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Wydział Administracyjno - Gospodarczy 635 86 81
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Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji 635 86 42

Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 733 04 98, fax
633 06 42
Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych 633 18 81

Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51

Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 33

Bursa Szkolna 632 12 52

Wydział Komunikacji i Dróg 635 86 77, 635 86 09
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu
Państwa 635 86 50
Zespół ds. Kadr 635 86 10
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 635 86 14
Biuro Rady Powiatu 635 86 53
Rzecznik prasowy 635 86 14
ul. Pabianicka 34

Szczegółowy zakres usług realizowanych przez każdą
z komórek organizacyjnych jest dostępny na stronie
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Powiatowa Administracja Zespolona
KP Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wspólna 7, 633 83 12, fax 633 62 68

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
635 86 24
ul. Czapliniecka 96

Urzędy gmin
Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1
te. 733 51 16, fax 632 69 23
Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13
tel. 632 52 11, 632 68 54
Urząd Gminy w Drużbicach
97-403 Drużbice 77a, tel. 631 10 78

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

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

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

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

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Lipowa 67, tel./fax 632 79 14
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Bawełniana 3, tel./fax 632 94 04

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
97-413 Łękawa 9, tel. 635 13 48, fax 633 21 06
Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, 043 676 60 04
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ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie
ul. Kilińskiego 5, tel./fax 634 10 70

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

Dom Pomocy Społecznej, Zabłoty 19
97-425 Zelów, tel./fax 634 19 40

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu 733 66 08

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

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

Dom Pomocy Społecznej w B-wie
ul. Dąbrowskiego 2, tel./fax 635 24 00

Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09

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

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

Pozostałe Instytucje

Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

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

KP Policji
ul. 1 Maja 7, 635 52 00

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

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
635 86 04

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

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

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

Telefony alarmowe
z komórkowych i stacjonarnych 112
pogotowie ratunkowe 999
straż pożarna 998
policja 997
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To jest ważne
Szanowni Państwo
Przed samymi wakacjami odbyła się ważna dla Zarządu Powiatu sesja absolutoryjna, podsumowująca ubiegły rok naszej pracy, podzielona na wniosek części radnych na dwie części.
Ostatecznie Zarząd Powiatu w Bełchatowie otrzymał absolutorium, 15 radnych głosowało „za”,
natomiast 8 radnych było „przeciw”. Wykonanie budżetu powiatu za rok 2013 pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie komisje Rady Powiatu.
Nie ukrywam, że cieszę się z takiego obrotu sprawy, choć mam wątpliwości, czy przerywanie sesji absolutoryjnej i dokończenie obrad po dwóch tygodniach miało racjonalne przesłanki.
Pragnę podkreślić, że absolutorium dotyczy stricte sprawozdania z wykonania planu budżetowego za ubiegły rok, a zatem dotyczy spraw finansowych, a nie innych, choć związanych
z działalnością samorządu powiatowego. Widocznie polityczne zamieszanie wokół tej sprawy
miało swoje tzw. drugie dno i było niektórym osobom na rękę. Czy chodziło im o odwrócenie
uwagi od innych spraw? - zapytam retorycznie.
Przy okazji absolutorium i wcześniejszego wniosku o moje odwołanie, który jednak nie zyskał poparcia większości radnych, zauważyłem pewną, i niestety, smutną, prawidłowość. Otóż,
gdy mówiono o trudnych sprawach samorządu, to zawsze obarczano odpowiedzialnością Starostę Bełchatowskiego. Z kolei, gdy
chwalono się sukcesami, laury zbierał Zarząd Powiatu. Przypomnieć zatem należy, że to właśnie na cotygodniowych spotkaniach
Zarządu Powiatu, w których uczestniczę ja, wicestarosta Marek Jasiński oraz członkowie: Krzysztof Gajda, Elżbieta Kudaj i Krzysztof
Kamieniak, zapadają decyzje o wszystkich sprawach dotyczących Powiatu Bełchatowskiego. Decyzje podejmuje gremium złożone
z reprezentantów koalicyjnych klubów. Starosta nie decyduje jednoosobowo, nie ma takiej możliwości. I tak powinno być w imię demokratycznych zasad. I warto też o tym pamiętać, zanim rzuci się kamieniem.
Rozpoczęły się wakacje, czas zasłużonego odpoczynku. Życzę Państwu, by były one spokojne i przyniosły także wiele ciekawych,
niezapomnianych wspomnień.
Szczepan Chrzęst
Starosta Bełchatowski

Organizacje pozarządowe na wakacjach

P

od takim tytułem odbyło się 24.06. II Forum dla
Organizacji Pozarządowych. Hasło przewodnie
nie oznaczało jednakże czasu wolnego i leniuchowania, a przeciwnie - okres wzmożonej działalności podmiotów realizujących szereg zadań na rzecz
mieszkańców o charakterze kulturalnym, charytatywnym, społecznym. Dorota Adamek, kierownik
MOWES w Bełchatowie, podsumowała dotychczasowe działania Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla
Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii
Społecznej, który od lutego br. prężnie działa na
terenie powiatu na rzecz lokalnych stowarzyszeń,
fundacji i innych podmiotów tzw. III sektora.
Przedstawiciele organizacji przyznali, że utworzenie i funkcjonowanie MOWES na terenie powiatu
bełchatowskiego jest dobrą, efektywną inicjatywą.
Dzięki licznym spotkaniom informacyjno-doradczym oraz szkoleniom, organizacje łatwiej„poruszają
się” po dotyczących ich funkcjonowania przepisach
prawnych, a przede wszystkim finansowo – księgowych. Odważnie zaczęto pisać projekty i sięgać po
środki finansowe, także te spoza budżetu powiatu.
Na pamiątkę udziału, ale także jako potwierdzenie nabycia wiedzy i kompetencji w szkoleniach: „Planowanie pracy projektem”, „Projekt
a wniosek. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” oraz

„Księgowość w organizacjach pozarządowych”,
Monika Selerowicz - pełnomocnik starosty bełchatowskiego ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi - wręczyła certyfikaty.
Liderzy organizacji, które wzięły udział w II Forum, przedstawili ich dokonania, wymienili się doświadczeniami i planami działania w czasie wakacji.
W związku z planami działania organizacji podczas
wakacji Anna Furmańska – doradca MOWES w Bełchatowie, przekazała istotne informacje na temat
możliwości organizowania festynów, wyjazdów, lote-

rii fantowych, aukcji charytatywnych i innych przedsięwzięć. Istotnym pomysłem, jaki zrodził się podczas
Forum, jest aktywizacja wolontariatu. We wrześniu,
w pierwszej kolejności w szkołach podlegających powiatowi, zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne o roli, wadze i pozytywach płynących z faktu
wcielania się młodych ludzi w rolę wolontariuszy.
Spotkanie zakończyła dyskusja nad propozycjami dotyczącymi organizacji III Pikniku Stowarzyszeń, który zaplanowano na 31 sierpnia 2014 r.
Redakcja
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Wydarzenia
W drodze ku lepszemu

S

zczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski wspólnie
z Cezarym Gabryjączykiem, Starostą Łaskim, byli
gospodarzami XV Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych, który odbywał się w Słoku koło
Bełchatowa w dniach 4-6 czerwca. W kongresie udział
wzięło około 300 osób z terenu całego kraju związanych
z branżą drogową. Kongres został objęty patronatem
Ministra Gospodarki, Wojewody Łódzkiego i Marszałka
Sejmiku Województwa Łódzkiego. Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa sprzętu wykorzystywanego przez
drogowców, jak też firm produkujących materiały używane w tej branży.
- To dla naszego powiatu ogromne wyróżnienie uczestniczyć w kongresie jako gospodarz i koordynator – ocenił
wydarzenie Tomasz Kijanka, dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Bełchatowie. - Liczne prelekcje, bloki
tematyczne i panele dyskusyjne były dla naszej branży
cennym źródłem wiedzy. Wymiana poglądów i doświadczeń między drogowcami to kolejny atut tego wydarzenia.
Możliwość zaprezentowania się firm związanych z naszą
dziedziną pozwoliła zapoznać się bezpośrednio z najnowszymi materiałami i technologiami.
Uczestnicy kongresu zajęli się omówieniem takich
zagadnień, jak m.in.: nowoczesna infrastruktura techniczna sposoby na poprawienie bezpieczeństwa ruchu
drogowego, ochrona dróg powiatowych przed degra-

dacją poprzez inteligentny system rozpoznawania i ważenia pojazdów ciężkich, zarządzanie drogami powiatowymi w kontekście przepisów prawa.
- Cieszę się, że powiat bełchatowski został wybrany
na miejsce kongresu – mówi Szczepan
Chrzęst, Starosta Bełchatowski. - Drogi
powiatowe w naszym kraju stanowią jedną
trzecią całej sieci drogowych połączeń w kraju. Obsługują one zarówno ruch wewnętrzny
– lokalny, jak też tranzytowy – wyprowadzając transporty w kierunku głównych szlaków
komunikacyjnych. Jednakże wzrostowi roli
komunikacyjnej tych dróg nie towarzyszy
odpowiednie tempo modernizacji i podnoszenia standardu technicznego. Problemem
są, jak zawsze, ograniczone budżety samorządów. Obrady kongresu zintegrowały środowisko drogowców. Okazuje się, że wszyscy
borykamy się z podobnymi problemami
i w żadnym powiecie nie jest idealnie.
Jednym z ciekawych tematów prelekcji
było bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych. W Polsce istnieje 9 tysięcy kilometrów dróg rowerowych.
W sąsiednich Czechach 4 razy więcej. Jeśli chodzi o ilość
rowerów, średnio na tysiąc Polaków przypada niecałe
200 rowerów. Wskaźnik ten ogólnie dla Unii Europejskiej wynosi 700, w samej Holandii - 850. Na szczęście
tendencja jest wciąż rosnąca, ale wiąże się z tym także
konieczność zwiększania sieci dróg
dla rowerów. Istnieje 5 podstawowych wytycznych projektowania
infrastruktury rowerowej: spójność,
bezpośredniość, wygoda, atrakcyjność i bezpieczeństwo. Jak pokazują obserwacje, infrastruktura rowerowa jest traktowana jako droga
drugiej kategorii. Myślą tak o niej
kierowcy, piesi, a nawet sami rowerzyści i eksperci zarządzania ruchem. Jak wskazywał autor przedmiotowej prelekcji, ten stan winien
się zmienić. Ścieżki rowerowe, ich

popularność i dostępność przynoszą wiele korzyści:
mniejsze zanieczyszczenie powietrza, lepszą kondycję
fizyczną obywateli, zmniejszenie ruchu samochodowego, oszczędność nawierzchni i paliwa, mniejsze korki.

