatom nagród oraz dyplo-
mów.

  
W kategorii klas I – III szkół podstawowych 

przyznano nagrody dla: Aleksandry Walady 
(SP nr 4 w Zelowie), Sandry Jurczyk (SP nr 12  
w B-wie) i Julii Strzelczyk ( SP nr 4 w Zelowie) 
oraz wyróżnienia dla: Patryka Białkowskiego 
(SP nr 1 w B-wie), Martyny Kluski (SP nr 12  
w B-wie), Anny Kaczmarek (SP nr 12 w B-wie)  
i Natalii Czarneckiej (SP nr 12 w B-wie).

W kategorii klas IV – VI szkół podstawowych 
przyznano nagrody dla: Kariny Siewiery  
( SP w Szczercowie), Karoliny Pabjańczyk  
(SP nr 8 w B-wie), Izy Bistuły ( SP nr 3  
w B-wie), Julii Stasiak ( SP nr 8 w B-wie), Nata-
lii Herudzińskiej ( SP nr 5 w B-wie), Weroniki 
Wojtaszewskiej ( SP w Szczercowie) i Magdy 
Kowalskiej (SP nr 8 w B-wie) oraz wyróżnienia  

dla: Julity Cieślak ( ZSP w Drużbicach),  
Margarity Grzelak (SP w Szczercowie) i Agaty 
Kowalczyk ( SP nr 5 w Bełchatowie).

Wśród uczniów klas I – III gimnazjów nagro-
dzono:  Zuzannę Łuszczyk ( PG nr 1 w B-wie), 
Pawła Malaka ( PG nr 5 w B-wie), Patrycję 
Szpocińską ( PG nr 5 w B-wie), Paulinę Zro-
ślak ( PG nr 5 w B-wie), Julię Trajdos ( PG nr 5 
w B-wie), Adriannę Ziental ( PG nr 1 w B-wie)  
i Justynę Jaszczak ( PG nr 5 w B-wie) oraz 
wyróżniono: Adriannę Piekarską ( PG nr 5  
w B-wie), Darię Zalejską ( PG nr 1 w B-wie), 
Kamilę Pawlikowską (PG nr 1 w B-wie), Martę 
Watałę (PG nr 1 w B-wie) i Natalię Herudzińską 
(PG nr 5 w B-wie)

Justyna Jurczak, WOŚRiL

Łowienie ryb i …  nagród
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W dniu 22 kwietnia 2013 roku w Szkole Pod-
stawowej nr 12 w Bełchatowie odbył się 

VI Powiatowy Turniej Wiedzy Ekologiczno-
-Przyrodniczej „Odkrywam Świat” pt. „Pły-
nie, wije się rzeczka”. Głównymi celami tego 
przedsięwzięcia było uświadomienie młodym 
ludziom znaczenia wody w życiu człowieka, 
roślin i zwierząt, rozwijanie odpowiedzialności  
i potrzeby reagowania na problemy ekologiczne 
na świecie, poszukiwanie skutecznych sposo-
bów ochrony wód na świecie, W turnieju wzięło 
udział 7 szkół podstawowych z Bełchatowa oraz 
Zespół Szkół w Klukach. Rywalizacja przebiegała 
w 3 etapach: teoretycznym (testowo – kartogra-
ficzny), plastycznym (ilustracja do opisu literac-

kiego), sportowym, a zakończyła się następującą 
klasyfikacją:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12 w Beł-
chatowie,
II miejsce – Zespół Szkół w Klukach,
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Beł-
chatowie.

Wszyscy uczniowie otrzymali upominki,  
a szkoły nagrody książkowe. Fundatorzy nagród: 
Starostwo Powiatowe, EKO- REGION Spółka  
z o.o., Nadleśnictwo Bełchatów.

