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Starosta i zarząd
z absolutorium
„Raport o stanie powiatu bełchatowskiego
za rok 2019”, debata nad tym dokumentem
oraz sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu, głosowanie votum zaufania
dla zarządu wypelniły XX sesję Rady Powiatu
w Bełchatowie. Starosta Dorota Pędziwiatr
podsumowała najważniejsze obszary działania samorządu powiatu w ub.roku. Osiemnastoma głosami „za” przy trzech „wstrzymujących się” radni udzielili zarządowi powiatu
absolutorium.
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Echo na wakacje
Zapraszamy w gościnę do regionów partnerskich powiatu bełchatowskiego. Powiat słupski kusi
bałtycką plażą, kętrzyński spacerami nad jeziorami, stalowowolski rekomenduje zabranie z sobą
roweru, a myślenicki i proszowicki
gwarantują odkrywanie skarbów
historii, ukrytych w wyżynnych
krajobrazach. Tych, którzy zostaną tego lata w domu, mogą
zainspirować atrakcje naszego
powiatu.
➤ Str. 6-15
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FLESZ
Dziesięć pompek lub przysiadów, ale przede wszystkim spontaniczna zbiórka i wpłata na
cel charytatywny tysiąca złotych były udziałem pracowników bełchatowskiego starostwa
w ogólnopolskiej akcji #GaszynChallenge dla chorych dzieci.

Bełchatowscy policjanci wsparli doroczną akcję „Bezpieczne wakacje z Powiatowym Centrum
Sportu". Funkcjonariusze przeprowadzili dla dzieci pogadankę i odpowiadali na ich pytania, dotyczące bezpieczeństwa. PCS przeprowadzi w lipcu i sierpniu cztery turnusy zajęć dla najmłodszych.

XVII Powiatowy Konkurs ph. „Pontyfikat Świętego Jana Pawła II” polegał w tym roku na
napisaniu pracy literackiej. W dekoracji laureatów uczestniczyła starosta Dorota Pędziwiatr,
patron honorowy wydarzenia. Na podium stanęły Olga Grochowska (SP nr 4), Barbara
Sokołowska (SP nr 4) i Sandra Romaniszyn (SP nr 13).

Dla ponad 2600 uczniów szkół prowadzonych przez samorząd powiatu rozpoczęły się
w czerwcu wakacje (w kwietniu zakończyło edukację na etapie szkoły średniej 560
absolwentów). Młodzież zgłaszała się po odbiór świadectw w ściśle określonych terminach.
Niektóre szkoły przekażą uczniom cenzurki we wrześniu.

Biuletyn zamiast
pikniku dla
stowarzyszeń
Bełchatowskie starostwo przygotowuje wydawnictwo, w którym stowarzyszenia działające na terenie powiatu zaprezentują swoje osiągnięcia.
Starosta Dorota Pędziwiatr rekomenduje skorzystanie z takiej możliwości
promocji, która będzie alternatywą dla
corocznego Pikniku Stowarzyszeń. Do
stowarzyszeń, wysłano zaproszenia
zachęcające do przygotowania materiałów prasowych. Zarówno kolportaż,
jak i udział w wydawnictwie, jest bezpłatny.
Informacje należy przesłać do 31
lipca do pełnomocnika ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi na adres: mselerowicz@powiat-bełchatowski.
pl (kontakt telefoniczny pod numerem
44 733-65-32 lub 44 635 86 95).
n

2

Rewolucja w prawie budowlanym
Ma być szybciej, prościej i przyjaźniej dla inwestorów. Zmiany w Prawie budowlanym,
wprowadzone w ustawie z 13 lutego br., wejdą w życie 19 września. Chcąc rozpocząć budowę budynku właściciel działki będzie potrzebował mniej dokumentów. Projekt budowlany
będzie się składać z projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego. Do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor
dołączy 3 egzemplarze projektu (zamiast czterech). Co więcej, projekt techniczny trzeba będzie złożyć w urzędzie – nadzorze budowlanym - dopiero wraz z wnioskiem o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie albo ze zgłoszeniem zakończenia robót.
Na przyspieszenie rozpoczęcia prac budowlanych oraz skrócenie okresu realizacji inwestycji mają wpłynąć także liczne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę
lub zgłaszania robót budowlanych. Uzyskaniem pozwolenia lub zgłaszaniem robót nie będą
musieli się przejmować ci inwestorzy, którzy zamierzają zrealizować m.in. montaż instalacji
gazowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, montaż naziemnych tarasów przydomowych
(do 35 m²), stawy i zbiorniki wodne (do 1000 m.kw.),paczkomaty i inne automaty przechowujące przesyłki,
W trosce o interes właścicieli obiektów wybudowanych z pozwoleniem na budowę, jak
i tych z pozwoleniem na użytkowanie, wprowadzono graniczny 5-letni termin dla stwierdzenia nieważności wspomnianych decyzji. Po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji
nie będzie można już jej podważyć. Ma to ukrócić niepewność inwestora, związaną z utratą
pozwolenia na budowę nawet po kilku latach od zakończenia budowy i zasiedlenia. Nowe
przepisy wzmocnią w ten sposób trwałość decyzji administracyjnej, co z punktu widzenia
inwestora jest niezwykle istotne. 
n
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Premier na spotkaniu z samorządowcami
Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Belchatów. 8 lipca
spotkał się z samorządowcami z powiatów bełchatowskiego,
piotrkowskiego, radomszczańskiego i pajęczańskiego. Szef polskiego rządu przekazał gospodarzom gmin i powiatów promesy
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przewidziana dla
Powiatu Belchatowskiego kwota wynosi ponad 2 miliony złotych.
W swoim wystapieniu Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki mówił o RFIL jako pomocy antykryzysowej dla samorządów.
- W sytuacji pandemii, gdy wiele gmin i powiatów boryka się
z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego
programu wsparcia inwestycji to tarcza dla samorządów – mówił premier Morawiecki. - Ta, w skali całego kraju, ma wynieść ok.
6 miliardów złotych.
O pieniądze na inwestycyje będzie można czynić starania w terminie określonym w uchwale Rady Ministrów ( prawdopodobnie II
połowa lipca lub I połowa sierpnia). Wysokość środków dla danego samorządu została oszacowana na podstawie algorytmów i dla
naszego powiatu może wynieść 2 001 566 zł. Wsparcie dla miasta
Bełchatowa to 3 876 tys. zł, Kleszczowa – 2 179 tys.zł, gminy Bełchatów – 1 181 tys. zł, Szczercowa – 1 587 tys. zł, Zelowa – 771 tys. zł,
Kluk – 719 tys. zł, Drużbic – 686 tys. zł, Ruśca – 600 tys. zł. Przekazana
przez rząd pomoc finansowa nie jest pożyczką, którą trzeba będzie

Symboliczny czek na środki dla Powiatu Bełchatowskiego premier Mateusz Morawiecki
przekazał staroście Dorocie Pędziwiatr.

oddać w całości lub części. Pieniądze nie muszą być wykorzystane
w 2020 roku, można je zaplanować w budżetach do 2022 roku.  n

Starosta i zarząd z absolutorium
Osiemnastoma głosami „za” przy trzech „wstrzymujących się” Rada Powiatu w Bełchatowie udzielila zarządowi powiatu absolutorium. Radni spotkali się 8 lipca. Przesunięty po dniu 30 czerwca termin sesji absolutoryjnej wynikał z nadzwyczajnych
przepisów, które w związku ze stanem pandemii umożliwiły samorządom w terminie do końca sierpnia dokonanie oceny
sprawozdań finansowych za poprzedni rok i głosowanie votum zaufania dla włodarzy.
„Raport o stanie powiatu bełchatowskiego za rok 2019”, dyskusja nad tym dokumentem oraz sprawozdaniem finansowym
z wykonania planu budżetowego 2019 i głosowanie votum zaufania dla zarządu wypelniły XX sesję Rady Powiatu w Bełchatowie. Starosta Dorota Pędziwiatr podsumowała najważniejsze
obszary działania samorządu powiatu, takie jak m.in. inwestycje
drogowe, współpraca z gminami oraz przedsiębiorcami, przedsięwzięcia ekologiczne, oświatowe, wsparcie osob bezrobotnych.
Na wydatki w roku ub. przeznaczono 130 mln zł (co stanowiło
95,48% planu), z czego 119 mln zł stanowiły wydatki bieżące. 9
procent w wykonanych wydatkach ogółem stanowiły inwestycje (prawie 11 mln zł). Z sukcesem podejmowano starania o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych z kilku źródeł. Nasze
projekty rozpoczęte w 2019 r. otrzymały łącznie dofinansowanie
6 mln 170 tys. zł.
- Podsumowuję ten rok z satysfakcją, ponieważ wiem, jak wiele
czasu i energii poświęciliśmy razem dla naszego powiatu– powiedziała Dorota Pędziwiatr. - Mówi się, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby
nie mogło być lepiej. I to jest prawdą, jednak po to jesteśmy samorządem, by wspólne, lepsze jutro sukcesywnie budować. Naszą pracę
pozostawiam ocenie radnych i mieszkańców, wierząc, że będzie ona
sprawiedliwa.
Sprawozdanie z wykonania budżetu oceniło pozytywnie 18 radnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu, jedna radna była nieobecna,
a jedna osoba głosu nie oddała. Identyczny wynik miało głosowanie
nad absolutorium dla zarządu. Votum zaufania udzieliło zarządowi
18 radnych, trzech było przeciwnych. 
n
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Z perspektywy przewodniczącego

Okoliczności organizacyjne i doniosłość zagadnień będących przedmiotem
obrad sprawiły, że dwudziesta sesja Rady Powiatu w Bełchatowie miała charakter
wyjątkowy. Po dwóch sesjach korespondencyjnych obrady wróciły do w miarę
normalnej formy, jednak z zachowaniem reżimów bezpieczeństwa sanitarnego
(maseczki, zachowanie dystansu).
Obradować było nad czym. Najpierw radni rozpatrzyli „Raport o stanie powiatu
bełchatowskiego za rok 2019”, a następnie analizowali sprawozdanie z realizacji
budżetu. W podsumowaniu Rada Powiatu w Bełchatowie wystawiła staroście i zarządowi powiatu dwie wymagane przez przepisy prawa cenzurki: udzieliła wotum
zaufania oraz udzieliła absolutorium za wykonanie budżetu. W obydwu przypadkach oceny były zdecydowanie pozytywne. Przy wotum zaufania jedynie troje
radnych było przeciw, a przy udzielaniu absolutorium ci sami radni wstrzymali się
od głosu. Świadczy to o mocnym poparciu dla działalności starosty Doroty Pędziwiatr i kierowanego przez nią zarządu powiatu, poparciu daleko wykraczającym
poza skład koalicji rządzącej, którą tworzą radni PiS i PLUS. Oczywiście, nie obyło
się bez uwag i krytyki ze strony opozycji. To jak najbardziej naturalne i zrozumiałe.
Obecna także na forum tej sesji wymiana przeciwstawnych poglądów - normalna
i wręcz pożądana w demokracji - nie burzyła ram kultury i dobrego obyczaju. Jest
dobrym prawem rządzącej większości realizować swój program, a dobrym prawem opozycji jest krytykować działania rządzących. Najważniejsze, aby jednym
i drugim przyświecał ten sam cel: dobro mieszkańców powiatu.
Sławomir Malinowski
Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie
PS. Powyższy tekst inauguruje nową rubrykę, w której chcę dzielić się z Czytelnikami spostrzeżeniami
o najważniejszych sprawach powiatu, widzianymi z perspektywy przewodniczącego rady powiatu.
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Pieniądze na drogę Kluki-Grobla
Ponad milion złotych dotacji otrzyma samorząd powiatu
bełchatowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1920E
na odcinku Kluki-Grobla. Prace remontowe rozpoczęły się
15 lipca i potrwają do listopada.
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kluki – Grobla znalazła się na liście 623 zadań powiatowych w całym kraju, pozytywnie zaopiniowanych przez Prezesa Rady Ministrów. Dzięki
temu przedsięwzięcie samorządu powiatu, o całkowitej wartości
2,3 mln złotych, zostanie w połowie dofinansowane z Funduszu
Dróg Samorządowych, drugą połowę pokryje budżet powiatu.
Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości blisko 2 kilometrów. Zakres prac, oprócz poszerzenia jezdni i ułożenia nowych warstw asfaltowych, obejmuje budowę chodników, miejsc
postojowych dla samochodów osobowych i zjazdów do poszczególnych działek. Realizacja zadania wpłynie na udrożnienie
i integrację układu komunikacyjnego oraz zwiększy dostępność
transportową regionu. Informację o przyznaniu dotacji przekazał