Obecność dobrych ścieżek rowerowych może skłonić
do wyboru roweru – jako środka lokomocji – ponad
70 % mieszkańców (oszacowano na podstawie ankiety).
Większość z nas uważa (ponad 90%), że budową ścieżek
powinny zająć się samorządy, a nie rząd.
Najistotniejszą kwestią jest bezpieczeństwo na ścieżce rowerowej. Zagrożenie dla rowerzysty stanowią: niewłaściwa nawierzchnia, inni rowerzyści, brak ciągłości
sieci ścieżek rowerowych. Jeśli chodzi o najpopularniejsze, spotykane w kraju nawierzchnie, są to: asfaltowa,
z kostki betonowej fazowanej lub niefazowanej, z tłucznia klinowanego lub nieklinowanego. Każda ma zarówno wady, jak i zalety. Najmniej wad ma nawierzchnia
asfaltowa: jest gładka, zapewnia rowerzyście komfort
jazdy i mały wysiłek, nie można jej … ukraść, w odróżnieniu od nawierzchni z kostki betonowej. Ta ostatnia
jest po prostu „rozbieralna”, a dodatkowo podatna na
powstawanie nierówności, wrastanie roślin w szczeliny
i podświadomie kojarzona przez użytkowników z chodnikiem, jest mniej bezpieczna od asfaltowej.
AZ

Czas na porządek w rowach

A

ż 60 kilometrów rowów przy drogach, będących własnością Powiatu Bełchatowskiego, zostanie w tym roku poddane konserwacji. Będzie to kosztować samorząd powiatu
ponad 586 tysięcy złotych.
- Każdego roku modernizujemy po kilka kilometrów rowów,
ale pierwszy raz robimy to na tak dużą skalę – mówi Tomasz
Kijanka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie.
- Dziękuję Zarządowi Powiatu za przeznaczenie w tegorocznym
budżecie powiatu sporych pieniędzy na ten cel. Udrożnione i dobrze utrzymane rowy są ważnym elementem bezpieczeństwa na
drodze. Ich głównym zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru
wody z korony drogi. Jednak często zdarza się, że w wyniku braku melioracji na polach do rowów spływają ogromne ilości wody
właśnie z pól i łąk, dodatkowo je zanieczyszczając.
Prace konserwacyjne będą polegały na odmuleniu rowów,
czyli wybraniu z dna namułu naniesionego przez wodę, usu-
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nięciu z rowu zalegających odpadów, usunięciu nadmiaru
gruntu lub uzupełnieniu, usunięciu zakrzaczeń, wyprofilowaniu powierzchni gruntu za rowem.
- Należy pamiętać, że w zakres robót nie wchodzą roboty związane z czyszczeniem i udrażnianiem przepustów pod zjazdami do
posesji – dodaje Tomasz Kijanka. - Zgodnie z ustawą o drogach
publicznych obowiązek utrzymania zjazdów indywidualnych
i publicznych należy do właścicieli lub użytkowników gruntów
przyległych do drogi, co jednoznacznie wskazuje, że właściciel
zjazdu ma obowiązek regularnie go czyścić i dbać o jego przepustowość. Niestety, często spotykamy się z takimi sytuacjami, iż
przyczyną zastoisk wody w rowach są niedrożne przepusty pod
prywatnymi zjazdami, co powoduje zalania i podtopienia posesji.
Prace konserwacyjne na przydrożnych rowach zostaną
przeprowadzone do września tego roku.
KB

Wydarzenia
Finansowy zastrzyk Pieniądze na sorbenty
dla szpitala
tarostwo Powiatowe w Bełchatowie przekazawysokości i z tym konkretnym celem udzielana jest

P

owiat Bełchatowski przekaże kolejną dotację
dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie
w wysokości 122 500 złotych. Pieniądze zostaną
wykorzystane na zakup sprzętu medycznego dla
oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej i łóżek
rehabilitacyjnych dla zakładu opiekuńczo – leczniczego oraz przebudowę węzła sanitarnego w oddziale pediatrycznym. Wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia i troska o pacjenta zmuszają szpital
do nowych inwestycji, a doposażenie podyktowane jest warunkami kolejnych kontraktów z NFZ.

Dyrektor placówki Mirosław Leszczyński nie po
raz pierwszy zwrócił się o pomoc do samorządu
Powiatu Bełchatowskiego i - nie po raz pierwszy
– jego prośba spotkała się z przychylnością władz
powiatu.
- Sukcesywnie kupujemy sprzęt dla oddziałów bełchatowskiego szpitala – mówi Szczepan Chrzęst,
Starosta Bełchatowski. - Każdorazowo konsultujemy
z władzami lecznicy i poszczególnymi ordynatorami
rodzaj zakupów. Dzięki temu unowocześniamy bazę
medyczną, z której przede wszystkim korzystają mieszkańcy naszego powiatu. W ciągu ostatnich pięciu lat
samorząd powiatu przeznaczył na działalność szpitala
ponad milion złotych.
W ramach tegorocznej dotacji na liście zakupów dla szpitala znalazły się: panele nadłóżkowe
dwustanowiskowe wraz z wyposażeniem, panel
nadłóżkowy jednostanowiskowy wraz z wyposażeniem, system instalacji przywoławczej. Przebudowa węzła sanitarnego w oddziale pediatrycznym
podyktowana jest koniecznością zapewnienia bezpiecznych i komfortowych warunków hospitalizacji
najmłodszych pacjentów, których rocznie przyjmowanych jest ponad 1000, a średnia długość pobytu
w oddziale wynosi 5 dni. Niestety, podejmowane
działania lecznicze oraz fachowa opieka lekarska
i pielęgniarska nie rekompensują obecnych warunków infrastrukturalnych w oddziale pediatrycznym.
Tymczasem zapewnienie odpowiednich standardów reżimu sanitarno – epidemiologicznego ma
bezpośredni wpływ na skuteczność procesu leczniczego, a tym samym poczucie bezpieczeństwa

S

ło bełchatowskiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej prawie 30 tysięcy złotych
na sorbenty, czyli środki do absorpcji i neutralizacji
zanieczyszczeń ropopochodnych. Wykorzystywane są przez straż pożarną do usuwania substancji
olejowych, które wydostają się do środowiska na
skutek wypadków drogowych czy wycieków. Rozlane ciecze ropopochodne lub inne stanowią duże
zagrożenie dla środowiska w przypadku przedostania się do gruntu i wód gruntowych, bądź też
do studzienek kanalizacyjnych. Dotacja w takiej

strażakom każdego roku.

zdrowotnego, zarówno
dzieci leczonych w oddziale, jak i ich rodziców
czy opiekunów. Wsparcie finansowe ze strony
budżetu powiatu zostanie wykorzystane na
poprawę sytuacji.
Oferta świadczeń zakładu opiekuńczo-leczniczego skierowana jest
przede wszystkim dla
osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych
i unieruchomionych fizycznie, które wymagają stałej i profesjonalnej opieki
pielęgniarskiej, rehabilitacji, a także kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Pacjenci
przyjmowani są na okres konieczny do „usprawnienia”
po zakończonym leczeniu szpitalnym, poprawy stanu
zdrowia i podniesienia jakości życia, odciążenia opiekunów.
Przypomnijmy, w 2013 roku na oddziale chirurgii ogólnej oddano do dyspozycji pacjentów salę
intensywnego nadzoru nad pacjentem. Jej wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt było możli-

we także dzięki dotacji z powiatowego portfela.
Całkowity koszt przygotowania i wyposażenia sali
wyniósł pół miliona złotych. Oprócz ww. dotacji
szpital pozyskał wsparcie z Fundacji Rozwoju Chirurgii Ziemi Bełchatowskiej.
W 2012 roku z budżetu powiatu przeznaczono
aż 330 tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego dla bełchatowskiego szpitala. Sprzęt
trafił do trzech oddziałów: zakładu diagnostyki laboratoryjnej, chirurgicznego, chorób wewnętrznych I. W 2011 roku powiat przekazał 300
tysięcy złotych na zakup łóżek dla potrzeb oddziału chorób wewnętrznych I oraz pododdziału
udarowego. W 2010 roku powiat przekazał szpitalowi dotację w wysokości 300 tysięcy złotych
na zakup zestawu laparoskopowego z wyposażeniem, w skład którego wchodził: tor wizyjny ze
źródłem światła i monitorem, insuflator, wózek
do zestawu laparoskopowego, komplet narzędzi
laparoskopowych. Z kolei w 2009 roku ze środków budżetu powiatu kupiono za 80 tysięcy
złotych specjalistyczne urządzenia dla oddziału
chirurgii urazowo-ortopedycznej. W 2006 roku
pomoc finansowa wyniosła 100 tysięcy złotych
na zakup sprzętu dla oddziału ortopedii.
KB

Wsparcie dla policji

W ubiegłym roku bełchatowska komenda otrzymała
z budżetu powiatu 10 tysięcy złotych na zorganizowanie służb ponadnormatywnych. W ostatnich sześciu
latach samorząd powiatowy przekazał policji prawie
400 tysięcy złotych. W 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie otrzymała od samorządu powiatowego 60 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych zostało przeznaczonych na sfinansowanie dodatkowych
służb prewencyjnych, a 40 tysięcy złotych na remont
instalacji elektrycznej w budynku policji. W poprzednich latach starostwo przekazało bełchatowskiej policji
45 tysięcy złotych na służby prewencyjne i remont budynku, 114 tysięcy zł na modernizację placu manewrowego oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku
gospodarczego wraz z wymianą wrót garażowych.
Starostwo zakupiło również samochód do transportu
psów tropiących za ponad 60 tysięcy złotych, przekazało 40 tysięcy złotych na dofinansowanie zakupu
radiowozu, 70 tysięcy złotych na stworzenie nowoczesnego powiatowego stanowiska kierowania. 
KB

B

ełchatowska Komenda Powiatowa Policji otrzyma
kolejne w tym roku wsparcie z budżetu powiatu.
Na mocy decyzji radnych do jednostki trafi 100 tysięcy
złotych.
– Łącznie w tym roku przekażemy bełchatowskiej policji 125 tysięcy złotych – mówi Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski. – Tymi środkami wesprzemy zakup
dwóch radiowozów oraz komputerów na wyposażenie
stanowisk służbowych.
Do policji już trafiło 12 tysięcy złotych na patrole
ponadnormatywne, natomiast 6 tysięcy złotych na
zakup psa wyszkolonego do tropienia narkotyków. Kupiono także specjalistyczny sprzęt operacyjny za około
7 tysięcy złotych, który pomoże policjantom w pracy
związanej z profilaktyką narkotykową i środków odurzających. Wsparcie dla policji udzielone przez samorząd powiatu jest elementem realizacji kampanii pt.
„Stop dopalaczom”.