WOŚRiL

W dniach 17 - 19 maja 2013r. delegacja Po-
wiatu Bełchatowskiego, tj. Jolanta Pawli-

kowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Magdalena Luba 
i Anna Kurzydlak – pracownicy WOŚRiL oraz 
uczniowie - wokaliści reprezentujący Szkołę 
Podstawową  w Domiechowicach oraz Gimna-
zjum nr 5 w Bełchatowie i Gimnazjum w Rasach 
wraz z opiekunami wzięli udział w X Festiwalu 
Ekologicznym „Czysty powiat”. Na imprezę 
zaprasza co roku Starostwo Powiatowe w Kę-
trzynie. Jak podkreślił witając naszą delegację 
Tadeusz Mordasiewicz, Starosta Kętrzyński, to 
właśnie na niwie działań ekologicznych nawią-
zała się współpraca między naszymi powiatami.
- Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy „zielone 

stoisko”, na którym promowaliśmy działania pro-
ekologiczne Powiatu Bełchatowskiego – mówi  
J. Pawlikowska. - Zorganizowaliśmy dla odwie-
dzających konkurs ekologiczny i plastyczny z atrak-
cyjnymi nagrodami. Stoisko cieszyło się naprawdę 
dużym zainteresowaniem. Jestem przekonana, że 
Mecenas Polskiej Ekologii, jakim jest Powiat Bełcha-
towski, zyskał wśród mieszkańców partnerskiego 
Powiatu Kętrzyńskiego wielu  mecenasów, którzy 
będą przekazywać dalej wiedzę o naszych działa-
niach dla ochrony środowiska.

Jak na prawdziwy festiwal przystało, nie zabra-
kło w Kętrzynie występów artystycznych i kon-
kursu w tej dziedzinie. Wspaniały popis talentu 
wokalnego uczniów Gimnazjum Nr 5 w Bełcha-

towie doceniło jury przyznając tej placówce 
trzecie miejsce w kategorii gimnazja.

Gościna w Kętrzynie była również okazją do 
oficjalnych spotkań i rozmów partnerów. Zarów-
no Powiat Kętrzyński,  jak i Powiat Bełchatowski 
zadeklarowały kontynuację prowadzonych dzia-
łań oraz rozpoczęcie nowych przedsięwzięć 
mających na celu  zacieśnienie współpracy.  
W trakcie pobytu na Ziemi Mazurskiej delegacja 
naszego powiatu zwiedziła historyczne miejsca: 
Zamek w Reszlu oraz Sanktuarium „Święta Lipka”. 
Uczestnicy wrócili do domu z nagrodą, podzię-
kowaniami oraz niezapomnianymi wrażeniami.

Magdalena Luba, WOŚRiL

Płynie, wije się rzeczka

Czyste powiaty na festiwalu w Kętrzynie
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Przedszkole „Bajkowy Zakątek” prowadzi 
całoroczne działania w zakresie ekologii pro-

pagując wśród swoich wychowanków postawy 
proekologiczne. Każdego roku w placówce ob-
chodzony jest Światowy Dzień Ziemi. W tym 
roku szkolnym przy współpracy Starostwa Po-
wiatowego w Bełchatowie placówka zorgani-
zowała międzyprzedszkolny konkurs plastyczny 
„Ziemia to mój dom” adresowany do dzieci 
4-5 letnich. Inicjatywie tej przyświecał cel, jakim 
jest uwrażliwienie dziecka na piękno otaczającej 
przyrody, rozwijanie poczucia odpowiedzialno-

ści za środowisko naturalne oraz rozbudzanie 
świadomości, że planeta Ziemia to taki specy-
ficzny dom, o który musi dbać także dziecko. 
Do udziału w konkursie zaproszono wszystkie 
przedszkola z miasta. Nadesłano 24 prace kon-
kursowe z 7 placówek. Najlepsze wykonali: Do-
minika Orkisz – PS Nr 1; Martyna Kubiak – PS 
Nr 2; Amelia Stępień – PS Nr 3.

Pozostałe prace zostały wyróżnione przez jury 
i również nagrodzone. Ponadto każde przed-
szkole, które wzięło udział w konkursie, otrzyma-
ło upominek. Nagrody sfinansowało Starostwo 
Powiatowe w Bełchatowie oraz Przedszko-
le Samorządowe Nr 8 im. „Bajkowy Zakątek”  
w Bełchatowie, a w dekoracji laureatów wziął 
udział wicestarosta Marek Jasiński. Uroczyste 
rozstrzygnięcie konkursu uświetnił występ arty-

styczny przedszkolaków, którzy wystawili przed-
stawienie ekologiczne pod tytułem „Miś i dzieci 
na ekologicznej ścieżce”.