Od lewej: wicestarosta J.Bakalarczyk, K.Kleska, sekretarz powiatu i M.Jasiński, członek
zarządu powiatu z symbolicznym czekiem na dotację na remont drogi Kluki – Grobla.

gospodarzom powiatu wojewoda Karol Młynarczyk, wręczając
symboliczny czek.
n

Generalny remont sali gimnastycznej w SOSW
Jeszcze w tym roku sala gimnastyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie przejdzie gruntowny
remont. Koszty inwestycji, szacowane na 290 tys. zł, pokryje budżet Powiatu Bełchatowskiego i dofinansowanie z budżetu
samorządu Województwa Łódzkiego.
Obecnie niepełnosprawni uczniowie szkół wchodzących w skład
Ośrodka (Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła
Przysposabiająca do Pracy oraz Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze) korzystają z wyeksploatowanej w znacznym stopniu sali gimnastycznej. Jej modernizacja ucieszy i nauczycieli wychowania fizycznego, i podopiecznych. Zakres planowanych prac obejmuje m.in.
odnowienie ścian i podłóg, remont instalacji centralnego ogrzewania, wymianę grzejników i sieci elektrycznej, montaż energooszczędnego oświetlenia, modernizację systemu wentylacji, wymianę siatek
zabezpieczających okna, montaż zewnętrznych rolet, drabinek gimnastycznych oraz drzwi wejściowych do sali gimnastycznej i zaplecza. Prace powinny zakończyć się do 31 grudnia br., a wszystko ma
kosztować 290 tys. zł. Samorząd powiatu pozyskał dofinansowanie
z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego, wynoszące 80 tys. zł.
Zrealizowanie inwestycji poprawi bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz stworzy komfortowe warunki do aktywności fizycznej,
zwłaszcza w chłodnych porach roku. Potencjał zmodernizowanej sali
z pewnością będzie mobilizował i inspirował do atrakcyjnych zajęć

Umowę o warunkach przekazania pieniędzy podpisali w Łodzi Dorota Pędziwiatr, Starosta
Bełchatowski, wicestarosta Jacek Bakalarczyk i Zbigniew Ziemba, wicemarszałek WŁ
w obecności Dariusza Roguta, radnego sejmiku WŁ.

sportowo-rekreacyjnych. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie jest jedyną placówką kształcenia specjalnego
w powiecie bełchatowskim, do której uczęszczają z wszystkich gmin
z powiatu dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami.
n

Harmonogram naboru uczniów do szkół średnich
W roku panującej pandemii wirusa Sars-Cov2 nabór do szkół ponadpodstawowych przebiega w zmienionych terminach. Absolwenci ósmych klas składali do szkół wniosek w wersji elektronicznej, podpisany przez obojga rodziców. Możliwa była także
metoda tradycyjna, czyli złożenie wydruku dokumentu z systemu. W tym roku nie będzie rekrutacji uzupełniającej.
1033 absolwentów VIII klas szkół podstawowych z terenu powiatu bełchatowskiego bierze udział w naborze do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021. Do 10 lipca młodzież rejestrowała się w systemie naboru pod adresem www.lodzkie.edu.com.pl/kandydat. Jednocześnie wybierała klasy zgodne ze swoimi preferencjami w konkretnych
szkołach, a następnie uzupełniała złożony wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Od 31 lipca do 4 sierpnia kandydaci muszą
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dostarczyć zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 12 sierpnia
zostaną opublikowane listy osob zakwalifikowanych do przyjęcia do
szkoły. Od 13 do 18 sierpnia kandydaci powinni potwierdzić wolę podjęcia nauki. 19 sierpnia zostaną opublikowane listy przyjętych.
Do dyspozycji kandydatów czeka 300 miejsc w liceum, 300 miejsc
w technikach i 180 miejsc w branżowych szkołach I stopnia. Te liczby
mogą się zmienić ze względu na wybory i preferencje uczniów. n
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Osiem stanowisk do rejestracji pojazdów i jedno do wyrejestrowania pracują pełną parą w wydziale komunikacji w bełchatowskim starostwie. Mieszkańcy mogą rezerwować dla siebie termin przez aplikację internetową, ale nie tylko. Zostało uruchomione stanowisko interwencyjne, na którym obsługiwane są osoby, które ww. terminu nie bukowały. Muszą się jednak liczyć
z ewentualnym oczekiwaniem w kolejce.
W Wydziale Komunikacji i Dróg po trudnym czasie zamknięcia
urzędu dla bezpośredniej obsługi klientów, a następnie wprowadzenia na kilka tygodni nowej organizacji pracy z ograniczeniami,
obecnie funkcjonują już wszystkie stanowiska, na których są rejestrowane bądź wyrejestrowywane pojazdy. Mieszkańcy są obsługiwani bezpośrednio na stanowiskach zabezpieczonych pleksą.
Bukowanie terminów na wizytę w wydziale odbywa się poprzez
aplikację na stronie internetowej starostwa. Bywa, że na wolny termin trzeba poczekać od kilku do kilkunastu dni. Istnieje także inna
możliwość załatwienia sprawy. Osoba, która nie zarezerwuje wizyty
i przyjdzie do wydziału o dowolnej porze, może być obsłużona na
tzw. stanowisku interwencyjnym. Musi jednak liczyć się z ewentualnością oczekiwania w kolejce.
- Bywają sytuacje, w których mieszkańcy, a zwłaszcza przedsiębiorcy,
nie mogą zwlekać z jakąś sprawą. To im przede wszystkim dedykowana jest możliwość skorzystania ze stanowiska interwencyjnego w wydziale komunikacji – mówi starosta Dorota Pędziwiatr. - Jeśli w danej
chwili zgłosiłoby się więcej takich osób, konieczne będzie zaczekanie
w kolejce, ale sprawa z pewnością zostanie załatwiona danego dnia.
Wszystkie stanowiska w sali operacyjnej są zabezpieczone ściankami z pleksy, a klienci muszą pamiętać o maseczkach zakrywających
nos i usta. W poczekalni mieści się pojemnik do dezynfekcji rąk. Liczba
załatwianych w wydziale komunikacji spraw należy do najwyższych
spośród wszystkich komórek w bełchatowskim starostwie. W ubiegłym roku było ich 15 tysięcy, z czego 11 300 dotyczyło rejestracji
pojazdów.
Przypominamy, że czas pandemii i zamknięcia urzędu został wykorzystany na remont pomieszczeń w tym newralgicznym wydziale.

Osiem stanowisk w wydziale komunikacji dedykowanych jest rejestracji pojazdów. Na jedno
stanowisko przypada rocznie średnio ponad 1400 spraw.

Zostały m.in. odświeżone i pomalowane ściany, wymieniono wszystkie elementy sprzętu elektronicznego. Udogodnienia zaplanowano
w punkcie informacyjnym, w którym już powiększono przestrzeń.
Niebawem będą tu odnowione ściany i zostaną zamontowane trzy
boksy do obsługi klientów. Onacza to, że w punkcie informacyjnym
z dwóch do trzech wzrośnie liczba stanowisk do obsługi interesantów. W poczekalni staną nowe krzesła.
n

Emerytura dla komendanta straży pożarnej
Po 33 latach służby w pożarnictwie, w tym 7 lat pełnienia funkcji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie,
st. bryg. Wojciech Jeleń przeszedł na emeryturę. Z okazji zakończenia
pracy w bełchatowskiej jednostce zorganizowano uroczystość z udzialem m.in. Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, przedstawicieli
władz samorządowych, OSP, policji, nadleśnictwa, sanepidu, a także
pracowników i najbliższych. W imieniu władz powiatu bełchatowskiego podziękowania za współpracę przekazali wicestarosta Jacek Bakalarczyk i Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie.
St.bryg. Wojciech Jeleń swoją życiową przygodę z pożarnictwem
rozpoczął w 1987 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Po ukończeniu studiów został skierowany do służby w Bełchatowie. Najpierw
pełnił stanowisko dowódcy sekcji, a następnie oficera ds. kontrolno-rozpoznawczych w KR PSP w Bełchatowie. W 2009 r. został powołany
na stanowisko zastępcy komendanta, a w 2013 roku został komendantem powiatowym. Oprócz zadań typowo pożarniczych angażował się
społecznie, organizował wiele różnorakich przedsięwzięć, jak np. mistrzostwa województwa w lekkoatletyce, zawody drużyn OSP, mistrzostwa Polski strażaków w piłce siatkowej (2015), przez 10 lat pełnił funkcję komendanta gminnego OSP w Bełchatowie. Z okazji zakończenia
służby komendantowi dziękowano za dobrą pracę i stanie na straży
bezpieczeństwa mieszkańców, życzono na nowy etap życia nie tylko
zasłużonego wypoczynku, ale także nowych wyzwań. Jak podkreślił

Echo powiatu bełchatowskiego • nr 2 / 2020

St. bryg. Wojciech Jeleń przepracował w pożarnictwie 33 lata. Przejścia na emeryturę
pogratulowali mu wicestarosta J.Bakalarczyk i M.Jasiński, członek zarządu powiatu.

wicestarosta Jacek Bakalarczyk, hasło strażaków „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” było zawsze bliskie Wojciechowi Jeleniowi i nawet
na emeryturze będzie dla niego drogowskazem w działaniu. Do czasu
powołania następcy, a więc najpóźniej do końca sierpnia, obowiązki
komendanta powiatowego pełni w bełchatowskiej jednostce Adam
Pstrokoński.
n
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WYDARZENIA