KB
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Wydarzenia
Trud samorządności doceniony

K

to więcej otrzymuje, od tego więcej się wymaga
– taka główna myśl wiodła przez homilię ks. Zbigniewa Zgody podczas Mszy św. w intencji samorządowców, inaugurującej uroczystość z okazji Dnia
Samorządu Terytorialnego. Święto uchwalone przez
Sejm RP w 2000 r. ma w naszym powiecie wyjątkową
oprawę, na którą składają się nabożeństwo, gala i występy artystyczne. W tym roku samorządowcy z powiatu bełchatowskiego świętowali 25 maja. Najpierw
wierni modlili się o zdrowie, mądrość i dobrą pracę
funkcjonariuszy samorządowych w świątyni przy ul.
Kościuszki w Bełchatowie. Wspomniany ksiądz celebrans zwracał się do obecnych wielokrotnie.
- Władza piastowana przez wójtów, prezydentów,
starostów, radnych i urzędników jest przede wszystkim odpowiedzialnością za drugiego człowieka i za
to, jak mu się żyje – powiedział ks. Zbigniew Zgoda. – Władza jest darem, który wiąże się z przywilejami i honorami, ale jednocześnie ze służbą i pracą,
ciągle poddawaną pod ocenę społeczeństwa. Kiero-

wanie się dobrem drugiego człowieka, nieprzemijalnymi zasadami moralnymi, prawdą i miłością do
Boga i ludzi, pokorą i dążeniem do wzrostu poziomu
własnej wiedzy i kompetencji są jedyną drogą do
sprawowania tej władzy mądrze i sprawiedliwie.

Następnie w sali teatralnej Miejskiego Centrum
Kultury miała miejsce akademia, a w jej trakcie
czas na przemówienia, podsumowania i podziękowania. Gościem gali był Paweł Bejda, wicewojewoda łódzki. Gospodarz uroczystości – Szczepan
Chrzęst, Starosta Bełchatowski, a jednocześnie
samorządowiec z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, przypomniał o najważniejszych
obszarach działalności samorządu powiatowego,
w których inwestowanie przekłada się na lepsze,
wygodniejsze i piękniejsze warunki życia obywateli. Edward Olszewski, Przewodniczący Rady
Powiatu w Bełchatowie, podkreślił w swoim wystąpieniu niekwestionowane dobra materialne i ideologiczne, które są efektem demokracji i reformy
administracyjnej kraju, a w jej następstwie działań samorządów – będących bliżej mieszkańców
i dla mieszkańców. Wicewojewoda Paweł Bejda
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podziękował pracownikom samorządowym i ich
rodzinom za trud i poświęcenie dla lokalnej społeczności, rozwiązywanie ich problemów i poszukiwanie sposobów na lepszą przyszłość.
Osoby, które pełnią swoją misję od co najmniej
dziesięciu lat, zostały nagrodzone wyróżnieniami przyznawanymi przez Prezydenta RP. Brązo-

Rękawica, Andrzej Klikowski, Lucyna Brzezińska, Lidia Szymańska, Bożena Kowalczyk i Anna
Załęczna. Medalami srebrnymi zostali odznaczeni:
Halina Grabiszewska, Elżbieta Ceglarek, Renata
Karczewska, a medalami brązowymi: Anna Kurzydlak, Alicja Szczepankiewicz, Ewelina Kałuża,
Magdalena Luba, Alicja Ptak, Jacek Retkiewicz,

wy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz ochrony
zdrowia otrzymał Krzysztof Zochniak, zaś za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej
- Paweł Rutkowski. Medalem brązowym za zasługi
dla Policji, przyznanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych odznaczony został Szczepan Chrzęst.
Złote medale za długoletnią służbę, wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odebrali: Barbara

Monika Selerowicz, Nina Galewska, Ewelina
Karlińska-Wejder, Beata Kwiecińska-Pintos, Karolina Oleksiewicz-Hoffer, Ewa Podsadniak, Marzena Polak i Ilona Tonn.

W części artystycznej eventu wystąpiła grupa
Silent Quartet. Uroczystość przygotował Wydział
Promocji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie (naczelnik Agnieszka First).
AZ

Wydarzenia
L

aureaci pierwszych miejsc konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym, które
odbywały się w zakończonym roku szkolnym,
cieszyli się swoim sukcesem ponownie podczas
spotkania z gospodarzami powiatu. Uroczystość
miała miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym
im. W. Broniewskiego w Bełchatowie z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców. Starostowie
Szczepan Chrzęst i Marek Jasiński przekazali
uczniom i nauczycielom listy gratulacyjne. Należy
dodać, że laureaci otrzymali wcześniej nagrody
pieniężne w kwocie od kilkudziesięciu do 300 zł.
W zakończonym roku szkolnym odbyło się blisko
30 konkursów wiedzowych z takich przedmiotów
jak m.in. język polski, matematyka, biologia, informatyka, języki obce.
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Szkołą, której uczniowie najczęściej stawali
na podium jest I LO (dyrektor Joanna Zalejska).
Placówka otrzymała w nagrodę 2 000 zł, które
przeznaczy na zakup pomocy dydaktycznych.

Przedsięwzięcie podsumowania konkursów przygotowuje co roku Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w starostwie (naczelnik Arkadiusz Kubik).
AZ

Lista konkursów i indywidualnych bądź
zespołowych laureatów pierwszych miejsc
w powiatowych konkursach przedmiotowych
w roku szkolnym 2013/14:
IV Powiatowy konkurs „Bezpiecznie i przedsiębiorczo”: Paulina Błaszczyk, Agnieszka Gruca, Anna Wiśniewska; XIV Powiatowy konkurs języka angielskiego: Oliwia Kacprzak (I LO); II Powiatowy konkurs wiedzy
o krajach anglojęzycznych: Oliwia Kacprzak (I LO), XII Powiatowy konkurs
matematyczny: Michał Lewandowski (I LO); XI Powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej i ochrony środowiska: Magdalena Rogut (ZSO Zelów);
XIV Powiatowy konkurs chemiczny: Agnieszka Zięba (I LO); XIII Powiatowy
konkurs fizyczny: Joanna Hofman (I LO); XIII Powiatowy konkurs biologiczny: Aneta Zalejska (I LO); VI Powiatowy konkurs fotograficzny „Zjawiska fizyczne w obiektywie”: Aleksandra Kamieniak (II LO), Maciej Kucharski
(I LO); IX Powiatowy konkurs historyczno – literacki „Wielcy twórcy renesansu i ich epoka”: Natalia Filipczak (II LO); X Powiatowy konkurs teatralny:
ZSP w Kleszczowie: Julia Derek, Kamil Kamyszek, Adrianna Rozumek,
Zuzanna Piekarz, Damian Bilski, Michał Kowalczyk, Norbert Harciarek,
Izabela Tatara, Dawid Foksowicz, Milena Knapik, Mateusz Kuśmierek,
Karolina Matusiak, Dajana Mielczarek, Sylwia Tazbir, Janusz Koryciński, Daria Frach oraz II LO: Aneta Gajda, Aleksandra Folcik, Dominika
Kodyba, Aleksandra Janowska, Angelika Komór, Daria Kacprzak, Katarzyna Młynarczyk, Agnieszka Wojciechowska; IV Powiatowy konkurs
angielskiej ortografii „Spelling Master Competition”: Tomasz Pauliński
(ZSP nr 3); V Powiatowy konkurs „Biochemiczne potyczki”: Dżamila Al–Haj
(I LO); XII Powiatowy konkurs poezji i prozy niemieckiej: Nikola Tkacz (I LO);
X Konkurs wiedzy o przedsiębiorczości „Bądź kreatywny”: Szymon Pabich,
Paweł Przerywacz, Konrad Bednarek (II LO); Konkurs geograficzny „Mapa
bez tajemnic”: Oskar Szafrański (I LO); IV Powiatowy konkurs słowotwórczy języka angielskiego „Word formation master competition”: Dżamila Al
– Haj (I LO); IV Powiatowy konkurs recytatorski „Miłość mi wszystko wyjaśniła”: Justyna Stępnik (ZSP Szczerców); III Powiatowy konkurs poezji anglojęzycznej: Turniej jednego wiersza: Izabela Tatara (ZSP w Kleszczowie);
XII Bełchatowski turniej informatyczny: Paweł Olczak, Mateusz Bogunia
(ZSP Szczerców); XIII Powiatowy konkurs ortograficzny: Michał Lewandowski (I LO), Dariusz Młodzik (ZSP Nr 3); „Oblicza ekonomii” II edycja
pod hasłem: “giełda”: Tomasz Przerywacz (ZSP 3); IV Międzyszkolny konkurs „Top of the Pops”: Karolina Połczyńska (ZSP 4); Konkurs fotograficzny historyczno – ekologiczny pt. „Bełchatów, jakiego nie znacie”: Paulina
Kieruzel (ZSP w Szczercowie); Powiatowy konkurs wiedzy o powiecie bełchatowskim: Edyta Grzejdziak (ZSP nr 4); VII Powiatowy konkurs poetycki
„Moje pierwsze strofy”: Zuzanna Kulpa (SZSO w Bełchatowie); „Oblicza
przyrody w powiecie bełchatowskim”: Kinga Hłoptaś (II LO), Natalia Marciniak (ZSP Nr 4).

www.powiat-belchatowski.pl

7

Dla dobra innych
Praktyka dobrego serca

U

czniowie trzecich klas kierunku budowlanego
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie w ramach praktyk odbudowali chodnik dojazdowy
niepełnosprawnemu bełchatowianinowi.