WOŚRiL

W dniu 8 maja br. odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej ścieżki edukacji eko-

logicznej powstałej w ostatnim czasie w 
Nadleśnictwie Bełchatów. Ścieżka została 
zlokalizowana na terenie szkółki leśnej „Bo-
rowiny”. Ścieżkę zrealizowało Nadleśnictwo 
Bełchatów z udziałem środków własnych 
oraz pozyskanych z budżetu Powiatu Beł-
chatowskiego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi. Inauguracja ścieżki została połączona  
z kampanią „500 milionów drzew”.

Obiekt składa się z 11 stanowisk, na których 
uczestnicy zajęć zetkną się z  zagadnieniami   

z zakresu flory i fauny leśnej, ochrony środowiska 
naturalnego, zapobiegania pożarom, wykorzy-
stania zasobów naturalnych Ziemi. Wyposażenie 
stanowisk jest w pewnej części „interaktywne”  
i umożliwia uczestnikom zajęć samodzielne 
działanie. Atrakcją ścieżki są również powięk-
szone modele ptaków, owadów i grzybów. 
Można również przespacerować się po … 
sztucznym bagnie.

Nowa ścieżka przystosowana jest dla osób 
niepełnosprawnych, a w szczególności dla osób 
niewidomych i niedowidzących. Do dyspozycji 
uczestników jest audioprzewodnik po ścieżce,  
a także przewodnik z nakładką w alfabecie Bra-
ille’a.

W ramach akcji „500 milionów drzew” młode 
drzewa posadzili:  Edward Janusz - Dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 
Jarosław Zając Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Bełchatów, Jacek Zatorski - Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu w Bełchatowie, Szczepan 
Chrzęst - Starosta Bełchatowski, Krzysztof 
Gajda - Członek Zarządu Powiatu, Andrzej 
Czapla – Wiceprezes  Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi, Jolanta Pawlikowska - Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa w starostwie oraz dyrektorzy placówek 
oświatowych z terenu powiatu.

WOŚRiL

Ziemia to mój 
dom

Edukacja ekologiczna przez dotyk i słuch
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W konkursie wiedzy ekologiczno - biologicz-
nej zorganizowanym przez Starostwo Po-

wiatowe w Bełchatowie i Gimnazjum Publiczne 
w Domiechowicach wzięło udział 12 uczniów 
z czterech szkół. Konkurs składał się z trzech 
części. W pierwszej uczestnicy rozwiązywali 
drużynowo test pisemny składający się z 30 py-
tań. Za test można było otrzymać 30 punktów.  
W drugiej części konkursu każda drużyna loso-
wała 3 pytania i następnie udzielała odpowie-
dzi. Za każdą poprawną  można było otrzymać 
2 punkty. W trzeciej części uczniowie musieli 

się wykazać umiejętnością wykonywania pre-
paratów mokrych skrętnicy i posługiwania się 
mikroskopem. Konkurencja ta była warta nawet 
5 punktów. Razem maksymalna ilość zdobytych 
punktów wynosiła 41.

Rywalizacja zakończyła się następującą klasy-
fikacją:

I miejsce –    Gimnazjum Publiczne w Domie-
chowicach;

II  miejsce – Gimnazjum Publiczne w  Łękawie;
III miejsce –Gimnazjum Publiczne 
w Dobrzelowie;

IV miejsce – Gimnazjum Publiczne  w Kurno-
sie.

Nagrody i gratulacje dla uczestników konkur-
su przekazała uczniom w imieniu Starosty Beł-
chatowskiego Jolanta Pawlikowska, Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa. Przedsięwzięciu towarzyszyły następu-
jące cele: upowszechnienie wiedzy biologicz-
nej i postaw proekologicznych wśród uczniów  
I i II  klas gimnazjum z terenu gminy Bełchatów; 
wymiana doświadczeń, integracja uczniów  
i nauczycieli; promowanie szkoły jako instytucji 
upowszechniającej wiedzę biologiczną i posta-
wy proekologiczne.