Wydział komunikacji na pełnych obrotach

ECHO NA WAKACJE

Tegoroczne wakacje są inne niż wcześniejsze. Wielu z nas epidemia pokrzyżowała plany na letni wypoczynek. W tym
roku palmy i ciepłe morza będą musiały odpocząć od najazdu turystów. My tym samym dostalismy szansę, by docenić
to, co jest blisko i co jest nasze, polskie. Serdecznie zachęcam państwa do odwiedzania regionów partnerskich powiatu
bełchatowskiego. Są to niezwykłe miejsca, bogate przyrodniczo i historycznie, oferujące ogrom możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu. Gościna u naszych przyjaciół może okazać się niezapomnianą przygodą. Również nasz powiat,
nawet jeśli wydaje się nam, mieszkańcom, już dobrze poznany, nadal może zaskoczyć urokliwymi, dotąd nieodkrytymi
miejscami, historiami i ciekawostkami. Zapraszam do nas także gości z zaprzyjaźnionych powiatów. Mam nadzieję, że
za pośrednictwem niniejszego wydawnictwa zainteresują się powiatem bełchatowskim. Zachęcam do lektury kolejnych stron biuletynu życząc państwu inspiracji i wspaniałych wakacyjnych wypraw.
Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Wakacyjnym ekspressem przez powiat bełchatowski
Bełchatów: Jabłoniowy Sad (1) to ogród położony przy ul. Okrzei.
Tworzą go jabłonie domowe dziesięciu odmian, m.in. kosztela, grochówka i antonówka zwykła. Oprócz jabłoni rosną tutaj krzewy owocowe, takie jak porzeczki, pigwy i agrest, a przy drewnianych pergolach
krzewy winorośli. Otwarty dla wszystkich owocowy park to przestrzeń
aktywnego wypoczynku wśród zieleni. Wszystko dopełnia mała architektura, a także budki lęgowe dla ptaków i domki dla owadów. Każdy
z tych elementów opatrzony jest symbolem jabłka, który nawiązuje do
nazwy ogrodu oraz herbu i tradycji Bełchatowa. Do Jabłoniowego Sadu
prowadzą specjalnie wyznaczone trzy szlaki turystyczne: historyczny
„Bełchatów - wczoraj i dziś”, rodzinny „Bełchatów pełen dobrej energii”,
sportowo - rekreacyjny „Energia jest tu”. Trasę zwiedzania pomaga wyznaczyć bezpłatna aplikacja mobilna w języku polskim i angielskim.
Gmina Drużbice: Poszukiwanie i odkrywanie urokliwych zakątków
gminy i śladów historii i tradycji można zrealizować w innowacyjny
sposób. Jest nim questing, czyli gra terenowa, która łączy edukację i radość z odkrywania skarbów. Propozycja może być ciekawa zarówno dla
rodzin, grup przyjaciół, ale także indywidualnych wycieczek. Mobilną
aplikację „QUESTY – Wyprawy Odkrywców” można zainstalować na
smartfon lub wydrukować wersję papierową, co oferują Urząd Gminy
Drużbice oraz Gminna Biblioteka Publiczna. „Zagadki w drzewach zaklęte” to quest na rower, prowadzący przez wsie: Brzezie, Czarny Las,
Chynów i Zwierzyniec, umożliwiający zwiedzanie Bolanowa. Bolanowem (2) nazywana jest niezwykła posesja z domem ukrytym w skarpie,
której projektantem i właścicielem jest architekt Zdzisław Bolanowski.
Z kolei „W poszukiwaniu leśnych zwierciadeł” to propozycja dla space-

G.Bełchatów, Księży Młyn: bunkier z 1939 r.
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rowiczów, którzy są miłośnikami odkrywania lokalnego dziedzictwa, zapomnianych legend oraz historii. Ulotki z treścią obu gier znajdują się na
stronie internetowej urzędu www.druzbice.pl oraz www.dolinagrabi.pl.
Gmina Kleszczów: Tarasy widokowe w Kleszczowie i Żłobnicy.
Z platformy widokowej w Kleszczowie (3) widoczne są kominy, chłodnie i budynek główny bełchatowskiej elektrowni. Pomiędzy punktem
widokowym a elektrownią widać przestrzeń po wydobytym węglu,
wypełnioną ziemią i piaskiem. To tutaj za kilkadziesiąt lat powstanie plaża nad najgłębszym jeziorem w Polsce. Drugi taras widokowy mieści się w Żłobnicy. Stąd obejrzeć można
rozległą panoramę kopalni.
Rezerwat przyrody „Łuszczanowice” (4) został założony
8
w 1979 r., zlokalizowany jest na południe od wsi
6
Łuszczanowice, zajmuje powierzchnię 41 hektarów. Powstał w celu ochrony starodrzewu
11
jodłowego. Wiek najstarszych okazów szacowany jest na ponad 100 lat, a na roślinne
7
bogactwo składa się ponad 130 gatunków.
W rezerwacie działa szkółka podokapowa,
w której prowadzona jest produkcja sadzonek
pod parasolem starych drzew. Urządzona na terenie rezerwatu dydaktyczna ścieżka mierzy 1700 metrów długości. W pobliżu znajdują się
parking oraz duża altana biwakowa.
Gmina Kluki: Muzeum Polskiego Modlitewnika im. Wandy Malczewskiej w Parznie (5), zlokalizowane w dworku w sąsiedztwie kościoła pw.

G.Drużbice, Brzezie: dom „:ziemianka”, wybudowany w skarpie,
z dachem porośniętym fragmentem lasu.
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G.Kleszczów: taras widokowy na skraju ul.Szkolnej w Kleszczowie.

Rezerwat w Łuszczanowicach – wiata na odpoczynek i posiłek.

Najświętszego Serca Jezusowego, dawnej plebanii, to pierwsze tego
rodzaju miejsce w Polsce, a także prawdopodobnie jedyne w Europie.
Zasoby muzeum podzielone są na kilka działów: dział modlitewników,
broszur, śpiewników i precjozów. Modlitewniki pochodzą w większości
z Polski, ale są też ofiarowane przez Polonię w Anglii, Kanadzie, USA,
Francji, Niemczech i Turcji. W izbach znajdują się także liczne obrazy olejne przedstawiające Sługę Bożą Wandę
Malczewską.

oraz bioróżnorodności flory, naturalnej dla gospodarstwa pasiecznego.

2

Gmina Szczerców: Szczerców zachęca do
spacerów na deptaku wzdłuż rzeki Widawki (6), mierzącym ponad pół kilometra. Do
dyspozycji spacerowiczów są siłownie, plac
5
zabaw, ławeczki i fotele. Spacer można zakończyć inhalacją przy drewnianej tężni solankowej, wypełnionej solanką z Zabłocia. Jest
1
to woda o największej na świecie zawartości
9
jodu, dochodzącej do 140 mg/litr, którą dobywa się od ponad 120 lat z głębokich złóż jo10
dowo-bromowych o potwierdzonych właściwościach leczniczych dla pielęgnacji zdrowia i urody.
„Kapliczkowo" (7) jest wyjątkowym miejscem na
3
4
prywatnej posesji we wsi Dubie, gdzie artysta płk Bernard Zboiński prezentuje zbiór ponad 400 obiektów
o tematyce sakralnej i świeckiej. Największą część kolekcji
stanowią przydrożne kapliczki. Na wizytę w „Kapliczkowie” warto zarezerwować więcej czasu, by obejrzeć zbiory i posłuchać ciekawych
opowieści gospodarza miejsca.
Gmina Zelów: Lawendowa Barć Pod Lasem (8) to pasieka,
w której uprawiane są zioła i rośliny miododajne. W pasiece można zdobyć ciekawe informacje o powstawaniu, właściwościach
i zastosowaniu produktów pszczelich. W tym roku powstała tutaj
ścieżka edukacyjna, w której realizacji pomógł samorząd powiatu
bełchatowskiego. Tworzy ją pięć tablic na drewnianych stelażach,
które prezentują treści o życiu i znaczeniu pszczół w przyrodzie

Gmina Bełchatów: W Księżym Młynie (9), tuż przy drodze wojewódzkiej 485 i ścieżce rowerowej znajduje się schron bojowy z 1939
r., jeden z 17 tego typu obiektów na terenie powiatu. Dla tych, którzy chcieliby je odnaleźć, pomocna będzie strona internetowa www.
schrony1939.fortyfikacje.pl, gdzie są mapy ułatwiające dotarcie do
poszczególnych obiektów oraz ich współrzędne GPS.
Relaks nad jeziorem Żółkin (10). Ci, którzy znają to urokliwe miejsce,
cieszą się, że wciąż niewielu mieszkańców o nim wie. Tym samym napawanie się widokiem otoczonego sosnami jeziora o powierzchni 4,5
ha zachowują tylko dla siebie. Tereny wokół porasta borówka czerwona,
rzadka roślina w naszej okolicy. Potorfowe jezioro znajduje się między
Wólką Łękawską a wsią Zawadów. Jadąc od Wólki trzeba skręcić w prawo
w polną drogę, kierować się w stronę lasu. Żółkin jest dostępny od strony
zachodniej, pozostały brzeg jest bagnisty. Nie jest to raj dla wędkarzy,
gdyż w mulistej wodzie trudno wypatrywać ryb, ale ucieszy zwolenników odludnych miejsc i melomanów szumu drzew i śpiewu ptaków.
Gmina Rusiec: Pierwsze historyczne wzmianki o Ruścu pochodzą
z 1386 r., gdy król Władysław Jagiełło przekazał Rusiec wojewodzie kaliskiemu i staroście łęczyckiemu. W XV wieku Rusiec nosił nazwę Rusinowice. Z kolei Jan Koniecpolski, wojewoda sieradzki, zmienił tę nazwę
na Toporów, które otrzymało prawa miejskie. W XVIII w. Toporów stracił
swoją świetność i przeszedł w posiadanie rodu Walewskich. Od 1864 r.
Rusiec jest wsią. Będąc w Ruścu warto zajrzeć do tutejszego kościoła
(11), wybudowanego na przełomie XIX i XX w. W czasie I wojny światowej kościół został ostrzelany. Na pamiątkę tego wydarzenia jeden
z pocisków został wmurowany nad drzwiami wejściowymi do zakrystii. W prezbiterium znajduje się jeden z najwspanialszych zabytków
świątyni – ołtarz główny z początków XVIII w. (przeniesiony ze starej
świątyni) oraz obraz Jezusa w czerwonej szacie i w koronie cierniowej.
Pośrodku retabulum zobaczymy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.
Sklepienie zdobią przede wszystkim obrazy z motywami biblijnymi.
Wszystkie ornamenty są ręcznie malowane.
n

G.Bełchatów: jezioro Żółkin.
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Powiat Proszowicki – górska przygoda,
dobre duchy przeszłości
Cenisz spokój? Kochasz aktywny wypoczynek? Rower, piesze
wędrówki po lasach czy zapomnienie w książce na przydrożnej
ławce? Interesujesz się historią
i lubisz odkrywać jej ślady we
współczesności? To wszystko
i jeszcze więcej znajdziesz w powiecie proszowickim. Region leży
w odległości 30 km od Krakowa.
Powiat tworzy 6 gmin, w skład
których wchodzi 135 miejscowości. Na terenie powiatu zachowało
się wiele zabytków architektury sakralnej i świeckiej (kościoły, dwory, pałace, przydrożne kapliczki i figurki). Należy również wspomnieć
o ludziach, znanych i szanowanych synach tej ziemi. Stąd pochodzili
m.in. Stańczyk, nadworny błazen króla Zygmunta Starego i Jan Proszowski, malarz króla Jana Kazimierza. W Proszowicach urodził się
ojciec Rafał Kalinowski, karmelita, powstaniec z 1863 roku oraz błogosławiony ksiądz Józef Pawłowski, męczennik jednego z niemieckich obozów koncentracyjnych. Z kolei z Rzędowic (k. Proszowic) pochodził Bartosz Głowacki, chłop kościuszkowski, kosynier wsławiony
w bitwie pod Racławicami.
Wyjątkowa jest przyroda na terenie powiatu. Nieckowate ukształtowanie, pagórkowatość terenu, wąwozy i urwiska, a także czyste
powietrze i zagajniki sprawiają, iż teren doskonale nadaje się do wypoczynku, rekreacji, uprawiania sportu i turystyki pieszej i rowerowej.
Przez powiat przebiegają szlaki historyczno-turystyczne. Są to m.in.:
Szlak Kościuszkowski prowadzący docelowo do Kopca Tadeusza
Kościuszki w Racławicach; Szlak Rowerowy - Młyny Doliny Szreniawy oraz Szlak Architektury Drewnianej z wykorzystaniem systemu
IDENTUR, który służy oznakowaniu lokalnych zabytków. Są również

miejsca, w których pagórki dochodzą do samej Wisły tworząc urwiska z bogatą roślinnością. To wszystko nadaje krajobrazowi niezwykłego kolorytu, gdzie można spacerować, biegać, jeżdzić rowerem
i wędkować.
Grzechem byłoby przegapić