- Już od roku miałem kupione materiały, ale nie znałem nikogo, kto pomógłby w położeniu nowego chodnika – mówi Krzysztof Zaleski. - O swoim problemie
powiedziałem dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego, który od razu zaoferował pomoc. Naprawdę
bardzo miło mnie to zaskoczyło. Kiedy byłem zdrowy
i sprawny, nierówności chodnika nie przeszkadzały mi.
Teraz na wózku inwalidzkim odczuwam każdą nierówność. Przejechanie kilkudziesięciu metrów po wąskim
i nierównym podłożu było dla mnie i dla wózka dużym
obciążeniem.

Uczniowie wyrównali teren i położyli odpowiednio
szeroki dojazd od bramy wjazdowej do domu.
- Krzysztof był naszym uczniem – mówi Andrzej Jędrzejczyk, dyrektor CKP. - Wypadek, jaki go spotkał, niestety odmienił na gorsze jego życie. Dobrze, że powiedział
mi o swoim problemie. Przedstawiłem go uczniom i reakcja była natychmiastowa. Młodzież z zapałem przystąpiła
do remontu dojazdu.
Ta niecodzienna akcja pomocy niepełnosprawnemu bełchatowianinowi spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Dyrekcja CKP chce wyjść
naprzeciw potrzebom osób w podobnej sytuacji.
- Otrzymuję bardzo dużo miłych słów pod adresem
naszych uczniów i ich opiekunów, którzy w ramach zajęć
praktycznych wykonali tę dobrą, dosłownie i w znaczeniu
przenośnym, robotę – mówi Andrzej Jędrzejczyk. - Nie
zamierzamy poprzestać na jednej akcji. U osób niepełnosprawnych, które znalazły się w trudnej sytuacji, jesteśmy
gotowi w ramach praktyk w roku szkolnym wykonać
drobne prace remontowe, które umożliwią lub ułatwią
im codzienne funkcjonowanie. Warunkiem jest jednak zapewnienie niezbędnych materiałów. Pomagając, uczniowie doskonalą własne umiejętności, a także uczą się, jak
pomagać innym.
Kontakt do Centrum Kształcenia Praktycznego
w Bełchatowie: 44 633 23 78.
KB

Oswojeni z prądem

IV

edycja konkursu wiedzy elektrycznej „Bezpieczna elektryczność - 2014” dobiegła końca. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych sprawdzali w nim swoją
wiedzę na temat bezpiecznego kontaktu z elektrycznością. Podczas uroczystego podsumowania finaliści wraz
z opiekunami odebrali nagrody i wyróżnienia. Była to
również okazja dla wspomnienia osoby śp. Wiesława
Wiekiery, głównego pomysłodawcy i koordynatora
konkursu, który zmarł nagle w marcu tego roku. Jak
powiedziano, pan Wiesław będzie z pewnością nadal
dobrym duchem tego przedsięwzięcia, któremu za
życia bardzo zależało na popularyzacji zagadnień związanych z elektryką i elektrycznością wśród młodego
pokolenia.
W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyli chętni także spoza powiatu bełchatowskiego, w sumie
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przystąpiło 220 uczniów z 9 szkół, zaś w II etapie rywalizowało już tylko 17 osób. Laureatami konkursu
zostali: I. Dariusz Strzelczyk (ZSP nr 1 w Piotrkowie
Trybunalskim); II. Emil Burzyk (ZSP nr 1 w Piotrkowie
Tryb.); III. Wiktor Tkaczyk (ZSP w Kleszczowie).
Wyróżnienia otrzymali: Sebastian Kuśmierek (ZSP
Kleszczów) oraz Szymon Pabich (II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie).
Gratulacje w imieniu starosty Szczepana Chrzęsta przekazali laureatom Agnieszka First, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu oraz
Arkadiusz Kubik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w bełchatowskim starostwie.
- Sukces zwycięzców to także sukces wychowawców i nauczycieli. Lista finalistów pokazuje, jak
niewielu posiada specjalistyczną wiedzę na temat

energii elektrycznej i racjonalnego jej użytkowania - powiedział do zebranych na uroczystości
A. Kubik. - Sądzę, że wysokie wymagania stawiane
wobec uczestników konkursu tylko zdopingują ich
do poszerzania wiedzy, a prestiż tego wydarzenia
w przyszłości zachęci do udziału również inne szkoły
z sąsiednich powiatów.
Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie
Elektryków Polskich, Oddział Piotrkowski, Koło nr 29
przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie. Upowszechnienie wzorców etyki zawodowej czy
pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów to
działania, które chętnie popiera Starosta Bełchatowski. W ramach honorowego patronatu ufundował dla
zwycięzców nagrody o wartości tysiąca złotych.
SS

Dla dobra innych
Rehabilitant na czterech łapach

J

uż od kilku lat, dzięki grantom bełchatowskiego starostwa, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Bełchatowie prowadzi zajęcia z dogoterapii współpracując z fundacją Ama Canem z Łodzi.
- Jest to dość nowatorska forma rehabilitacji, która
przynosi wymierne efekty dla naszych wychowanków –
mówi Małgorzata Stemplewska, dyrektor SOSW. - Metody pracy z udziałem zwierząt, w tym przypadku psów,
dają naszym podopiecznym wiele dobrego. Psy uczą
wrażliwości, a przede wszystkim powodują, że dzieci nadpobudliwe i z cechami autyzmu wyciszają się, łagodnieją.
Ten spokój przenoszą potem na rówieśników i inne osoby.

W dogoterapii biorą udział dzieci z upośledzeniem
umiarkowanym i znacznym, z zespołem Downa, z cechami autyzmu i z mózgowym porażeniem dziecięcym.
- Od sześciu lat przyjeżdżamy do Bełchatowa, w którym
dzieci witają nas ze szczerą radością – mówi Andrzej
Niedzielski, z Fundacji Ama Canem. - W dogoterapii
wykorzystuje się odpowiednio wyszkolone psy. Psa - terapeutę musi cechować łagodny charakter, radość z kontaktu z człowiekiem, brak agresji i gwałtownych reakcji.
Dogoterapia jest wspaniałą metodą na wiele ludzkich
niedoskonałości. Cieszę się, że jej wartość jest doceniona
i wykorzystywana w Bełchatowie.
KB

Socjoterapia poprzez wędkarstwo

P

rzez dwa czerwcowe dni trwała w OSIR „Wawrzkowizna” I Spartakiada Wędkarska organizowana przez Koło nr 3 „Górnik” przy
współudziale Sekcji Wędkarskiej działającej w Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii w Łękawie. Wzięła w niej udział młodzież z Łękawy oraz
uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie. Na
program imprezy złożyły się liczne konkursy sprawnościowe, sprawdziany wiedzy wędkarskiej oraz zawody wędkarskie. Uczniowie obu
placówek miło spędzili czas podczas dobrej zabawy oraz wspólnych
posiłków.
Trzeba zaznaczyć, iż wychowankowie MOS w Łękawie już od dawna
współpracują z ww. Kołem Wędkarskim nr 3. Sport ten cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem i jest jednocześnie popularną formą zajęć socjoterapeutycznych. Wszyscy biorący udział w spartakiadzie otrzymali
puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz drobne upominki.
Redakcja

Mecz bez przegranych

21

maja 2014 r. na boisku Orlik przy SP nr 3
w Bełchatowie rozegrano mecz towarzyski piłki nożnej pomiędzy drużyną, którą stanowili
nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 a drużyną uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bełchatowie. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwał profesjonalny sędzia

Waldemar Markiewicz. Mecz kończył program
„Dni otwartych SOSW w Bełchatowie”. Od samego
początku cieszył się dużym zainteresowaniem kibiców: uczniów, nauczycieli, dyrekcji Ośrodka oraz
gości. Dzień otwarty zwieńczono wspaniałym widowiskiem. Obie drużyny pokazały pełnię swoich
możliwości, czego rezultatem był remisowy wynik
meczu. Zawodnicy grali z klasą, brawurą, odważ-

nie i z determinacją, ale jednocześnie zgodnie ze
wszystkimi zasadami fair - play. Mecz rozegrano
na nowoczesnym boisku przy pięknej pogodzie
i wspaniałej publiczności, która wspierała zawodników owacjami. Mecz okazał się niezwykłym
przeżyciem i wszyscy uczestnicy mają nadzieję na
udział w kolejnych takich zmaganiach sportowych.
Redakcja
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Sport i rekreacja
Poznać Kaszewice po radosnej muzyce

D

źwięki cygańskiej i ludowej muzyki, zapachy
ciast, zupy szczawiowej i wiejskiego smalcu,
a przede wszystkim dziecięcy szczebiot i śmiech
przepełniały kaszewicką atmosferę na festynie
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Przyszły nań nie tylko całe rodziny, przyjechali też goście
z okolicznych miejscowości, w tym z Bełchatowa.
A było warto, bowiem organizator – Stowarzyszenie Moja wieś, mój dom – zadbał o atrakcje dla
wszystkich zmysłów i dla odbiorców w każdym wieku. Podczas festynu występowały dzieci ze szkoły
podstawowej w Kaszewicach, zespół „Ale Babki”
z Drużbic, zespół „Niedyszyna Moderato” z Nie-

dyszyny oraz romskie trio „Jamaro Drom” z Piotrkowa Tryb. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla
dzieci oraz kulinarny dla dorosłych. Najmłodsi bawili
się na huśtawkach i zjeżdżalni. Zabawa trwała do
późnych godzin wieczornych.
– To duże przedsięwzięcie, do którego przygotowywaliśmy się kilka miesięcy – mówi Ewa Siewiera,
prezes stowarzyszenia. - Festyny i pikniki są okazją do
wspólnej zabawy i integracji. Przyznam, że nawet nie
marzyliśmy, by wieść o naszych imprezach zataczała
aż tak szerokie koło i wabiła uczestników z dalekich
zakątków powiatu. Jednak to bardzo miłe słyszeć, że,
cytuję „u was w Kaszewicach jest najlepiej”. Bardzo nas