WOŚRiL

W Gimnazjum Publicznym w Domiechowi-
cach odbył się gminny konkurs przedmio-

towy z chemii i geografii dla uczniów gimna-
zjów z terenu gminy Bełchatów. Konkurs miał 
na celu poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony 
środowiska, możliwości zastosowania jej w ży-
ciu codziennym z uwzględnieniem aspektów 
geograficznych i chemicznych. Przedsięwzięcie 
zorganizowali:  Starostwo Powiatowe w Beł-
chatowie, Gimnazjum Publiczne w Domiecho-

wicach i Gimnazjum Publiczne w Dobrzelowie.  
W  konkursie udział  wzięło 12 uczniów z  klas 
I i II. z Gimnazjum Publicznego w Domiechowi-
cach , Dobrzelowie, Łękawie i Kurnosie.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce: Michał Dymek z Gimnazjum  

Publicznego w Domiechowicach;
II miejsce: Karol Barton z Gimnazjum Publicz-

nego w Dobrzelowie;
III miejsce: Weronika Freus z Gimnazjum Pu-

blicznego w Domiechowicach.
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie ufundo-

wało dla najlepszych  ciekawe nagrody.
WOŚRiL

W ramach prowadzonej przez Powiat Beł-
chatowski edukacji ekologicznej odbył 

się konkurs plastyczny pod hasłem „Nie spa-
laj przyrody”, w którym rywalizowały prace 
autorstwa przedszkolaków i dzieci starszych. 
Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników, 
prezentacja najlepszych prac odbyło się przed 
budynkiem Starostwa Powiatowego miało miej-

sce na placu przed głównym budynkiem Staro-
stwa Powiatowego przy ul. Pabianickiej z udzia-
łem starostów i przedstawiciela straży pożarnej.
Wyniki konkursu:
- w kategorii przedszkola i klasy „0” szkół podsta-
wowych:
Gabrysia Uzarczyk, 6 lat – 1 nagroda (tytuł pra-
cy: Porównanie łąk)

Wiktoria Maziarka, 6 lat – wyróżnienie (S.O.S.)
Marta Małasiewicz, 6 lat – wyróżnienie (Nie 
spalaj przyrody)
Wiktoria Lewandowska, 5 lat – wyróżnienie 
(Nie spalaj przyrody)
- szkoły podstawowe:
Wiktor Idziński, 10 lat – 1 nagroda (Łąka – nasz dom)
Jakub Kacperek, 11 lat – wyróżnienie (Straż po-
żarna chroni nasze lasy)
- szkoły gimnazjalne:
Zuzanna Piatka, 13 lat – 1 nagroda  (V. Nie   zabijaj) 

Biologia pod lupą i mikroskopem

Chemia i geografia
dla ekologii

Najmłodsi strażnicy przyrody
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Urszula Świerczyńska - Burmistrz Zelowa 
zdobyła prestiżowy tytuł „Samorządowego 

Menedżera Regionu” w VIII edycji rankingu „Fila-
ry Polskiej Gospodarki 2012”. Honorowy dyplom 
odebrała podczas uroczystej gali, która odbyła 
się 23 kwietnia w Warszawie. Nagroda przyzna-
wana jest samorządowym liderom wyróżnia-
jącym się w regionie działaniami rozwojowymi 
oraz efektywnym budowaniem aktywności spo-
łecznej. Ranking opracowuje dziennik gospo-
darczy „Puls Biznesu” i czołowa firma badawcza 
Millward Brown SMG/KRC. Warto zaznaczyć, że 

Gmina Zelów po raz pierwszy została zauważo-
na w tym prestiżowym rankingu. Jego celem 
jest wyłonienie firm i liderów wśród samorzą-
dów lokalnych, których działalność ma szcze-
gólnie pozytywny wpływ na rozwój regionu.  
Istotną cechą rankingu jest fakt, że zwycięzcy 
zostali wskazani przez lokalne władze innych sa-
morządów. W województwie łódzkim wyłonio-
no 10 liderów, w tym Burmistrza Zelowa, włoda-
rzy Bełchatowa i Kleszczowa.

Redakcja

Inwestycje
W maju br zakończyła się  procedura przetar-

gowa dotycząca remontu świetlicy wiejskiej  
w  Hucisku. Wykonawcy przekazano już plac budo-
wy. W czerwcu rozpoczęły się prace  budowlane, 
które potrwają do stycznia 2014 r. Koszt po stro-
nie  gminy wynosi ok. 30%. Ruszyły prace  
II etapu „Zagospodarowania terenu 
wokół boiska przy Zespole Szkolno 
- Przedszkolnym w Drużbicach” pole-
gające na budowie boiska do piłki siatko-
wej i plażowej, bieżni i skoczni do skoku 
w dal. Zadanie zakończy się 31 sierpnia.  
Koszt gminy wynosi ok. 20 %.