Ogród Biblijny w Proszowicach, najstarszy ogród biblijny w Polsce, ukazujący krajobrazy Ziemi Świętej. Ze względu na niewielką
powierzchnię (10 arów) ma charakter symboliczny. Ogród przedstawia m.in. miniaturową pustynię, krainę mlekiem i miodem płynącą,
pola zbóż, poletka ziół i warzyw, przejście przez Morze Czerwone, symbole judaizmu i chrześcijaństwa, studnię Jakuba, winnicę,
ogród oliwny, siedem gatunków roślin uprawnych Ziemi Obiecanej,
krzew gorejący, cztery gatunki roślin na święto Sukkot i inne. Ogród
jest uporządkowany tematycznie. W jego środku znajduje się miejsce ze studnią i głazem, otoczone drewnianymi kratami, po których
pną się czerwone róże. Kamienny głaz, spod którego tryska woda,
symbolizuje Jezusa, a czerwone kwiaty na kratach to krew, która
wypłynęła z przebitego włócznią boku Jezusa. Ośmiokątny kształt
studni symbolizuje osiem błogosławieństw. Zwiedzanie ogrodu
jest bezpłatne.
Hebdów to urokliwa wieś w gminie Nowe Brzesko, 25 km od Krakowa. Jej serce to jedno z najstarszych w Małopolsce opactw, założone nad Wislą w XII w wieku. Obecnie w klasztorze mieści się Centrum
Wiara i Kultura, ośrodek duchowości chrześcijańskiej, edukacji i kultury, prowadzony przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów. Hebdów
pomaga człowiekowi harmonijnie połączyć życie z wiarą, kulturą
i naturą. To miejsce otoczone spokojem i tajemniczością. Legenda
głosi, że opuszczający w 1819 r. Hebdów Norbertanie, ukryli skarb,
który do dziś nie został odnaleziony. Więcej informacji i ciekawostek:
http://www.wiaraikultura.pl/

Proszowice, stolicę powiatu, zamieszkuje ok. 6 tys.mieszkańców.
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Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Zielenicach to także sanktuarium Matki Bożej Zielenickiej. Sprowadzony do niego w 1613 roku obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem
został uznany za cudowny na mocy dekretu biskupiego z 1654 roku.
Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach mieści się w budynku byłej synagogi, posiada trzy działy ze stałymi ekspozycjami: archeologiczny, historyczny, etnograficzny.
Nowe Brzesko, a w nim XIII-wieczny układ miasta, Plac Wolności
z XVIII-wieczną zabudową, budynek dawnej cerkwi prawosławnej
z 1908 roku (obecnie Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji
w Nowym Brzesku), zabudowania Starego Rynku, kościół parafialny
z XVII w., drewniana dzwonnica z XVIII/XIX wieku, obelisk przy ul. Kra- Ogród Biblijny w Proszowicach.
kowskiej upamiętniający Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej, poległych
w latach II wojny światowej.
Rowerem lub pieszo

Rowerowy Szlak Kościuszkowski – upamiętniający bitwę pod
Racławicami o długości 18,7 km, biegnący z Biórkowa Wielkiego do
Raciborowic.
Wiślana Trasa Rowerowa – przebiega po najbardziej atrakcyjnych
miejscach doliny Wisły w Małopolsce.
Małopolska Droga św. Jakuba – pielgrzymi szlak biegnący przez
Pałecznicę. Trasa nawiązuje do średniowiecznego szlaku wiodącego
od Sandomierza do Krakowa. Całość trasy w linii prostej liczy 165 km.
Pałecznica to jeden z punktów na szlaku Małopolskiej Drogi św. Jakuba.
Trasa ta we współczesnym jej kształcie nawiązuje do średniowiecznego szlaku wiodącego od Sandomierza do Krakowa. Jest podzielona na
dziewięć etapów, które kończy dotarcie pielgrzymów do opactwa be- Klasztor w Hebdowie.
nedyktyńskiego w Tyńcu. Na całym szlaku znajduje się siedem kościołów pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła; jednym z nich jest kościół
w Pałecznicy. To tu pielgrzymi, przybywający bezpośrednio ze Skalbmierza, kończą VI etap wędrówki. Tutaj też rozpoczyna się etap VII, który
prowadzi przez Lelowice, Zielenice, Łętkowice do Niegardowa.
Baza noclegowa:

Pałac w Śmiłowicach zaprasza na kulinarną podróż, gdzie bajkowa sceneria, przyjazna atmosfera, a zimą ciepło palącego się kominka
sprawią, że poczujesz się, jak w domu. W ofercie: hotel, restauracja,
zespół pałacowo-parkowy, SPA, komnata z solną tężnią.
Restauracja „Stara Stajnia” w Hebdowie - Kuchnia, wino i jazz to
lokal z autorską kuchnią, domową gościnnością i muzyką na żywo.
Położony naprzeciwko klasztoru w Hebdowie w gminie Nowe Brzesko wykorzystuje lokalne produkty z sąsiedztwa. Do dyspozycji gości
jest ogród z leżakami i hamakami pod starą lipą i akacjami, a w środku
restauracji znajduje się klimatyczny kominek. Można tutaj zorganizo- Zakole Wisły.
wać duże imprezy plenerowe.
Stacja Huzar Sokołowice 46b,
Hotel i Restauracja „Tadeusz”, Proszowice ul. 3 Maja 82 A,
Bar Zajazd Rolmet, Opatkowice 200
Hotel Mercure w Dosłońcu 56, Gmina Racławice.
Gastronomia:

Bar 27, ul Rynek 6, Koszyce
Joker Restauracja, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, Koszyce
Koszycka Spółdzielnia Socjalna, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, Koszyce
Warsztat Smaków Restauracja & Catering, Proszowice ul. 3 Maja 82 B,
Bar Rolmet, Opatkowice 200
Kawiarnia Muzealna, Proszowice, Rynek 18,
Pizzeria Wenecka – Kinga, Proszowice, ul. Królewska 47,
Mezzani restobar/pizza /caffe, Proszowice, Rynek 6,
Bistro Zapiecek, Proszowice, ul. Podgórze 9.
n Panorama z widokiem na obiekty sportowe.
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Powiat słupski – morze możliwości dla przygody
Niewiele jest w Polsce takich
miejsc, jak powiat słupski. Jego
magia to szum fal Bałtyku, piękno
krajobrazów, malownicze wzgórza, pełne tajemnic lasy, a wśród
nich liczne jeziora i rzeki: Słupia
ze Skotawą, Łeba, Wieprza i Łupawa. Mimo, że region słupski
utożsamiany jest głównie z letnim
wypoczynkiem, warto spędzić tu
urlop o każdej porze roku, gdyż
w zasięgu ręki jest wiele możliwości i atrakcji. Oprócz wielu walorów
przyrodniczych i kulturowych atutem regionu są liczne gospodarstwa agroturystyczne, życzliwi ludzie, ich gościnność oraz smaczna
kuchnia. Na ziemi słupskiej panują idealne warunki do uprawiania
turystyki aktywnej: windsurfingu, kajakarstwa, wycieczek rowerowych, pieszych wędrówek, jazdy konnej, wędkarstwa morskiego
i myślistwa. Podziwiać tu można bogactwo przyrody oraz zabytkową
zabudowę o konstrukcji szachulcowej. Wypoczynek na wsi regionu
słupskiego to mądry wybór każdego turysty dzięki morzu możliwości
dla każdego. Najważniejsze miejscowości nadmorskie o charakterze
wypoczynkowym to: Ustka, Rowy, Poddąbie, Dębina, Orzechowo
i Przewłoka.
Nadmorskie atrakcje ziemi slupskiej

Słowiński Pak Narodowy przyciąga turystów niespotykanymi
w Europie ruchomymi wydmami, a także pięknymi jeziorami przymorskimi, pachnącymi sosną lasami, bogactwem fauny wodnej i lą-

Pałac Bismarcka.

Kraina w Kratę.
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dowej. O randze i wartości przyrodniczej parku świadczy objęcie go
programem UNESCO MAB „Człowiek i Biosfera”, zakładającym utworzenie globalnej sieci rezerwatów biosfery (www.slowinskipn.pl).
Plaże i Morze Bałtyckie. Pięćdziesiąt siedem kilometrów piaszczystych plaż umożliwia uprawianie licznych sportów wodnych i plażowych. Bałtyk zachęca do rejsów statkami wycieczkowymi i połowów
ryb z kutrów. Na uwagę zasługują dwie spośród dziesięciu leżących
na pomorskim szlaku latarni morskich, w Ustce i Czołpinie.
„Kraina w kratę” wyróżnia się budownictwem szachulcowym
z malowanymi na czarno drewnianymi elementami konstrukcyjnymi ścian oraz glinianym ich wypełnieniem, bielonym wapnem. Swołowo określane jest stolicą „Krainy w kratę”. Jego wyjątkowe walory
architektoniczne i przestrzenne sprawiły, że jest też Europejską Wsią
Dziedzictwa Kulturowego (www.muzeum.swolowo.pl).
Muzeum wsi słowińskiej w Klukach powstało w trosce o ratowanie kultury materialnej Słowińców. Można je zwiedzać cały rok, jednakże podczas jednej z licznych imprez folklorystycznych - „Czarnego
Wesela”, podziwiać można nie tylko wyjątkową architekturę starych
zagród i chałup, ale również zapoznać się z pomorską kuchnią, kulturą i obyczajami Słowińców. Radosnym tańcom i śpiewom towarzyszą
kopanie torfu, wypiekanie słowińskiego chleba, obróbka włókna i rękodzieło (www.muzeumkluki.pl).
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie jest określane
mianem najnowocześniejszego muzeum skansenowskiego w kraju.
Pośród zrekonstruowanych i odrestaurowanych budynków gospodarczych z XIX w. i XX w. obejrzeć można zagrody bogatego chłopa, dawną
kuźnię, dom chlebowy czy lodownię. W kilku obiektach umieszczone
są multimedialne wystawy poświęcone historii i kulturze wiejskiej Pomorzan. Cyklicznym imprezom towarzyszą pokazy tkactwa, przędzenia,
młócenia zboża czy warzenia piwa (www.muzeum.swolowo.pl).
Pałac w Warcinie, położony niedaleko Kępic, był kiedyś ulubioną
rezydencją niemieckiego kanclerza Otto von Bismarcka. Zbudowany
został na planie czterech prostokątów z wieżą, położony jest w otoczeniu przepięknego XVIII-wiecznego parku, w którym zachowało się
wiele okazów starodrzewia. Warto odwiedzić oryginalnie zachowaną
salę kominkową (niegdyś gabinet Bismarcka), salę myśliwską i białą.
Dolina Charlotty znana jest w całej Europie z organizacji Festiwalu Legend Rocka. W kompleksie znajdują się: SPA, pensjonat „Żelazna
Podkowa” i „Rybaczówka”, gościniec - położone na wysepkach jeziora
Zamełowskiego, a także amfiteatr, park linowy, stadnina koni oraz wyjątkowy ogród zoologiczny. W Dolinie można wspaniale wypocząć,
dobrze zjeść, nakarmić zwierzaki, wędkować i jeździć konno (www.
dolinacharlotty.pl; www.legendyrocka.com).