Rakówka dla raków i kajaków

M

istrzostwa Bełchatowa w kajakarstwie górskim to impreza dla amatorów i pasjonatów
kajakarstwa, organizowana przez stowarzyszenie „Akademia Pana Grześka” i Szkółkę Pływacką
„KAJTEK”. Zawody odbywają się na bełchatowskiej
rzece Rakówce. W tym roku w czerwcu miały swoją
drugą w historii edycję.
Pochmurna i wietrzna pogoda wystawiła organizatorów na próbę, ale mimo to, impreza z licznymi atrakcjami towarzyszącymi została przeprowadzona z powodzeniem. Uczestnicy i widzowie
mogli podziwiać występ tancerek z Fitness&Dan-
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ce Studio. Zdolne dziewczyny z Agencji Artystycznej „Perspektywa” malowały dziecięce buźki.
Impreza pod patronatem Szczepana Chrzęsta,
Starosty Bełchatowskiego, przyciągnęła kilkunastu zawodników: 9 panów i 4 panie.
W kategorii kobiet najlepsze wyniki osiągnęły: 1. Monika Gryczka; 2. Urszula Kumaszka; 3.
Marta Matusiewicz. Nagrody dla pań ufundowała Społeczna Akademia Nauk Oddział w Bełchatowie. W kategorii mężczyzn na podium stanęli:
1. Maciej Strzelczyk; 2. Zbigniew Strzelczyk; 3.
Andrzej Stefaniak. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.
Redakcja

to cieszy i daje siłę i motywację, by robić dla mieszkańców jeszcze więcej i jeszcze lepiej.
– Pracy przy każdym zadaniu jest bardzo dużo. Musimy się nią dzielić, a później pilnować swojego „odcinka”
– mówi Błażej Lewiński. - Jest to stresujące, gdyż mimo
dokładnego planowania zawsze może wydarzyć się coś
nieprzewidzianego. Staramy się zawsze, by było bezpiecznie, wygodnie, wesoło i smacznie. Udana impreza daje
nam wiele satysfakcji, którą chętnie dzielimy się z naszymi
darczyńcami i pomocnikami. Ich rola jest warta szczególnego uznania.
Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski objął wydarzenie patronatem honorowym przekazując na festyn
2 700 zł. Kolejną inicjatywą Stowarzyszenia Moja wieś,
mój dom, wspartą z budżetu powiatu i popartą patronatem starosty, będzie wrześniowe „Święto pieczonego
ziemniaka”.
AZ

Sport i rekreacja
Sport po partnersku

P

owiat Bełchatowski był w czerwcu organizatorem III Międzynarodowych Spotkań Regionów
Partnerskich, czyli spartakiady samorządowców
reprezentujących zaprzyjaźnione z nami regiony.
Warunkiem startu uczestnika w zawodach było nie
tylko jego miejsce zamieszkania, ale także pracy,
np. w urzędzie gminy czy starostwie, jednostce
administrowanej przez starostwo lub posiadanie
mandatu radnego. Przyjechało do Bełchatowa 5
delegacji z pięciu regionów: Powiatu Kętrzyńskiego, Powiatu Myślenickiego, Powiatu Stalowowolskiego, Rejonu Solecznickiego na Litwie i Regionu
Żółkiewskiego na Ukrainie. Swoją drużynę wystawił także gospodarz, czyli Powiat Bełchatowski. Zawody w kilku dyscyplinach rozegrano w obiektach
Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie.

I. Pływanie stylem dowolnym 50 m
Kobiety: 1. P. Bełchatowski; 2. P. Kętrzyński;
3. P. Myślenicki
Mężczyźni: 1. P. Myślenicki; 2. P. Kętrzyński;
3. P. Bełchatowski
II. Pływanie stylem grzbietowym 25 m
Kobiety: 1. P. Kętrzyński; 2. P. Bełchatowski;
3. R. Żółkiewski
Mężczyźni: 1. P. Kętrzyński; 2. P. Myślenicki;
3. P. Bełchatowski
III. Czwórbój (bieg na czas 60 m, wyciskanie
sztangi w pozycji leżącej na ławce (kobiety 20 kg,
mężczyźni 40 kg), rzut piłką lekarską (k. - 2 kg, m. 3 kg), bieg na czas (k. - 600 m, m. - 1000 m)
Kobiety: 1. P. Bełchatowski; 2. P. Kętrzyński;
3. R. Żółkiewski
Mężczyźni: 1. P. Bełchatowski; 2. R. Solecznicki;
3. P. Kętrzyński

IV. Badminton
Kobiety: 1. P. Bełchatowski; 2. P. Myślenicki;
3. P. Kętrzyński
Mężczyźni: 1. R. Żółkiewski; 2. P. Myślenicki;
3. P. Bełchatowski
Podczas uroczystości podsumowania spartakiady dekoracji najlepszych zespołów dokonali
Jacek Zatorski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie i Szczepan Chrzęst – Starosta Bełchatowski. Zawodnikom towarzyszyły
delegacje oficjalne regionów partnerskich, które
na ręce gospodarzy naszego powiatu złożyły podziękowania za zaproszenie i zorganizowanie tej
niecodziennej, ale służącej wielu ideom imprezie.
W klasyfikacji generalnej na podium stanęły
drużyny:
Powiatu Bełchatowskiego,
Powiatu Kętrzyńskiego,
Powiatu Myślenickiego.
- Spartakiada wpisuje się w realizację umów
o współpracy, służy popularyzacji aktywności sportowej, promuje Powiat Bełchatowski jako miejsce
z dobrą bazą obiektów sportowych, umacnia integrację środowiska samorządowców i inspiruje
do dalszych działań – podsumowuje inicjatywę
Agnieszka First, naczelnik Wydziału Promocji
i Rozwoju Powiatu w starostwie, odpowiedzialna
za zorganizowanie spartakiady. – W każdej kolejnej edycji proponowaliśmy gościom inne dyscypliny
sportowe i w każdym roku uczestnikom zawodów
nie brakowało ani umiejętności, ani ducha walki.
– Przedsięwzięcie zorganizowaliśmy po raz trzeci i,
mam nadzieję, nie ostatni.
Wszystkie konkurencje zostały przygotowane
przez Powiatowe Centrum Sportu (dyrektor Ani-

ta Muszyńska). Powiat Bełchatowski reprezentowały w zawodach następujące osoby, pracownicy
Starostwa Powiatowego w Bełchatowie: Milena
Dytrych (Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji), Marek Dziedzic (W. Administracyjno
– Gospodarczy), Marek Jasiński (Wicestarosta
Bełchatowski), Monika Stelmasik (W. Architektury i Budownictwa), Sławomir Szymański (W.
Skarbu Państwa), Agnieszka Wasilewska (Wydział Edukacji, Kultury i Sportu).
AZ

Dekoracji zawodników dokonała burmistrz
Urszula Świerczyńska, która gratulowała osiągniętych wyników, ducha sportowej rywalizacji

i poczucia humoru towarzyszącego uczestnikom
przedsięwzięcia do samego końca.
Redakcja

ŁĄK NOU 2014

P

o raz trzeci w historii Zelowa odbył się turniej piłki nożnej i piłki siatkowej kobiet pod
nazwą „Łąk Nou 2014”. Przedsięwzięcie objęła
patronatem Urszula Świerczyńska, Burmistrz
Zelowa, która ufundowała dla najlepszych puchary i medale. Impreza w sportowej i zarazem
luźnej atmosferze została zaliczona do udanych,
zważywszy także na ciekawe, przekazane przez
sponsorów, upominki, m.in. rowery, bony do salonu kosmetycznego, wycieczka.
W turnieju piłki siatkowej I miejsce zajęły Iza
Sobańska i Paulina Szyda, II miejsce - Magdalena Wrzesiak i Monika Gryczka, III miejsce - Joanna Marks i Katarzyna Malinowska.
W turnieju piłki nożnej I miejsce zajęła drużyna
„Kostex”, II miejsce - „Wichura”, III miejsce drużyna „Metanol”.
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Eko-Echo
Pomoc za pomoc

P

onad 700 tysięcy złotych otrzymają w tym
roku od samorządu Powiatu Bełchatowskiego
ochotnicze straże pożarne. W ostatnich czterech latach powiat przekazał strażakom ochotnikom dotacje o łącznej kwocie ponad półtora miliona złotych. Za te pieniądze kupiono nowoczesny sprzęt.
- Strażacy ochotnicy z wielkim zaangażowaniem
dbają o nasz dobytek czy zdrowie – mówi Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski. - Profesjonalny i nowoczesny sprzęt jest niezbędny, by ta pomoc
była szybka i skuteczna. Coraz większa ilość akcji
ratowniczo-gaśniczych, także na drogach, z udziałem wielu jednostek OSP z terenu naszego powiatu,
wymaga pomocy finansowej i rzeczowej ze strony
samorządu.