Gminny Dzień Strażaka
4 maja 2013 roku Mszą św. w kościele 

w Drużbicach rozpoczęły się Gminne Ob-
chody Dnia Strażaka. W części oficjalnej 
uroczystości wręczone zostały medale dla 
wyróżniających się druhów. Na wniosek 
Bożeny Zielińskiej - Wójta Gminy Drużbice,  
Prezydent RP odznaczył Złotym Krzyżem 
Zasługi – 2 strażaków i Brązowym Krzy-
żem Zasługi – 7. Strażakom zostały rów-
nież przyznane odznaczenia korporacyjne:  
2 złote, |3 srebrne i 2 brązowe Medale za Zasługi 
dla Pożarnictwa,  4 Brązowe Medale za Zasługi dla 
Pożarnictwa ZOP ZOSP RP oraz 3 Odznaki Stra-
żaka Wzorowego. Uroczystość zaszczycili obec-
nością Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki,  
Szczepan Chrzęst – Prezes  Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP oraz  Stanisław Krasoń 
- Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie.  
Podziękowali oni strażakom za ich ciężką i często 
niebezpieczną służbę, za odwagę i bohaterstwo. 

Galę uświetnił występ Gminnej Orkiestry „Suchcice 
i okolice”.

Dzień Matki
W dniu 24 maja 2013 r. w Gminnej Hali Spor-

towej w Drużbicach odbyła się uroczystość  

z okazji Dnia Matki, na której najważniejszymi go-
śćmi były mamy – mieszkanki gminy Drużbice.  
Podczas spotkania uczniowie szkół gmin-
nych zaprezentowali programy artystyczne.  
Gimnazjaliści wykazali się talentem aktor-
skim przedstawiając kabaret pt. „Być kobietą”.  
Zaśpiewał również nasz zespół wokalny Ale 
Babki. Podczas uroczystości wójt Bożena Zie-
lińska wręczyła medale dla zasłużonych ma-
tek - to już u nas tradycja od 2009 roku. Państwo 
Alicja i Jan Wojtyrowie odebrali natomiast z rąk 
gospodyni gminy medal „Za długoletnie poży-
cie małżeńskie”  nadany przez Prezydenta RP.   
Uroczysta akademia dla mam połączona została  
z poradami profilaktyki zdrowotnej, a konkretnie na 

temat zdrowego żywienia. W latach poprzednich 
kobiety mogły przeprowadzić m.in. badania cytolo-
giczne czy mammograficzne.

Dzień Dziecka
W naszych przedszkolach i szkołach odbyły 

się również uroczystości związane z tym najra-
dośniejszym świętem. Dla dzieci przygotowa-
no liczne atrakcje, m.in. konkursy, gry i zabawy.  

Wójt  Bożena Zielińska czytała najmłodszym  
bajki, a następnie każdy przedszkolak otrzy-
mał pięknie wydaną książeczkę. Starsze dzieci  
obdarowano słodyczami.

Ze sportu
Zawodniczki GLKS Siatkarz Drużbice 

wygrały Amatorską Ligę Piłki Siatkowej 
Kobiet w Bełchatowie, zdobyły II miejsce 
w I lidze Łódzkiej Amatorskiej Ligi Piłki Siat-
kowej i awansowały do ekstraklasy, zdobyły 
złoty medal w mistrzostwach LZS powiatu 
bełchatowskiego i srebrny w województwie. 
Wygrały także Puchar Ligi Bełchatowskiej.

Męska sekcja Siatkarza Drużbice w III lidze 
województwa łódzkiego zajęła II miejsce. Sukcesy 
odnosi również najmłodsza blisko 25-osobowa gru-
pa, która od prawie roku trenuje w Siatkarzu. Jest już 
po udanych meczach kontrolnych.

Wiosną odbyły się w hali sportowej w Druż-
bicach Indywidualne Mistrzostwa Zrzesze-
nia LZS województw łódzkiego w warcabach  
z udziałem ponad 100 zawodników z kilku po-
wiatów, w tym 48 z gminy Drużbice. Wśród fina-
listów znalazło się aż 14 naszych reprezentantów.  
Najlepszym zawodnikom nagrody i gratula-
cje przekazali Bożena Zielińska - wójt Drużbic  
i Marek Mazur  - Przew. Wojewódzkiej Rady Zrze-
szenia LZS.