Park Krajobrazowy Dolina Słupi.
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Rejsy i wyprawy wędkarskie. W usteckim porcie cumują jednostki wycieczkowe, którymi w sezonie można popływać po Bałtyku.
Popularne są rejsy stateczkami, wyglądającymi jak pirackie galeony,
albo szybkimi łodziami motorowymi. Osobna kategoria wypraw
morskich to rejsy dla wędkarzy. Trwają zwykle kilkanaście godzin
i oferują możliwość wędkowania.
Informacja turystyczna: Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka
i Ziemia Słupska ul. Marynarki Polskiej 71, Ustka; tel. 59/ 814 71 70;
e-mail: biuro@lot.ustka.pl; www.ustka.travel visit.ustka.pl; www.pon
wiat.slupsk.pl.

Kutry w Ustce.

Sporty nadwodne i podwodne

Żeglarstwo. Szerokie plaże, piaszczyste dno morza oraz korzystny
układ wiatrów zachęcają do pływania z użyciem sprzętu. Relatywnie
nową formą takiej aktywności jest korzystanie z deski SUP (z wiosłem,
bez żagla). Swoich zwolenników ma też kitsurfing, czyli poruszanie
się po wodzie na desce lub hydroskrzydle (foil) z pomocą pędnika latawca (kite). W okolicach Ustki można popływać kajakiem. Najlepiej
nadaje się do tego nurt Słupi, jednej z najpiękniejszych rzek Pomorza.
Popularne są spływy ze Słupska (trasa 35 km). Przy bezwietrznej pogodzie można też wypłynąć w morze.
Paralotniarstwo. Najlepsze warunki do jego uprawiania panują
nad plażami. Nieco więcej możliwości nawigacyjnych daje motoparalotnia (paralotnia z silnikiem). Jako jedyny skrzydlaty sprzęt pozwala ona latać na bardzo niskich pułapach (np. kilka metrów nad plażą).
Nurkowanie. A może sprawdzić, co Bałtyk kryje pod powierzchnią?
W Ustce działają ośrodki nurkowe, które organizują kursy schodzenia pod
wodę o różnym stopniu trudności, a dla doświadczonych podwodne
wyprawy. Można odwiedzić jeden z kilku zalegających na dnie wraków,
polodowcowe pola głazów albo ilaste struktury o nietypowej budowie.
Morsowanie. Poza sezonem można brać kąpiele morskie. Miłośnicy lodowatej wody spotykają się na plaży w niedziele. Przed zanurzeniem niezbędna jest forsowna rozgrzewka, w wodzie nie powinno
się przebywać dłużej niż kilka minut, a po wyjściu natychmiast trzeba
się przebrać. Lodowate kąpiele świetnie pobudzają układ krążenia
i system odpornościowy organizmu.
Echo powiatu bełchatowskiego • nr 2 / 2020
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Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” jest jedynym w województwie pomorskim parkiem typu dolinnego, obejmuje obszar, przez
który biegnie rzeka Słupia. Urozmaicona rzeźba terenu, piękne krajobrazy i bogata szata roślinna stwarzają doskonałe możliwości do
wypoczynku. Do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej i kajakowej zachęcają szlaki turystyczne oraz ścieżki przyrodnicze. Stare
elektrownie, kanały i zbiorniki wodne położone w otoczeniu pięknej
natury sprawiają, że jest to jeden z najpiękniejszych zakątków powiatu słupskiego (www.dolinaslupi.pl.).
Usteckie bunkry to jedna z odkrytych niedawno atrakcji powiatu
słupskiego. Dla miłośników militarnych ciekawostek wizyta w podziemiach bunkrów Baterii Bluchera będzie z pewnością ciekawym
przeżyciem. Bunkry znajdują się przy zachodnim molo, a zwiedzać je
można samemu lub z przewodnikiem. Wkrótce powstać ma nowoczesna galeria multimedialna historii Ustki, w tym także tej militarnej
(www.bunkryustka.pl.).
Szlak nadmorski dla osób preferujących zaawansowaną turystykę
pieszą. Można nim przedostać się z Ustki do Rowów. Szlak w większości
prowadzi przez las wzdłuż morskiego brzegu, przyozdobionego w wysokie, majestatyczne klify. Lżejszą alternatywą na wędrówkę pieszą
będzie atrakcyjna ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna „Orzechowska
Wydma”. Ścieżka ma swój początek w Orzechowie na terenie Ośrodka
Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Leśnik”. Cała trasa liczy niecałe 3 km
i prowadzi przez najbardziej charakterystyczne elementy morskiego
krajobrazu. Jest idealną propozycją na wycieczkę dla całej rodziny.
Szlak troci i łososia to czterokilometrowa ścieżka przyrodnicza,
która powstała w ramach projektu „Ochrona ekosystemu rzeki Słupi”.
Na trasie rozlokowano 10 przystanków z tablicami informacyjnymi.
W trakcie wędrówki można zapoznać się z charakterystyką dorzecza
Słupi, opisem ryb zamieszkujących rzeki tego obszaru oraz poznać
biologię, znaczenie oraz czynniki wpływające na populację łososia
atlantyckiego i troci wędrownej. Ponadto na trasie obejrzeć można
grodzisko wczesnośredniowieczne oraz stary park podworski w Łosinie, gdzie obok pięknych pomnikowych drzew zachował się przy
skarpie grobowiec Maximiliana von Zitzewitza.
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Powiat Myślenicki – skarby historii ukryte
w wyżynnych krajobrazach
Dogodność połączeń, a przede
wszystkim „Zakopianka”, łącząca
Kraków z Zakopanem, zachęcają
do korzystania z uroków Beskidu Średniego, gdzie leży powiat
myślenicki. Jego walory „docenił”
król Kazimierz Wielki, któremu
wiele miejscowości zawdzięcza
swój cywilizacyjny kształt. Znaczna część powiatu myślenickiego
leży w malowniczej dolinie Raby,
okolonej górami. Najwyższym szczytem jest Luboń Wielki (1022 m
n.p.m.). Równie ważnym elementem krajobrazu są łany pól na zboczach, czasem położone bardzo wysoko, malowane całą paletą barw.
Ziemia Myślenicka miała od dawien dawna duże znaczenie jako węzeł komunikacyjny. Przebiegała tędy Via Regia, łącząca Kraków z Węgrami i trakt cesarsko-królewski, biegnący z Lwowa przez Tarnów do
Wadowic i dalej do Wiednia. Stolica powiatu, Myślenice, zachwyca
pięknym układem urbanistycznym z prostokątnym rynkiem oraz
kościołem pw. Najświętszej Maryi Panny (XV w.), w którym znajduje
się cudowny obraz Matki Boskiej z ok. 1590 r., najcenniejszy zabytek
powiatu.
Co i gdzie warto zobaczyć?

Dobczyce: częściowo zrekonstruowany Zamek Królewski z XIII
w., fragment odtworzonych średniowiecznych murów miejskich

z XIV w. - XV w., skansen drewnianego budownictwa ludowego,
kościół św. Jana (1834 r.), lipa ,,Marysieńka” (1683 r.), Jezioro Dobczyckie o powierzchni 10,7 km²; Dziekanowice: kościół św. Marii
Magdaleny i św. Mikołaja z 1226 r.; Kornatka: kurhany ciałopalne
i wczesnośredniowieczne cmentarzysko, datowane na VII-IX wiek;
Sieraków: zespół pałacowo-parkowy; Stadniki: klasztor; Krzeczów (gm. Lubień): kościół św. Wojciecha (przełom XVI i XVII w.);
Pcim: kościół św. Mikołaja (1767 r.), kaplica (1638 r.); Trzebunia:
kościół św. Marii Magdaleny (1799 r.); Raciechowice: kościół pw.
św. Jakuba Starszego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej (1720 r.),
dwór (1760 r.); Gruszów: kościół pw. Rozesłania Świętych Apostołów z I poł. XVI w.; Siepraw: kościół św. Marcina (XVI w.), kościół
św. Michała (1620 r.), sanktuarium błogoslawionej Anieli Salawy,
zespół dworski; Zakliczyn: kościół pw. Wszystkich Świętych (1773
r.), dwór z parkiem z 1874 r.; Sułkowice: kościół św. Zofii (1825 r.),
rezerwat przyrody ,,Las Gościbia”; Harbutowice: Cisy Raciborskiego; Krzywaczka: zespół dworski (XIX w.), park; Tokarnia: kaplica
dworska XVII w.; Kalwaria Tokarska: zespół rzeźb plenerowych
na północnym zboczu Urbaniej Góry; Skomielna Czarna: zespół
dworski (XIX w.); Wiśniowa: kościół św. Marcina (1730 r.); Węglówka: Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza na
górze Lubomir.
Najciekawsze trasy rowerowe i piesze

Dolina Wiśniowej.

- w gminie Myślenice: Cyklocentrum na górze Chełmie to ponad
30 km tras rowerowych różnej skali trudności; ścieżka rowerowo - biegowa Myślenice – Zarabie (2,7 km), trasa prowadzi z Zarabia wzdłuż
rzeki Raby, od mostu przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego do mostu
w Osieczanach, w okresie zimowym jest udostępniana narciarzom
jako trasa biegowa;
- w Gminie Dobczyce: szlak zielony prowadzi po malowniczych zakątkach gminy(21,8 km); szlak żółty mierzy 17,1 km; Małopolski Szlak
Papieski im. Jan Pawła II (Sułkowice – Myślenice oraz na granicy powiatu z Rabki przez Luboń Wielki i Szczebel).
- dwie trasy Szlaku Architektury Drewnianej: na trasie nr III
(region Podhalańsko-Pieniński) znajduje się kościół pw. św.
Wojciecha Biskupa i Męczennika w Krzeczowie (z przełomu
XVII i XVIII wieku), na trasie nr IV (region Pogórza Beskidzkiego)
w Dobczycach: skansen drewnianego budownictwa ludowego
(zespół małego skansenu z karczmą i budynkami gospodarczymi), w Raciechowicach: kościół pw. św. Jakuba Starszego i św.
Katarzyny Aleksandryjskiej (1720 r.), w Gruszowie: modrzewiowy

Zamek w Dobczycach.

Mury starego miasta w Dobczycach.
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Propozycje programu pobytu w powiecie myślenickim
na weekend lub dłużej

1. Ścieżka turystyczna ,,Śladami Historii” w Dobczycach
Ścieżka prowadzi od centrum miasta przez rynek na wzgórze Jeleniec i dalej na Wzgórze Zamkowe. Podczas wędrówki warto zapoznać się z licznymi zabytkami architektury sakralnej i świeckiej oraz
miejscami historycznymi, jak np. Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego. Najważniejszym punktem ścieżki są ruiny średniowiecznego zamku królewskiego z XIII w., położonego na Wzgórzu
Zamkowym nad Jeziorem Dobczyckim. Wędrówka kończy się przy
ruinach XIV- i XV - wiecznych murów obronnych wraz z bramą wjazdową.
Punkt Informacji Turystycznej MSIT (Małopolski System Informacji
Turystycznej) w Dobczycach, ul. Podgórska 1, tel. 12 27 10 153; e-mail: it.dobczyce@msit.malopolska.pl; www.visitmalopolska.pl.
2. Strefa Czasu Wolnego Myślenice - Zarabie
Miejsce o wysokich walorach turystyczno-krajobrazowych z zapleczem sportowo – rekreacyjnym dla osób w każdym wieku. W Strefie
znajdują się:
- kąpieliska Górny i Dolny Jaz na rzece Rabie, korty tenisowe, basen
kąpielowy, tor kartingowy, mini golf, kręgielnia, kino letnie, boiska do
siatkówki plażowej i koszykówki oraz zróżnicowana baza noclegowa
i gastronomiczna;
- Stacja Narciarska na Górze Chełm, posiadająca m.in. nartostradę,
sztucznie oświetlone i naśnieżone trasy narciarskie, przystosowane
dla początkujących i zaawansowanych narciarzy;
- kolej linowa, jedna z najdłuższych tego typu kolei w Polsce, prowadząca z Zarabia na Górę Chełm, na szczycie której swój początek
mają trasy rowerowe o różnej skali trudności, down - hillowa trasa
zjazdowa (Cyklocentrum na Chełmie), trasy turystyczne i spacerowe
oraz wieża widokowa. Kolej jest przystosowana do transportu rowerów.