W tym roku dotacje otrzymają:
OSP Bełchatów - 350.000 zł (zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem);
OSP w Podwodach -13.000 zł (utworzenie terenów zieleni przy strażnicy);
OSP w Dobrzelowie - 25.000 zł (III etap termomodernizacji strażnicy);
OSP w Łękawie - 20.000 zł (zakup agregatu
prądotwórczego);
OSP w Wypychowie – 30.000 zł (termomodernizacja budynku strażnicy);
OSP w Chajczynach – 30.000 zł (termomodernizacja budynku strażnicy);
OSP w Wygiełzowie – 40.000 zł (termomodernizacja strażnicy);
OSP w Kociszewie – 9.000 zł (zakup motopompy);
OSP w Chabielicach – 20.000 zł (modernizacja instalacji ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii);
OSP w Borowej – 45.000 zł (zakup samochodu pożarniczego);
OSP w Chynowie – 13.300 zł (termomodernizacja strażnicy);
OSP w Rasach – 40.000 zł (termomodernizacja strażnicy);

Na bezpieczne nurkowanie

10

tysięcy złotych przekaże bełchatowskie starostwo na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Bełchatowie. Strażacy kupią specjalistyczny sprzęt dla sekcji ratownictwa wodno - nurkowego,
funkcjonującej w bełchatowskiej jednostce.
- Zaczęły się wakacje.
Wiele osób wolny czas latem spędzać będzie nad
wodą, dlatego ważne
jest, aby strażacy dzia-

Akcja „Sprzęt za sprzęt”

S

tarostwo Powiatowe w Bełchatowie wraz z Fundacją „Zaraz
wracam” zwraca się z prośbą do stowarzyszeń oraz klubów
sportowych, zarejestrowanych w ewidencji Starosty Bełchatowskiego, o współpracę w ramach akcji „Sprzęt za sprzęt”.
Akcja polega na zbieraniu w klubach sportowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.
Zebrane odpady zostaną przekazane recyklerom wskazanym przez fundację, a następnie przeliczone na punkty,
które będzie można wymienić na sprzęt sportowy (piłki, stroje,
bramki, itp.).
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OSP w Bukowiu Górnym – 40.000 zł (termomodernizacja strażnicy);
OSP w Ruścu – 40.000 zł (termomodernizacja
siedziby Amatorskiej Orkiestry Dętej).
W ostatnich czterech latach budżet powiatu
dofinansował ochotniczym strażom pożarnym
zakup ośmiu samochodów pożarniczych i ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem, czternaście termomodernizacji budynków strażnic,
utworzenie terenów zieleni wokół nich oraz zakupy sprzętu ratowniczo – gaśniczego.
- Nasza pomoc dla strażaków ochotników nie
jest jednorazowa. Co roku sukcesywnie doposażamy jednostki z terenu powiatu w potrzebny sprzęt
ratowniczy czy też pomagamy modernizować budynki strażnic – mówi Krzysztof Gajda, członek
Zarządu Powiatu. - Zakup nowych samochodów
ratowniczo – gaśniczych powoduje szybsze i skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz znaczne zmniejszenie emisji substancji toksycznych do atmosfery. Interwencje
z zastosowaniem nowych pojazdów pozwalają na
ograniczenie skutków zdarzeń losowych i poważnych awarii zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz środowisku.
KB

łający w tej sekcji wyposażeni byli w nowoczesny i sprawny sprzęt – mówi Szczepan
Chrzęst, Starosta Bełchatowski. - Nie po raz pierwszy wydajemy pieniądze na takie zakupy. Za każdym razem podkreślam, że bezpieczeństwo jest priorytetem i nie powinno się
w tym obszarze oszczędzać. Zawsze też przekazuję strażakom życzenia, oby życie przynosiło jak najmniej sytuacji, w których ten nowoczesny sprzęt będzie wykorzystywany.
Bełchatowska sekcja ratownictwa wodno - nurkowego wchodzi w skład
Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego „Piotrków” oraz
Centralnego Odwodu Operacyjnego. Powstała w 2000 roku. W jej skład
wchodzi sześciu strażaków z uprawnieniami nurka, młodszego nurka, nurkowaniami podlodowymi, zawodowymi uprawnieniami nurka, zawodowymi
uprawnieniami stermotorzysty oraz ratowników WOPR. Bełchatowscy strażacy-nurkowie uczestniczą w akcjach ratowniczo - poszukiwawczych na terenie powiatu, województwa oraz w razie potrzeby na terenie kraju.
KB
Głównym celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest edukacja ekologiczna,
a konkretnie propagowanie właściwych nawyków postępowania
ze zużytym sprzętem i uświadamianie zagrożeń dla środowiska naturalnego, którym mogą być wyrzucane, niewłaściwie
zabezpieczone tzw. elektro – odpady. Z drugiej strony chodzi o wspieranie sportu i kultury fizycznej w klubach sportowych. Udział w tej akcji jest dobrowolny i nieodpłatny.
Organizator zapewnia, że akcja nie jest również związana
z osiągnięciem zysku finansowego. Więcej o tej inicjatywie
na stronie fundacji: www.zarazwracam.pl. Tutaj też znajduje
się regulamin.
Redakcja

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- Człowiek – najlepsza inwestycja -

U

czestników tytułowego projektu spotkała kolejna niespodzianka. Były to wyjazdy na targi branżowe do Bydgoszczy i Poznania. Uczniowie zwiedzili
Elektrownię Wodną we Włocławku, największą przepływową elektrownię w Polsce, poznali jej budowę
i zasadę działania. Młodzież obejrzała m.in. pracujące
hydrozespoły z turbinami Kaplana sprzężone z sześcioma generatorami i samojezdne dźwigi bramowe,
wykorzystywane do operacji zamykania awaryjnoremontowego jazu. Poznano zasady bhp oraz specyfikę pracy w tego rodzaju elektrowni.
Na V Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej TEO 2014 młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertą firm prezentujących nowoczesne
rozwiązania w zakresie systemów grzewczych, wykorzystujących OZE (odnawialne źródła energii), w tym:
kotły, kolektory słoneczne, klimatyzatory, pompy

cieplne, biopaliwa stałe, pelety, biopaliwa płynne
czy biogaz. Dodatkową atrakcją była konferencja „Od
wizji do realizacji - odnawialne źródła energii”, która
dawała możliwość rozmowy z potencjalnymi pracodawcami z kraju i zagranicy i poznania specyfiki pracy
w firmach działających w branży OZE.
Na Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej greenPOWER 2014 w Poznaniu uczniowie wzięli
udział w seminarium „Młodzi na rynku pracy OZE”,
podczas którego poruszone zostały zagadnienia dotyczące perspektyw zatrudnienia w branży OZE. Mieli
także możliwość poznania bogatej oferty, zarówno
produktowej, jak i technologicznej, związanej m.in. z:
energią słoneczną, wiatrową, biomasą i biopaliwami,
a ponadto technologiami i systemami dotyczącymi
poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Odwiedzali także stoiska

technicznych szkół wyższych, np. Politechniki Białostockiej.
Aleksandra Kałużna

Wełnoszmatki, które chciałoby się ... zjeść

K

onkurs plastyczny z cyklu „Wełnoszmatki”, organizowany dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu bełchatowskiego
przez Miejskie Centrum Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, miał swój
uroczysty finał, podczas którego laureaci
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Tegoroczna edycja konkursu nosiła tytuł
„Owocowa czy warzywna?”. Wątpliwość ta
dotyczyć mogła kompozycji, potrawy, „martwej natury” czy biżuterii. Organizatorzy zostawili dla wyobraźni i kreatywności uczestników konkursu szerokie pole do popisu.
Materiałem twórczym mogły być resztki tkanin, włóczka, dodatki pasmanteryjne, kaletnicze, itp. Najbardziej pożądane były te z tzw.
odzysku, aby w ten sposób dać im szansę na
„drugie życie” i jednocześnie ograniczyć ilość
powstających odpadów.
WOŚRiL
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Eko-Echo
Hałas naszym wrogiem

P

od takim tytułem realizowany był w kwietniu i maju program ekologiczny
w Gimnazjum w Ruścu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie. W jego ramach odbyły się zajęcia dla uczniów prowadzone przez
nauczycieli i pielęgniarkę szkolną. Ponadto została wykonana gazetka, którą
wystawiono na holu, by każdy mógł się zapoznać z różnymi informacjami dotyczącymi hałasu: czym on jest, jakie są jego źródła, jaki jest jego wpływ na
zdrowie człowieka oraz co możemy zrobić, aby ograniczyć lub zmniejszyć negatywne jego skutki. Uczniowie wzięli udział w konkursach mających na celu
kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne i cudze zdrowie.
Laureatkami konkursu literackiego na wiersz ze słowem „hałas” zostały:
Natalia Błaszczyk ( I m-ce), Patrycja Maliszak (II m-ce) i Liliana Zatorska
(III m-ce). W konkursie plastycznym na temat „Jak wygląda hałas?” najbardziej
estetyczne, pomysłowe i oddające tematykę były plakaty wykonane przez:
Roksanę Freus – I miejsce i Żaklinę Milkowską – II miejsce. Najrozleglejszą
wiedzą o hałasie popisały się Agata Iwanicka i Agata Krzywańska (IIb) –
I miejsce oraz Katarzyna Krawczyk (IIIa) – II miejsce. Uroczyste podsumowanie programu z wręczeniem nagród przez Krzysztofa Gajdę, członka
Zarządu Powiatu w Bełchatowie, odbyło się 2 czerwca. W części artystycznej
uczniowie przedstawili skecz pt. „Hałas w szkole”.
Hałas definiuje się jako dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu, czyli
po prostu zbyt głośne, skumulowane w danym miejscu i czasie. Na ochronę przed hałasem ludzki organizm zużywa ogromne ilości energii. Hałas
może być szkodliwy dla zdrowia człowieka, ponieważ jego zbyt duże natężenie może prowadzić do uszkodzenia narządu słuchu. Mniejsze wartości

Wpływ hałasu na ludzki organizm prezentuje poniższa tabela:
Natężenie hałasu

Reakcja organizmu

ok. 70 decybeli (dB)

niekorzystne zmiany wegetatywne w organizmie

powyżej 75 dB

rozmaite uszkodzenia organiczne i choroby, m.in.
nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy żołądka,
wzrost wydzielania adrenaliny, wrzody żołądka,
przyspieszenie procesu starzenia

od 90 dB

osłabienie i ubytek słuchu

od 120 dB

niebezpieczeństwo mechanicznego uszkodzenia
słuchu

130 dB

granica bólu

A może zostanę leśniczym?