Aneta Mądry, UG Drużbice

Prestiżowe wyróżnienie dla Burmistrza Zelowa  

Wieści z Gminy Drużbice
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Przyspieszono prace prowadzone przy moder-
nizacji gminnego targowiska w Zawadach. 

Na ukończeniu są już roboty ziemne, posta-
wiono szkielet zadaszonych wiat targowych  
i budynków biurowych. Przebudowa targo-
wiska gminnego w Zawadach prowadzo-
na jest w ramach programu rozwoju tar-
gowisk na obszarach wiejskich „Mój Rynek”. 
Zakres inwestycji obejmuje między innymi 
budowę dwóch wiat handlowych, budynku 
biurowego, rampy rozładunkowej dla zwie-
rząt, budowę zbiornika na gnojowicę  (będzie 
to szambo szczelne o pojemności 5000 litrów). 

– Utwardzimy także teren pod ciągi piesze, dro-
gi wewnętrzne, place i parkingi  - wylicza Kamil 
Ładziak, wójt Gminy Bełchatów – Nawierzchnia 
będzie częściowo z kostki brukowej, a ponadto  
z płyt ażurowych.

Wybudowanie takiego obiektu z pewnością 
ożywi ducha przedsiębiorczości, a osoby odwie-
dzające to miejsce będą mogły zaopatrzyć się 
w lokalne produkty pochodzące z gospodarstw 
ekologicznych. Sprzedaż produktów bezpośred-
nio przetworzonych w gospodarstwie pozwoli 
na wyeliminowanie wielu pośredników i pokaże 
rzeczywiste relacje cen żywności.

– Planowana inwestycja posłuży w przyszłości 
wszystkim mieszkańcom z terenu powiatu bełcha-
towskiego – dodaje wójt K. Ładziak. – Dodat-
kowym efektem będzie stworzenie warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawa warun-
ków sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę 
lokalnej infrastruktury handlowej.

Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku wójt 
Kamil Ladziak podpisał umowę z Firmą: GIRDER 

Sp. z o.o. z Włocławka – wykonawcą zadania za 
cenę 1 412 105 zł. Termin zakończenia inwesty-
cji upływa we wrześniu br. Gmina Bełchatów 
uzyskała na modernizację targowiska w Za-
wadach milion złotych w ramach Programu, oś 
3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnico-
wanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Pod-
stawowe usługi dla gospodarki i ludności wiej-
skiej”. Umowa w sprawie przyznania pomocy 
została podpisana w dniu 18 czerwca 2012 roku.

UG Bełchatów

25 i 26 maja odbyło się doroczne święto 
Gminy Kleszczów. Program XVI edycji ple-

nerowego festynu wypełniły atrakcje estrado-
we, rekreacyjne i sportowe. Mieszkańcy gminy 
i przybyli z sąsiednich miejscowości uczestnicy 
Dni Kleszczowa spotkali się na gminnym stadio-
nie przy ulicy Sportowej. Imprezę rozpoczęła 
dynamiczna i barwna prezentacja w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów 
oraz mażoretek. Na scenie zaprezentowali się 
tacy wykonawcy, jak Paulla z zespołem i grupa 
Happy End, a w roli gwiazd wystąpili zespół ENEJ 
oraz Andrzej Piaseczny.

Lokalnym urozmaiceniem festynu były  
prezentacje szkolnych i przedszkolnych 
solistów i zespołów. Wśród pozascenicz-
nych atrakcji wielkim powodzeniem cie-
szyło się rozbudowane wesołe miasteczko, 
zawody strongmanów, a także pokazy filmów 
w mobilnym kinie 5D. Grupa uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych wśród uczestników 
Dni Kleszczowa realizowała kampanię „Drugie 
życie”, promującą ideę transplantacji.

Jerzy Strachocki, 
UG Kleszczów

27 maja br. Prezes Rady Ministrów zarządził 
przeprowadzenie przedterminowych wy-

borów wójta Gminy Kleszczów. O wygaszeniu 
mandatu dotychczasowej wójt gminy przesą-
dziło zarządzenie zastępcze wydane przez wo-
jewodę łódzkiego, utrzymane w mocy przez 
Naczelny Sąd Administracyjny.

Jednym z najważniejszych terminów w ka-
lendarzu wyborczym był 14 czerwca. Tego dnia  
o północy minął termin zgłaszania gminnej ko-
misji wyborczej kandydatów na wójta. Dniem 
głosowania będzie 7 lipca.