3. Dolina Wiśniowej i Obserwatorium Astronomiczne na Lubomirze
Walory przyrodnicze i atrakcyjne położenie wśród gór stwarza doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, turystyki
górskiej i wypoczynku nad brzegami Krzyworzeki. Miejsce do
uprawiania paralotniarstwa (doskonałe warunki terenowe), organizowania szkoleń i lotów na paralotniach (miejsca startowe na
Polanie Przygoleż, na Łysinie i Ciecieniu). Na górze Lubomir we
wsi Węglówka znajduje się Obserwatorium Astronomiczne im
T. Banachiewicza.
Punkt Informacji Turystycznej MSIT w Wiśniowej, telefon: 12 271 44 93;
e-mail: it.wisniowa@msit.malopolska.pl; www.visitmalopolska.pl.
Baza noclegowa

Hotel „Black & White”, ul. Leśna 1, Myślenice/Zarabie, www.blackandwhitehotel.pl;
„Rekliniec”, ul. Jodłowa 3, Myślenice /Zarabie, www: rekliniec.pl;
Pensjonat Stek, ul. Jordana 5, Myślenice, www.stek.com.pl;
Hotel Krak s.c., J.J. Szostak, Myślenice, ul. Szkolna 2, www.hotelkrak.pl;
Hotel Park, Myślenice / Zarabie, ul. Mostowa 57; www.hpark.sotiko.pl;
Hotel Podzamcze, Dobczyce, ul. Wąska 1; www.podzamcze-dobczyce.pl;
Hotel Kasztelan, Dobczyce, ul. Przedbronie 3; www.hotelkasztelan.pl;
Hotel Dobczyce, ul. Jałowcowa 30, Dobczyce; www.hoteldobczyce.pl;
Schronisko górskie „Kudłacze”, Pcim, os. Kudłacze; www.kudlacze.pttk.pl;
„Gościniec pod Lubomirem”, Węglówka 433, Gmina Wiśniowa; www.
gosciniecpodlubomirem.pl.
Gastronomia

Punkt Informacji Turystycznej MSIT w Myślenicach, Rynek 27, (Kamienica Obońskich – parter); tel.12 272 23 12; e-mail: it.myslenice@
msit.malopolska.pl; www.visitmalopolska.pl.

Siedem Smaków, Myślenice/Zarabie, ul. Zdrojowa 1A; www.siedemsmakow.pl;
Restauracja „Black&White”, Myślenice/Zarabie, ul. Leśna 1; www.
blackandwhitehotel.pl/restauracja;
Stek, Myślenice, ul. Jordana 5, Myślenice; www.stek.com.pl;
Karczma w Krzywaczce ,,Pod Kogutkiem”, Krzywaczka 7, Gmina Sułkowice; www.karczma-krzywaczka.com.pl;
Restauracja Nowina, Głogoczów 1, Gmina Myślenice; www.restauracja-nowina.pl;
Zajazd Krakowiacy i Górale, Krzyszkowice 310, Gmina Myślenice;
www.krakowiacyigorale.pl;
Chłopskie Jadło, Głogoczów 196, Gmina Myślenice; www.chlopskiejadlo.pl;
Restauracja Podzamcze, Dobczyce, ul. Wąska 1; www.podzamcze-dobczyce.pl;
Restauracja Siepraw, ul. Kawęciny 11, Gmina Siepraw; www.siepraw-zajazd.pl. 
n

Obserwatorium Astronomiczne na Lubomirze.

Kolej linowa na Górę Chełm.
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kościółek parafialny pw. Rozesłania Świętych Apostołów z I poł.
XVI w.
- w gminie Raciechowice: fragment Małopolskiego Szlaku Owocowego. Raciechowickie sady położone są na obszarze Beskidu Wyspowego. Szlak przebiega oznakowanymi odcinkami dróg i wskazuje
gospodarstwa sadownicze, w których można dokonać degustacji
i zakupu jabłek.
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Powiat Kętrzyński – dziewiczy świat mazurskiej przyrody
Położona w województwie warmińsko-mazurskim kraina pamięta krzyżackich osadników, którzy
przybyli tutaj w XIV w. Historyczne
ślady w postaci architektury dworskiej czy sakralnej są integralną
częścią krajobrazu powiatu kętrzyńskiego. Natomiast rezerwaty, lasy oraz aleje starych drzew
dodają niepowtarzalnego uroku,
sprzyjają pieszym i rowerowym
wycieczkom. Przepływające przez powiat rzeki na niektórych odcinkach umożliwiają spływy kajakowe. W lasach, zasobnych w grzyby
i runo leśne, spotkać można między innymi jelenie, łosie, sarny, dziki,
lisy oraz bobry. Przyrodniczą wizytówką regionu jest również bocian,
który występuje powszechnie w większości wsi. Przez miejscowości
Duje i Brzeźnica, tuż przy granicy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, przebiega odcinek „Warmińsko – Mazurskiego Szlaku
Bocianiego”. Wzdłuż północnej granicy przebiega też międzynarodowy szlak rowerowy „Green Velo”.
Pętla turystycznych osobliwości

Polecamy turystyczną pętlę za startem i metą w Kętrzynie. Trasa
liczy ok. 80 km i obejmuje wszystkie siedziby gmin i miast wchodzących w skład powiatu. Można ją dowolnie modyfikować, startując
z każdego innego miejsca na kętrzyńskiej ziemi.
Propozycja trasy wraz z miejscowościami i miejscami wartymi
zobaczenia:

Reszel (gotycki zamek, kościół św. Piotra i Pawła z wejściem na wieżę,
ratusz, stare miasto; z Reszla można skierować się w stronę Biskupca
i dojechać do Łężan i Legin) – z Reszla w stronę Kętrzyna – Robawy
(kaplica św. Anny) – Święta Lipka (założenie klasztorne, kościół, muzeum) – Bezławki (kościół adaptowany ze strażnicy, uporządkowany
przykościelny cmentarz) – Kętrzyn (zamek, kościoły, budynek dawnej
loży masońskiej, neogotyckie budowle budynków starostwa, liceum
ogólnokształcącego, ratusza oraz kościoła św. Katarzyny). Z Kętrzyna
można udać się do Gierłoży (dworek i ruiny kwatery „Wilczy Szaniec”)
przez Czerniki (gotycki kościół). Opr. Tadeusz Korowaj
Baza noclegowa:

1. Agroturystyka Marzena, Martiany 17A, 11-400 Kętrzyn, (55 miejsc
noclegowych), tel. 505 141 171; witryna internetowa: www.agroturystyka-martiany.pl (na terenie posesji znajduje się bunkier typu B
z 1939 roku, w którym zachowały się wszystkie oryginalne niemieckie
napisy dotyczące obsługi i bezpieczeństwa pobytu w schronie, pozostałości po podwieszanych łóżkach dla obsługi, otwory strzelnicze
dla karabinów maszynowych);
2. Internat Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-440 Reszel, tel. 89 755 01 45;
3. Internat Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, ul.
Poznańska 21, Kętrzyn, tel. 89 751 20 05;
4. Dwór Barocco, Worpławki 8, Worpławki, tel. 602 331 457;
5. Ośrodek Edukacji Historyczno-Przyrodniczej „Wilczy Szaniec" dawna kwatera Hitlera, Gierłoż 5, tel. 89 741 00 31, (pokoje noclegowe oraz pole namiotowe);
6. Hotel Taurus, Święta Lipka 16, tel. 89 755 37 37.
Te miejsca robią wrażenie:

Kętrzyn – wieś Stara Różanka (wiatrak); Siniec (odnowiony dawny
cmentarz wiejski i rodowy) – Solanka (dwór widoczny z drogi) – Srokowo (barokowy ratusz i gotycki kościół), ze Srokowa można udać
się w kierunku północnym, ok. 9 km do Brzeźnicy i Kałek – Kosakowo
(drewniana dzwonnica) – Jegławki (pałac), dalej ok. 2 km za wsią jest
pałac w Skandławkach – Barciany (gotycki zamek i kościół) – Drogosze (pałac) – Parys (w Glitajnach można skręcić w prawo w kierunku
na Sępopol i dojechać do Sątoczna i Prosny, a następnie powrócić
na trasę pętli) – Korsze (zabytkowa lokomotywa i wieże ciśnień) –
krzyżówka szosy nr 590 i 592 (można w prawo w kierunku Bartoszyc
obejrzeć kościół w Łankiejmach) i dalej prosto w kierunku Reszla –
Gudniki (stamtąd można polną drogą przed cmentarzem dojechać
do Babieńca, a dalej asfaltową drogą do wsi Worpławki, gdzie w części dworu jest gospodarstwo agroturystyczne; przerwa na posiłek) –

Kętrzyn: Kościół św. Jerzego wybudowany w XIV/XV w.; Zamek
Krzyżacki z 1374 r.;
Święta Lipka – najbardziej znana miejscowość powiatu, miejsce
pielgrzymkowe, latem odbywają się tu Świętolipskie Koncerty Organowe;
Reszel – Zamek Krzyżacki z połowy XIV w. ( tu zginęła na stosie
ostatnia czarownica w Europie – Barbara Zdunk), Kościół św. Piotra
i św. Pawła z II poł. XIV w.;
Wilczy Szaniec – była kwatera wojenna Adolfa Hitlera. Obok znajduje się „Mazurolandia” i „Park Miniatur Warmii i Mazur”, w których jest
mnóstwo atrakcji dla dzieci;
Śluza Leśniewo Górne – cztery śluzy na Kanale Mazurskim, park linowy.
n

Kosciół w Świętej Lipce – miejsce pielgrzymkowe.

Widok z lotu ptaka na Reszel.
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Powiat stalowowolski położony jest w północnej części województwa podkarpackiego, na styku trzech województw: świętokrzyskiego,
lubelskiego i podkarpackiego. To jeden z największych oraz najbardziej uprzemysłowionych powiatów w tym regionie. Z racji położenia
w Kotlinie Sandomierskiej oraz w północnej części wideł Wisły i Sanu,
powiat obfituje w niezwykle malownicze miejsca i zakątki. To teren
wprost idealny dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek nad wodą.
Strzeżone kąpieliska znajdują się w Pysznicy i Zaklikowie. Spływy kajakowe organizowane są na rzece Łęg. Przejażdżki konne oferuje kilka
stadnin. Bardzo popularne są wycieczki rowerowe. Liczne ścieżki i szlaki rowerowe umożliwiają takie wyprawy po całym powiecie.
Miejsca niezapomnianych wrażeń

Muzeum Regionalne w Zamku Lubomirskich w Rozwadowie,
dawnym miasteczku, a dzisiaj jednej z dzielnic Stalowej Woli. To neoklasycystyczny pałac z końca XVIII wieku. Na ekspozycjach stałych są
prezentowane zabytki i dokumenty poświęcone dziejom regionu
nadsańskiego i Stalowej Woli. Prezentowana jest tu również twórczość światowej sławy malarzy, grafików, rzeźbiarzy. Wiele z wystaw
odbiło się głośnym echem w kraju, za co stalowowolskie muzeum
było kilkukrotnie uhonorowane prestiżową nagrodą „Sybilla”, przyznawaną za muzealne wydarzenie roku.
Kościół pw. św. Anny w Zaklikowie, modrzewiowa świątynia z XVI
w., perła podkarpackiej architektury sakralnej. Nie można jej pomylić
z żadną inną światynią w Polsce za sprawą tabliczek natrumiennych,
które rodziny zmarłych mocują na ścianach kościółka. Zwyczaj zapoczątkowano w XIX wieku, w okresie powstania styczniowego, gdy na
okolicznym cmentarzu pochowano w skrytości przed zaborcami kilku powstańców, a jedynym śladem pochówku były tylko przybite do
ścian kościoła tabliczki. Z czasem mieszkańcy zaczęli wieszać kolejne.
Rezerwat kotewki orzecha wodnego w Pniowie, rezerwat wodno – florystyczny nad Sanem. Obejmuje dwa zbiorniki o łącznej powierzchni 4,15 ha. Miejsce z niewielu w Polsce, gdzie naturalnie występuje kotewka orzecha wodnego. Orzech wodny to gatunek krytycznie
zagrożony, zamieszczony w „Polskiej czerwonej księdze roślin".