N

a to pytanie mieli sobie odpowiedzieć wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, którzy byli uczestnikami wyjazdu
edukacyjnego do Arboretum oraz Muzeum Lasu
i Drewna w Rogowie. Wyprawa mogła się odbyć
dzięki jej dofinansowaniu z budżetu powiatu.
Zadanie pt. „A może zostanę leśniczym” skierowane było do wychowanków – uczniów gimnazjum MOS w Łękawie, stojących przed wyborem
zawodowej drogi życiowej. Poprzez udział młodzieży we wspomnianym przedsięwzięciu przyjemnie spędziła ona czas obcując z przyrodą, ale
pogłębiła także wiedzę ekologiczną, botaniczną
i zoologiczną. W muzeum zwiedzano kolekcje
m.in. ssaków, ptaków, owadów, szyszek, drewna
i muszli. Zamierzeniem organizatorów było także
przybliżenie uczniom profesji leśnika.
Redakcja
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natężenia hałasu, lecz
występujące
długotrwale lub posiadające
nieodpowiednie widmo akustyczne (np. za
wysokie lub za niskie),
a także drażniące w inny
sposób (np. jednostajne, długotrwałe, przenikliwe, rozpraszające,
mające miejsce w nieodpowiednim miejscu
lub czasie itd.) mogą
wpływać negatywnie
na psychikę. Im dokuczliwość dźwięku jest
większa i dłuższa, tym
poważniejsze są konsekwencje: od zdenerwowania poprzez agresywność, aż po depresję
i zaburzenia psychiczne.
U dzieci długotrwały
hałas powoduje zaburzenia rozwoju umysłowego. Czynnikiem, który w sposób istotny wpływa na relacje między warunkami akustycznymi a człowiekiem jest tzw. subiektywna wrażliwość na
hałas. Dotyczy ona zarówno fizjologicznych predyspozycji odbioru dźwięku,
reakcji emocjonalnych, jak i subiektywnych odczuć. Odczuwanie dźwięku
jako hałasu zależy zarówno od cech indywidualnych każdego człowieka, jak
też od cech fizycznych dźwięku. Wśród ludzi stwierdza się ogromne różnice
indywidualne. Ocena hałasu zależy od wieku człowieka (a nawet płci: kobiety
są odporniejsze na hałas bardziej niż mężczyźni), wrażliwości, stanu zdrowia,
odporności psychicznej, a nawet chwilowego nastroju człowieka. Nie mniej
jednak zmierzone są wartości natężenia hałasu i rozpoznane reakcje organizmu, będące dla niego niepożądane i szkodliwe.
W Polsce dopuszczalne wartości hałasu występujące w otoczeniu osób są
określone zasadniczo w odpowiednich Rozporządzeniach Ministra Środowiska. Sporządza się też mapy akustyczne miejscowości i regionów.
Redakcja

EKO-ECHO
Żyj ekologicznie, myśl logicznie!

T

ytułowe hasło było jednym z propagowanych przez naszą młodzież podczas
uroczystości podsumowania Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi. W imprezie w dniu 30 maja wzięło udział ok. 500 osób, w tym przedstawiciele placówek oświatowo - wychowawczych, gospodarze powiatu, goście i mieszkańcy.
Sztandarowym elementem wydarzenia jest co roku Parada Wolności dla Ziemi,
czyli wielobarwny korowód ulicami Bełchatowa, w którym uczniowie i podopieczni
innych placówek prezentują transparenty z hasłami ekologicznymi. W tym roku
transparenty były oceniane przez komisję składającą się z osób reprezentujących
Starostwo Powiatowe, straż pożarną, nadleśnictwo i firmę Eko-Region. Werdyktem
komisji konkurs na transparent wygrała Szkoła Podstawowa w Lubcu. Miejsca
kolejne zajęły: 2. Szkoła Podstawowa w Chabielicach; 3. Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie; 4. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Bełchatowie; wyróżnienie – Gimnazjum w Woli Wiązowej. Hasła, które przygotowali
uczestnicy Parady Wolności dla Ziemi zwracały uwagę na konieczność ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów oraz na właściwe, czyli ekologiczne zachowanie człowieka podczas codziennego życia w domu, pracy czy w szkole.
Narodzie! Pomóż przyrodzie!
Segregowanie nie nudzi rozumnych ludzi!
Okaż kulturę i chroń naturę!
Świat jest piękny i wesoły, gdy nie brudzą go matoły!
Czyste środowisko, najlepsze uzdrowisko!
Ekolodzy z „piątki” kochają przyrodę i robią porządki.
Na modzie ekologicznej się znają i z nieużytków stroje powstają.
Ekologia w szkole, w pracy, w domu, nie zaszkodzi to nikomu!
Zmieniaj nawyki, nie klimat.
Dziś świat psujesz, jutro go potrzebujesz.
Stosujmy energię wiatru i wody, a dodamy Ziemi urody!

W ramach Jarmarku Ekologicznych Rozmaitości, towarzyszącym imprezie,
również odbył się konkurs na najlepsze stoisko ekologiczne. Za najciekawsze uznano stoisko Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie. Kolejne miejsca w tej rywalizacji zajęły: 2. Szkoła Podstawowa Nr 1
w Bełchatowie; 3. Przedszkole Nr 5 w Bełchatowie; wyróżnienia: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Bełchatowie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bełchatowie.
Podczas tego wyjątkowego, ekologicznego popołudnia w centrum miasta
każdy mógł wziąć udział w warsztatach i konkursach o tematyce z zakresu
edukacji ekologicznej. Warto wspomnieć także o nagrodach. Te najcenniejsze
to sprzęt audiowizualny i komputerowy, który trafił do szkół. Były też sadzonki
roślin i drobne suweniry.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z budżetu Powiatu Bełchatowskiego
(ok. 10 tys. zł) oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi (15 tys. zł). Jego przygotowaniem zajęli się pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie (naczelnik Jolanta Pawlikowska). 
Redakcja
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Eko-Echo
Z ekologiczną misją w Kętrzynie

U

czniowie z powiatu bełchatowskiego oraz drużyna GKS rocznik 2006 przebywali
przez kilka majowych dni w Kętrzynie, stolicy naszego partnerskiego powiatu.
Panowie Grzegorz Malicki – Sekretarz Powiatu i Tomasz Głowacki – kierownik Referatu ds. edukacji ekologicznej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w starostwie przewodniczyli naszej delegacji. Gospodarze Kętrzyna zapraszają
nas rokrocznie na festiwal ekologiczny o bardzo wymownym tytule „Czysty powiat”.
Mazurska kraina z pewnością może poszczycić się czystymi wodami i powietrzem,
dlatego zaproszenie przyjęliśmy z radością.
Uczniowie Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie, Szkoły Podstawowej w Domiechowicach oraz Gimnazjum w Domiechowicach zaprezentowali występy artystyczne
w kategorii „piosenka ekologiczna”, natomiast drużyna młodzików GKS Bełchatów

uczestniczyła w równolegle organizowanym turnieju piłki nożnej, w którym zajęła
ostatecznie drugie miejsce.
Magdalena Luba i Anna Kurzydlak z Wydziału OŚRiL w starostwie przeprowadziły konkurs ekologiczny i plastyczny na stoisku promocyjnym naszego powiatu. Było
ono, jak zawsze, tłumnie oblegane. W trakcie pobytu w Kętrzynie nasze dzieci uczestniczyły w rejsie po jeziorach mazurskich, a delegacja oficjalna zwiedziła Wilczy Szaniec
oraz Sanktuarium w Świętej Lipce, popularne atrakcje turystyczne regionu.
WOŚRiL

Wędkarze łowili … nagrody

D

wanaście drużyn zgłosiło się do
udziału w zawodach wędkarskich
zorganizowanych przez Polski Związek
Wędkarski Koło Nr 4 „Megawat” i walczyło o puchar ufundowany przez Starostę
Bełchatowskiego. Impreza miała miejsce
w jeden z majowych weekendów nad
zbiornikiem Słok. Przedsięwzięcie odbywa
się cyklicznie i ma na celu nie tylko sportową rywalizację. Chodzi o popularyzację
wędkarstwa i wiedzy o środowisku naturalnym, spędzanie czasu na łonie natury
oraz integrację pasjonatów tej dziedziny
i ich rodzin. Wszystkie zaplanowane cele
i tym razem udało się spełnić. W zależności
od osiągniętych wyników drużyny zostały
sklasyfikowane, a najlepsze nagrodzone.
Na podium stanęły:

I miejsce koło Nr 4 Megawat,
II miejsce koło Nr 3 Górnik,
III miejsce koło Nr 1 Miasto Bełchatów.
W dekoracji wzięła udział Jolanta Pawlikowska, Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w starostwie. Mieczysław Centka, Prezes Zarządu
Okręgu Piotrków Trybunalski PZW przekazał w formie listu gratulacyjnego podziękowania dla starosty Szczepana Chrzęsta
za dotychczasową wzorcową współpracę
samorządu powiatowego ze środowiskiem
wędkarskim, jak też wszelkie przedsięwzięcia podejmowane przez władze Powiatu
Bełchatowskiego na rzecz ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej
mieszkańców.
WOŚRiL

VIII Powiatowy piknik ekologiczno – wędkarski

W

pikniku zorganizowanym w połowie czerwca na terenie ośrodka rekreacyjnego „Babie
Lato” przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie,
Polski Związek Wędkarski (PZW) Okręg Piotrków
Trybunalski i Koło Miejskie Nr 1 w Bełchatowie
wzięły udział całe wędkarskie rodziny oraz sympatycy wędkowania. To niecodzienne spotkanie
było okazją do łączenia przyjemnego z pożytecznym, gdzie tym pierwszym była wspólna zabawa
na łonie natury, a drugim – edukacja. Wiedzę najmłodszych o ochronie środowiska i przyrodzie
w aspekcie wędkarskim sprawdzał konkurs dla
dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat. Do wyści-
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gu o puchar stanęło w szranki 25 dzieci. Laureatami konkursu zostali: 1. Karol Olszewski; 2. Oliwia
Sotek; 3. Joanna Sotek. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali także nagrody
rzeczowe, a były to niezbędne początkującemu
wędkarzowi przedmioty: czapki, krzesełka, torby,
latarki, kuferki. Upominki ufundowało Starostwo
Powiatowe w Bełchatowie, a wręczyła je Jolanta
Pawlikowska, naczelnik wydziału ochrony środowiska. Piknik zakończył się wspólnym grillowaniem.
Agnieszka Gaszewska-Woroniecka
WOŚRiL