JS

Gmina Kleszczów pozyskała 90 tys. zł dofinan-
sowania z rządowego programu „Maluch 

2013” na realizację opieki nad dziećmi od 20 
tygodnia do 3 roku życia. Z tej kwoty 60,6 tys. 
zł przeznaczone zostanie na wynagrodzenia 
dziennych opiekunów, a 29,4 tys. zł m.in. na za-
kup zabawek edukacyjnych, leżaczków, pościeli i 
wyposażenia zapewniającego bezpieczny pobyt 
dziecka u opiekuna, a także na zakup niezbęd-
nych materiałów higienicznych.

W gminie Kleszczów instytucja dziennego 
 opiekuna, który może zajmować się dziećmi  
w wieku żłobkowym funkcjonuje od ubiegłego 
roku. W ciągu tego roku zyskała znacznie na po-
pularności. W wyniku przeprowadzonego kon-

kursu w roku 2013 funkcję dziennych opiekunek 
może pełnić pięć pań. Z ich usług korzystają 
obecnie rodzice 14 dzieci.

Gmina w znacznym stopniu dofinansowuje 
koszty opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym. 
Stawka opłaty za jedną godzinę opieki nad 
dzieckiem obowiązująca rodzica od 13 marca 
wynosi 1 zł, natomiast wynagrodzenie opiekuna 
za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad 
jednym dzieckiem wynosi 10 zł. Utworzenie in-
stytucji dziennego opiekuna jest wyjściem gmi-
ny naprzeciw oczekiwaniom matek, chcących 
wrócić do pracy po urodzeniu dziecka.

 
JS

Targowisko w Zawadach handlową wizytówką Gminy 
Bełchatów

XVI Dni Kleszczowa

7 lipca - wybory
wójta Gminy 
Kleszczów

Pieniądze z programu 
„Maluch”
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ABC samorządu powiatowego 

Związki, stowarzyszenia i porozumienia po-
wiatów

W celu wspólnego wykonywania zadań publicz-
nych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych 
sprawach z zakresu administracji publicznej, po-
wiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami. 
Uchwały o utworzeniu związku, przystąpieniu do 
związku lub wystąpieniu ze związku podejmują 
rady zainteresowanych powiatów. Związek ma 
osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne 
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 
Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest 
zgromadzenie związku. W skład zgromadzenia 
wchodzi po dwóch reprezentantów powiatów 
uczestniczących w związku. Zasady reprezentacji 
powiatu w związku określa rada powiatu. Organem 
wykonawczym związku jest zarząd.
W lutym 1999 r. wolą samorządowców powiatów  
i miast na prawach powiatów powstał Związek Po-
wiatów Polskich, który skupia już 316 powiatów  

i miast na prawach powiatów. Należy do niego  
także Powiat Bełchatowski. Prezesem Zarządu jest  
Marek Tramś, Starosta Polkowicki. Związek Po-
wiatów Polskich jest stowarzyszeniem powiatów 
broniącym ich wspólnych interesów poprzez:
•	 reprezentowanie	 powiatów	 na	 forum	 ogólno-
państwowym i międzynarodowym,
•	 inicjowanie	 i	 opiniowanie	 projektów	 aktów	
prawnych dotyczących samorządów terytorial-
nych,
•	 propagowanie	wymiany	doświadczeń	w	zakre-
sie wykonywanych zadań własnych i zadań z zakre-
su administracji rządowej,
•	 inspirowanie	i	podejmowanie	wspólnych	inicja-

tyw mających wpływ na rozwój społeczności po-
wiatowych,
•	 inspirowanie	i	podejmowanie	wspólnych	inicja-
tyw służących społeczno-gospodarczemu rozwo-
jowi powiatów,
•	 nawiązywanie	 kontaktów	 zagranicznych	 oraz	
wymianę naukową i kulturalną,
•	 prowadzenie	 pracy	 informacyjnej,	 konsultacyj-
nej i programowej mającej na celu rozwiązywanie 
problemów w zakresie poszczególnych dziedzin 
działalności samorządu terytorialnego,
•	 prowadzenie	 działalności	 wydawniczej	 i	 pro-
mocyjnej dotyczącej problematyki Związku i jego 
członków.