Rzeczycka – Żabno – Radomyśl
nad Sanem – Skowierzyn – Zaleszany – Kępie Zaleszańskie.
Szlak Architektury Drewnianej

Przez powiat przebiega trasa
nr IX, na której zlokalizowane są
m.in. wybudowany w 1802 roku
kościół pw. św. Floriana, a także
jedna z najbardziej oryginalnych
świątyń w całej Polsce, którą jest kościół pw. św. Anny z 1580 roku.
Baza noclegowo-gastronomiczna

Hotel "Hutnik", ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12, Stalowa Wola; tel.
15 842 02 09, 15 843 23 10; e-mail: hotel@hutnik.pl
Zajazd Sezam, ul. Komisji Edukacji Narodowej 51, Stalowa Wola; tel.
15 642 21 06; www.zajazdsezam.pl
Zajazd nad Łęgiem, ul. Łęgowa 46, Bojanów Ruda; tel. 15 870 93 4,
500 195 218; www.zajazdnadlegiem.pl
Dom Weselny "Karolina", ul. Legionów 1, Radomyśl nad Sanem; tel.
15 845 45 45, 608 352 732; www.dom-karolina.pl
Dwór Galicja, Rzeczyca Długa 222, Radomyśl nad Sanem; tel: 511
390 985; www.dworgalicja.pl
Gospodarstwo agroturystyczne „Madejówka”, Obojna 96, Zaleszany;
tel. 696 122 112, 577-792-992; https://pl-pl.facebook.com/madejowka
Gospodarstwo Agroturystyczne ,,KRUSZYNA”, Goliszowiec, Kruszyna 52, Zaklików; tel. 888 948 681, 509 413 552; www.agro-kruszyna.pl
Karczma Pasadena, ul. Lubelska 25, Zaklików; tel. 698 385 847,
n
694 409 044; www.karczmapasadena.pl

Wschodni Szlak Rowerowy „Green Velo”

Tylko na samym Podkarpaciu Wschodni Szlak Rowerowy „Green
Velo” mierzy 430 km, z czego 35-kilometrowy odcinek przebiega
przez powiat stalowowolski. Na trasie funkcjonują cztery Miejsca
Obsługi Rowerzystów: w Pysznicy, Woli Rzeczyckiej, Radomyślu nad
Sanem i Kępiu Zaleszańskim. Szlak „Green Velo” na terenie powiatu
obejmuje nastepujące kolejno miejscowości: Kłyżów – Pysznica –
Jastkowice – Musików – Rzeczyca Okrągła – Kępa Rzeczycka – Wola

Kościół pw. św. Anny w Zaklikowie.

Trasy rowerowe w p.stalowowolskim wiodą przez malownicze tereny.

Spływy kajakowe na rzece Łęg.
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ECHO NA WAKACJE

Powiat Stalowowolski – tu nie ma miejsca na nudę

EKOPOWIAT

W trosce o Ziemię zrobili coś z niczego
Edukacja ekologiczna najmłodszych zajmuje w działaniach samorządu powiatu bełchatowskiego stałe, priorytetowe miejsce.
Nie wszystkie zaplanowane na I połowę tego roku przedsięwzięcia przeprowadzono w pierwotnej formie. Dzięki dobrej współpracy starostwa z placówkami oświatowymi znaleziono dla nich alternatywne rozwiązania. Uczestnicy konkursów wykonywali
zadania w domu, a zdjęcia efektów swojej pracy przesłali do szkoły czy przedszkola. Starostwo przekazało placówkom nagrody dla laureatów.

W konkursowych pracach plastycznych dzieci najczęściej wykorzystywały papier i tekturę.

Temat prac pokazywał wrażliwość najmłodszych na przyrodę i troskę o środowisko.

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie podsumowano Gminny Konkurs Plastyczny ,,Ziemia to nie śmietnik”, skierowany do uczniów podstawówek z terenu gminy Zelów. Zadaniem
uczestników było wykonanie pracy plastycznej, ukazującej problem zanieczyszczania przez człowieka otaczającego środowiska. Pomysłowość
najmłodszych, a zwłaszcza poziom ekologicznej świadomości, mile zaskoczył konkursowe jury. Dzieci udowodniły, że na temat segregowania
odpadów bardzo dużo wiedzą. Zaprezentowanie Ziemi, jako smutnej
i brudnej planety, to z kolei dowód na ich wrażliwość i empatię. Komisja konkursowa oceniała prace w dwóch kategoriach wiekowych. Oto
laureaci:
– w kategorii kl. IV-V:
I miejsce – Vanessa Kacperczyk, Zofia Majchrzak; II miejsce – Olivier
Kalwinek, Aleksandra Gorzelak; III miejsce – Martyna Zamolska, Wiktoria
Leśniewska; wyróżnienia: Martyna Czajkowska, Paulina Pawłowska, Miłosz Zawodziński, Wiktor Leśkiewicz, Patryk Świstek, Maja Szymańska;
– w kategorii kl. VI-VIII:
I miejsce - Jakub Lesiak, Julia Ścieszko; II miejsce - Zuzanna Kwasek,
Aleksandra Papuga; III miejsce - Jakub Krawczyński, Kacper Konieczny;
wyróżnienia: Klaudia Szczepańska, Marta Uzarczyk.
***

Konkurs „Eko-ogródek” w Gminnym Przedszkolu w Niedyszynie
podsumowany. Jego celem było między innymi kształtowanie świa-
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domości ekologicznej wśród najmłodszych i rozwijanie zainteresowań
przyrodniczych. W konkursie mogły wziąć udział dzieci w wieku od 3
do 6 lat, a ich zadaniem było wykonanie „Eko-ogródka” z różnych materiałów. Do wykonania prac użyto rolek bibuły, pudełek,tektury. Pomysłowość dzieci i rodziców, którzy wspierali swe pociechy, nie zna granic.
Jury najbardziej spodobały się prace Julii Tłoczek, Zofii Jaguszewskiej,
Hanny Ostulskiej, Elizy Cierpiał. Starostwo ufundowało nagrody.
***

Liczyła się pomysłowość, różnorodność użytych materiałów, najlepiej recyklingowych, a także wykonanie i zaprezentowanie swojej pracy
na zdjęciu. Konkurs pt. „Eko-strój”, zorganizowany przez Gminę Drużbice i bełchatowskie starostwo, miał na celu kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Użycie do wykonania prac
surowców wtórnych uczy, jak można pożytecznie wykorzystać to, co
wydaje się już niepotrzebne i bezużyteczne. Spośród 24 nadesłanych
prac, wyłoniono osiem najlepszych. W kategorii klas I-III na podium
stanęli: I miejsce - Bartosz Agatowski, II miejsce - Oliwia Pankiewicz, III
miejsce - Nikola Jakóbczak. Wyróżnienia przyznano Lenie Góralczyk,
Natalii Jacoń, Antoninie Mazur, Natalii Michalak oraz Antoniemu Szczepaniakowi. W kategorii klas IV-VIII: I miejsce - Natalia Chudzik, II miejsce
ex eaquo - Maja Wiederyńska oraz Michał Stępczyński, III miejsce ex
eaquo – Maja Ratalewska i Kacper Szczukocki. Wyróżnienia otrzymali:
Julia Stępień, Dominika Dawidowicz, Maja Rojek, Jakub Walczak, Piotr
Pawlak, Kacper Owczarek, Tomasz Miłkowski, Igor Kaczewiak, Igor Kosacki, Grzegorz Piekarski oraz Filip Szczepaniak.
n
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Czy z odpadów można zrobić coś przydatnego, pożytecznego i ładnego? Najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu, przy wsparciu swoich rodziców i opiekunów, odpowiedzieli twierdząco i udowodnili to w ekologicznych konkursach, zorganizowanych
przez przedszkola i szkoły. Prace plastyczne wykonywano w domu, a następnie ich zdjęcia przesłano do placówek. Autorów
najciekawszych prac nagrodzono upominkami, ufundowanymi przez starostwo.
Szkoła Podstawowa w Łobudzicach przeprowadziła dwa konkursy,
zatytułowane „Eko-Modniś” i „Recyklingowe cuda, czyli jak zrobić, coś z niczego”. Ich uczestnicy zrobili małe dzieła sztuki z plastikowych butelek, nakrętek oraz innych drobnych, już niepotrzebnych
rzeczy. Najciekawsze prace wyróżniono, a ich twórców nagrodzono
upominkami, ufundowanymi przez samorząd powiatu.
Recyklingowe cuda, czyli jak zrobić, coś z niczego
I miejsce – Szymon Stawowczyk
II miejsce –Jakub Brzozowski
III miejsce – Maciej Martyniak
Wyróżnienia: Martyna Strzelecka, Oskar Kardas, Paweł Bartecki
Eko-Modniś
Zwyciężczyni – Lena Łabęcka; wyróżnienia: Izabela Retkiewicz,
Marcel Wejman, Ewa Retkiewicz
Wszystkie konkursy ekologiczne mają na celu kształtowanie u dzieci świadomości o otaczającym je środowisku i konieczności troszczenia się o jego ograniczone zasoby. Wykorzystywanie surowców wtór-

nych jest bardzo częstą metodą edukacji ekologicznej. Kreatywność
dzieci za każdym razem jest zaskakująca i imponująca. Wystarczy
zobaczyć prace dzieci z Janowa i Zelowa. Na konkurs „Eko-wynalazków” nadesłane zostały cztery prace. Komisja zdecydowała o następującej klasyfikacji:

EKOPOWIAT

Zabawki, wynalazki, ubrania mogą być „eko”

I miejsce - Franciszek Kurowski (drapak dla kota)
II miejsce - Kuba Filipczak (piłkarzyki)
III miejsce – Filip Ruszczyński (czołg)
Wyróżnienie - Igor Karolczyk (automatyczna maszyna do napojów)
Wszystkie grupy w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Zelowie zachęcono do udzialu w konkursie „Eko-zabawka”. Zgłosiło
się dwudziestu przedszkolaków w wieku od 4 do 6 lat. Zadanie
konkursowe polegało na wykonaniu zabawki z wykorzystaniem
surowców wtórnych, odpadów i innych, niepotrzebnych materiałów. Rodzice przesyłali zdjęcia wykonanych prac do koordynatora
konkursu. Dyplomami i upominkami nagrodzone zostały wszystkie dzieci. 
n

Własnoręcznie wykonane zabawki z butelek, kapsli i kartonów sprawiają milusińkim nie mniej radości niż gotowe, kupione w sklepie. Dzieci zaprezentowały swoje dzieła na fotografiach,
które następnie przesłano do organizatorów konkursów.
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CZAS WOLNY

Trwa konkurs na najpiękniejsze balkony i tarasy
Są nie tylko ozdobą domu, ale miejscem, w którym można odpocząć, poczytać, delektować się słońcem. Balkony czy tarasy zyskały
na znaczeniu szczególnie teraz, kiedy w czasie pandemii częściej zostajemy w domach. Konkurs na najpiękniejsze balkony i tarasy w powiecie, ogłoszony przez Starostę Bełchatowskiego Dorotę Pędziwiatr
i bełchatowski market Leroy Merlin, ma zachęcić mieszkańców do
pochwalenia się tymi zakątkami domostw i mieszkań, ich aranżacją,
ciekawymi patentami na oświetlenie czy dekoracje. W rywalizacji już
bierze udział kilka miejsc, m.in. z osiedli Przytorze, Okrzei i Dolnoślą-

skiego w Bełchatowie oraz miejscowości Teresin w gminie Drużbice.
Zgłoszenia należy przesłać na adres powiat@powiat-belchatowski.pl
do 31 lipca.
Powinny one zawierać formularz oraz pięć zdjęć z różnych ujęć,
prezentujących konkursowe miejsce. Udział w przedsięwzięciu
mogą zgłaszać tylko właściciele lokali czy posesji. Najlepsze aranżacje balkonów i tarasów zostaną nagrodzone wartościowymi bonami na zakupy: 1000 zł za I miejsce, 500 zł za II miejsce, 250 zł za III
miejsce.
n

Właściciele mieszkań i domów sami nominują swoje balkony i tarasy do konkursowej rywalizacji przysyłając do starostwa ich zdjęcia i formularz zgłoszenia (wersja elektroniczna).

Wieczorne bieganie dla
zdrowia i pucharów
Wieczorny Puchar Pięciu Biegów to cykl zawodów dla biegaczy amatorów, który
w trakcie wakacyjnych tygodni będzie miał miejsce na stadionie lekkoatletycznym Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie. Przedsięwzięcie jest organizowane przez
UKS Czempion Bełchatów i Klub Biegaczy Spartakus przy współudziale powiatowej
jednostki. Pierwsza rywalizacja na dystansie 3000m odbyła się 26 czerwca. Pobiegły
też dzieci na dystansach 200m, 300m i 400m. Zachowując zasady bezpieczeństwa
epidemicznego rywalizację przeprowadzono w seriach „na czas”, a zawodnicy przy
zgłoszeniach deklarowali swoje możliwości, czyli czas, w jakim przewidują pokonać
dystans. Dzięki temu można było ułożyć ciekawe serie biegowe, w których rywalizowali zawodnicy i zawodniczki na podobnym poziomie sportowym. W sumie rozegrano cztery serie, z których najszybsza była trzecia. Zwycięzcą został Tomasz Kunikowski.
Ambasadorami Wieczornego Pucharu Pięciu Biegów są Joanna Mazur, multimedalistka mistrzostw świata i Europy osób niepełnosprawnych i jej biegowy partner oraz
trener Michał Stawicki. 3 lipca odbył się drugi z cyklu biegów na dystansie 1 mili.  n

Kolejne terminy zawodów w ramach Wieczornego Pucharu Pięciu Biegów to: 31 lipca (dystans 1000m), 7
sierpnia (2000m) i 28 sierpnia (5000m).
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Bezpłatna
mammografia

Mieszkanki gmin Rusiec, Kluki i Bełchatów będą mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne, na
które nie trzeba mieć skierowania. Są one w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowane przez NFZ.
Mobilne pracownie mammograficzne przyjadą do ww.
miejscowości i będą dostępne przez kilka godzin.
Rusiec – 17 lipca, godz. 8.00 - 12.00 przy Urzędzie
Gminy, ul. Wieluńska 35;
Wola Wiązowa – 17 lipca, godz. 13.00 - 15.00 przy Filii Bibliotecznej i Domu Kultury w Woli Wiązowej, Wola
Wiązowa 85;
Kluki – 21 lipca, godz. 13.00 - 16.00 przy Urzędzie
Gminy, Kluki 88;
Bełchatów – 23 lipca, godz. 10.00 - 17.00 i 24 lipca,
godz. 8.00 - 15.00 przy markecie Kaufland, ul. Witolda
Budryka 69.
Przed badaniem należy się zarejestrować pod nr tel.
58 666 24 44 lub na stronie www.mammo.pl/formularz.
Warto także zabrać ze sobą poprzednie wyniki mammografii.
W pracowni będą mogły jednocześnie przebywać tylko trzy panie. Do dyspozycji będą środki do dezynfekcji
rąk. Należy także posiadać maseczkę ochronną. W badaniu mogą wziąć udział kobiety w wieku 50-69 lat, które
są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi,
a także nie miały wykonanej mammografii w ramach
Programu PRP w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
n
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Centrum Kształcenia Zawodowego
tel. 633 23 44, fax 633 23 78
Powiatowe Centrum Sportu
tel. 733 01 70, 733 01 72
ul. Czapliniecka 66
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 733 05 45,
fax 633 06 42
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
(kier. 44)
ul. Pabianicka 17/19
Centrala 635 86 00, fax 635 86 17
Sekretariat 635 86 01
Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 47
Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 33
Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami
635 86 50
Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09
Zespół ds. Kadr 635 86 10
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 733 65 32
Biuro Rady Powiatu 635 86 53

Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych 633 16 81
Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81
Bursa Szkolna 632 12 52
Powiatowa Administracja Zespolona
KP Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wspólna 7, 633 83 12, fax 633 82 10
KP Policji
ul. 1 Maja 7, 635 52 15
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Pabianicka 34, tel. 633 29 06
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
ul. Okrzei 49, tel. 733 13 57
Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
ul. Piłsudskiego 70, tel. 635 09 53

Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13
tel. 632 52 11, fax 632 68 54
Urząd Gminy w Drużbicach
97-403 Drużbice 77a, tel. 631 10 78 fax 631 12 59
Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
tel. 731 31 10 fax 731 31 30
Urząd Gminy w Klukach
97-415 Kluki 88, tel. 631 50 02 fax 631 50 25
Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec
tel. 43 676 60 11 fax 43 676 62 90
Urząd Gminy w Szczercowie
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
tel. 631 80 50 fax 631 80 79
Urząd Miejski w Zelowie
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
tel. 634 10 00 fax 634 13 41
Przyjęcia interesantów przez starostę, wicestarostę
i etatowego członka Zarządu Powiatu odbywają się
we wtorki od godziny 13.00 do godz.18.00 w budynku
starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 (III piętro).
Termin wizyty należy uzgodnić w sekretariacie lub
telefonicznie: 44 635 86 01.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (umawianie wizyt) 723721725

Pozostałe Instytucje
Szpital Wojewódzki
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00

TELEFONY ALARMOWE

Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80

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

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Lipowa 67, tel./fax 632 79 14
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Bawełniana 3, tel. 632 94 04, fax 631 40 46
Dom Pomocy Społecznej w B-wie
ul. Dąbrowskiego 2, tel./fax 635 24 00
ul. Pabianicka 34
Zespół ds. promocji 635 86 42
Rzecznik prasowy 635 86 95
Darmowa pomoc prawna 635 86 97

Dom Pomocy Społecznej, Zabłoty 19
97-425 Zelów, tel./fax 634 19 40
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
97-413 Łękawa 9, tel. 635 12 22
Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, tel./fax 43 676 60 04
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Czapliniecka 96, 632 28 74
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. gen. J. Głuchowskiego, ul. Targowa 20,
633 60 08
Szkoły ponadpodstawowe
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
ul. 1 Maja 6, tel./fax 632 20 10

ul. Pabianicka 26

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

Wydział Komunikacji i Dróg
635 86 77, 733 65 31, 635 86 26

ZSP nr 1 im. L. Czyżewskiego
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 57 11, fax 632 31 56

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
635 86 04

ZSP nr 2 im. R. Traugutta
ul. Czapliniecka 98, tel/fax 632 16 42

Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

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

Wydział Inwestycji i zamówień Publicznych
733 66 08
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
635 86 24

Echo powiatu bełchatowskiego • nr 2 / 2020

Urzędy gmin
Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1
tel. 733 51 37, fax 733 51 40

ZAŁATW SPRAWĘ
W URZĘDZIE
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
pracuje w dni powszednie od godz.
7.30 do godz. 15.30, we wtorki do godz.
18.00. Wykaz poszczególnych wydziałów i numerów pokoi znajduje się na
tablicy w holu na parterze urzędu. Informacje są również udzielane w punkcie
obsługi (parter).
Druki i formularze do poszczególnych
spraw są dostępne na oficjalnej stronie
internetowej powiatu bełchatowskiego
www.powiat-belchatowski.pl (zakładka
Dla mieszkańca/Druki do pobrania lub
BIP), a także bezpośrednio w wydziałach.
Termin wizyty w wydziale komunikacji można uzgodnić poprzez specjalną aplikację na stronie www powiatu.
O załatwieniu sprawy rejestracji samochodu czy prawa jazdy urząd powiadamia interesantów SMS-em, jeśli mają
takie życzenie.
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ul. Czapliniecka 96
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 733 66 24

RADNI VI KADENCJI
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE
Komisje Rady Powiatu
w Bełchatowie

PREZYDIUM RADY

Komisja Rewizyjna:
Joanna Guc (przewodnicząca)
Zofia Szumigaj-Grochocka
Marek Chrzanowski
Jarosław Janaszewski
Bogdan Stolarczyk
Komisja Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego
Marek Chrzanowski
(przewodniczący)
Jacek Bakalarczyk
Radosław Herudziński
Waldemar Wyczachowski
Krzysztof Gajda
Włodzimierz Kula
Krzysztof Rybak
Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony
Środowiska
Zofia Szumigaj-Grochocka
(przewodnicząca)
Jolanta Pawlikowska
Adam Baryła
Sławomir Malinowski
Marek Jasiński
Jacek Zatorski
Jarosław Janaszewski
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Małgorzata Filipek
(przewodnicząca)
Dorota Pędziwiatr
Radosław Herudziński
Renata Skalska
Lidia Szymańska
Komisja Infrastruktury i Porządku
Publicznego
Bogdan Stolarczyk
(przewodniczący)
Małgorzata Filipek
Leszek Maciaszczyk
Jacek Zatorski
Joanna Guc
Marek Jasiński
Krzysztof Jewgiejuk
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy
Społecznej
Jolanta Pawlikowska
(przewodnicząca)
Tadeusz Dobrzański
Leszek Maciaszczyk
Renata Skalska
Włodzimierz Kula
Lidia Szymańska
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Krzysztof Jewgiejuk
(przewodniczący)
Marek Chrzanowski
Zofia Szumigaj-Grochocka

Krzysztof Rybak
Wiceprzewodniczący

Sławomir Malinowski
Przewodniczący

Renata Skalska
Wiceprzewodnicząca

ZARZĄD POWIATU

Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Radoslaw Herudziński
Członek Zarządu

Jacek Bakalarczyk
Wicestarosta

Marek Jasiński
Członek Zarządu

Leszek Maciaszczyk
Członek Zarządu

Adam Baryła

Marek Chrzanowski

Tadeusz Dobrzański

Małgorzata Filipek

Krzysztof Gajda

Jarosław Janaszewski

Krzysztof Jewgiejuk

Włodzimierz Kula

Joanna Guc

Lidia Szymańska

Jolanta Pawlikowska

Bogdan Stolarczyk

Zofia Szumigaj-Grochocka

Waldemar Wyczachowski

Jacek Zatorski