EKO-ECHO
Uczymy się
od najlepszych

S

amorządowcy Powiatu Bełchatowskiego, w tym
radni Rady Powiatu i kierownicy jednostek administracyjnych, uczestniczyli w szkoleniu z zakresu
edukacji ekologicznej, które odbyło się na terenie
partnerskiego regionu Berchtesgadener Land.
Tematem przewodnim szkolenia były odnawialne źródła energii wykorzystywane w bawarskim powiecie. Pierwszy praktyczny przykład
poznano w elektrowni wykorzystującej biomasę
(Kraftwerk Bioenergie Berchtesgadener Land),
natomiast w aspekcie teoretycznym informacje o produkcji i zarazem oszczędzaniu energii
w BGL omówiono podczas wykładów, przygotowanych przez pracowników Starostwa Powiatowego BGL. Z jednego z nich dowiedzieliśmy się
m.in., że największą część produkowanej w BGL
energii pochłania transport (43%), nieco mniej
potrzebuje przemysł, a w dalszej kolejności gospodarstwa domowe. Wśród pomysłów, jakie
nasi partnerzy mają - nie tyle na zmniejszenie
zapotrzebowania na energię, co wykorzystywanie niekonwencjonalnych jej źródeł – są np. elektryczne samochody, instalacje solarne i ścieżki
rowerowe. Poprzez modernizację starych i budowę nowych szlaków zachęca się mieszkańców do
korzystania z rowerów.
Jak to wygląda w praktyce samorządowcy
zobaczyli w Monachium, stolicy Bawarii. W tym
liczącym 1 mln 400 tysięcy obywateli mieście,

pełnym parków i zielonych skwerów, rower jest
powszechnym środkiem transportu. Biegnąca
wzdłuż miasta rzeka Isaar została w wielu miejscach zagospodarowana w taki sposób, by zachować naturalne środowisko wodnej flory i fauny,
by zabezpieczyć miasto przed powodzią i jednocześnie stworzyć przybrzeżne tereny rekreacyjne.
Najlepszym tego dowodem był spacer po jednym
z takich odcinków i możliwość spotkania wielu
monachijczyków podczas joggingu, jazdy rowerem, spaceru z psami.
Samorządowcy odwiedzili również Haus der
Berge w Berchtesgaden. Zastosowane tu roz-

Warsztaty ekologiczne w Białowieży

P

onad trzydziestoosobowa grupa miłośników przyrody z powiatu bełchatowskiego, tj. przedstawiciele kół wędkarskich, łowieckich, pszczelarskich oraz nauczyciele i pracownicy Referatu edukacji
ekologicznej w wydziale ochrony środowiska w bełchatowskim starostwie, przebywała na warsztatach
ekologicznych w Białowieży. W trakcie szkolenia zapoznano się z najważniejszymi ekosystemami Puszczy
Białowieskiej czerpiąc wiedzę z prelekcji, zwiedzania Multimedialnego Muzeum Przyrodniczo-Leśnego
w Białowieży i Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Bogactwo gatunkowe flory i fauny puszczańskiego środowiska zrobiło na grupie największe wrażenie. Dla wędkarzy czy myśliwych ciekawe były zagadnienia
oddziaływania gospodarki łowieckiej na przyrodę, jak też walka z kłusownictwem i nielegalnymi polowaniami, które ciągle jeszcze mają miejsce. Puszcza Białowieska charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. Zachowały się tu ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym, w którym
występuje największa populacja wolnego żubra na świecie.
WOŚRiL

wiązania techniczne i pomysły pozwalają każdej zwiedzającej osobie na zdobywanie wiedzy
w sposób interaktywny, tj. z wykorzystaniem zmysłów wzroku, węchu, dotyku i słuchu. Z kolei w Bildungszentrum, będącym częścią Haus der Berge,
Niemcy pochwalili się swoimi salami do edukacji
ekologicznej dzieci. Zasadą, leżącą u podstaw
stworzenia takiego centrum jest edukowanie maluchów poprzez zabawę, praktyczne ćwiczenia,
stworzenie przyjemnych i ergonomicznych warunków.
B e rc h te s g a d e n
kryje w sobie także
skarb schowany głęboko w ziemi. Jest
nim sól. Nasi samorządowcy zwiedzili
kopalnię soli, której
historia sięga początku XVI wieku.
Rozciągające
się
na powierzchni 29
km i na poziomach
znacznie różniących
się wysokością pokłady solanki wypompowywano genialną, jak na tamte
czasy maszyną, która
potrafiła wytłoczyć
solną maź 356 m

w górę. Dziś można zobaczyć w kopalni tę
14-tonową pompę z brązu, inne znajdują się
w Starej Salinie w Bad Reichenhall i w monachijskim muzeum. Zwiedzających zachwyciła podróż
kolejką po podziemnych korytarzach, interaktywne prezentacje technologii pozyskiwania soli,
iluminacje świetlne na skalnych sklepieniach czy
rejs tratwą po podziemnym jeziorze.
AZ

www.powiat-belchatowski.pl 17

Z gmin
Gmina Rusiec dumna ze swoich harcerzy

7

Drużyna Harcerska „Tropiciele” działa na terenie gminy Rusiec już od siedmiu lat.
Kiedy rozpoczynała swoją działalność nikt nie wróżył jej wielkich sukcesów. Obecnie druhny i druhowie z 7 DH realizują wiele różnorodnych działań.
- Harcerstwo jest sposobem na rozwijanie pasji i znalezienie tego, co chce się robić
w życiu – mówi druh Dariusz Gibas, obecnie prowadzący drużynę. - Dzięki harcerstwu
ludzie młodzi są jednocześnie geografami, ratownikami medycznymi, artystami, kucharzami, fotografami, menadżerami, strategami. Dzięki harcerstwu dowiadują się nie tylko
dużo o sobie, ale też o prawdziwym życiu.

Dzięki pomocy władz gminy działa harcówka w Dębach Wolskich. Tutaj młodzi
ludzie mają zbiórki, rozwijają harcerskie umiejętności, zdobywają sprawności, pogłębiają wiedzę z różnych, ważnych dla harcerzy dziedzin. Podejmują też działania na
rzecz lokalnej społeczności. Ostatnio na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ruścu odbył się festyn, podczas którego można było skosztować smakołyków przygotowanych przez harcerzy, poskakać na trampolinie, nauczyć się podstaw pierwszej
pomocy, poćwiczyć tańce integracyjne, zjechać na linie.
„Tropiciele” kochają wędrówki, biwaki, obozy i starają się sami zarobić na to pieniądze. Od kilku lat organizują akcję zarobkową „Znicz”. Przed Świętem Zmarłych sprze-

dają przed cmentarzami w Ruścu i Woli Wiązowej znicze. Zarabiali także pieniądze, na
ww. festynie, oferując smakowite ciasta, babeczki, frytki.
Harcerze udzielają się jako wolontariusze. Wspierają akcję zbierania nakrętek na
rzecz dzieci wymagających leczenia i rehabilitacji, kwestują dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Warto wspomnieć o zaangażowaniu młodych ludzi w działalność proekologiczną. I harcerze, i uczniowie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
w Ruścu i Woli Wiązowej umieją segregować odpady, wiedzą jak oszczędzać wodę
i energię, znają zalety i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dowodem na to jest udział w różnego rodzaju konkursach ekologicznych, sprzątaniu świata
oraz dbałość o czystość w najbliższym otoczeniu. Przed wyjazdem na wakacyjny obóz
w Bukowinie Tatrzańskiej harcerze wzięli udział w VII Pikniku Motocyklowym w Woli
Wiązowej oraz w festynie w Dąbrówkach Kobylańskich.
Wspierajmy tę młodzież, doceniając jej aktywność, przedsiębiorczość i samodzielność!
Pozdrawiam
Dariusz Woźniak
Wójt Gminy Rusiec

Kleszczów na „piątkę”

N

a listę startową II biegu ulicznego„Kleszczów na piątkę” wpisało się 350
zawodników. Bieg, organizowany przez LKS Omega Kleszczów, odbył
się 15 czerwca. Trasa prowadziła ulicami: Sportową, Główną, Miłą, Tulipanową i Południową. Start i meta usytuowane były na gminnym stadionie.
Start biegu głównego poprzedziły biegi organizowane na krótszych dystansach (od 100 do 800 m) dla dzieci i młodzieży. Pięciokilometrową trasę
najszybciej pokonał Hubert Pokrop ze Swarzędza (czas 15:20). Odebrał za
to puchar i nagrodę w wysokości 1000 zł. Najszybsza z pań - Justyna Korytkowska przybyła na metę na 16. miejscu. (czas 18:11). Spośród uczestniczących w biegu mieszkańców gminy Kleszczów najwyższą lokatę (14)
wywalczył Radosław Berencz (czas 18:08).
Jerzy Strachocki (JS)
UG Kleszczów

XVII Dni Kleszczowa za nami

R

ekreacyjny kompleks boisk przy ulicy Północnej w Łękińsku był miejscem
festynu, zorganizowanego 31 maja i 1 czerwca. Dobra pogoda, a także atrakcyjny program imprez sprawiły, że na Dni Kleszczowa przybyli nie tylko mieszkańcy gminy, ale także setki osób z sąsiednich powiatów. W programie estradowych
atrakcji znalazły się m.in. występy zespołów TOTENTANZ i WEEKEND. Gwiazdą
pierwszego wieczoru był zespół ŁZY, a drugiego - grupa BAD BOYS BLUE. Tradycyjnie okazję do zaprezentowania utalentowanych wychowanków miały gminne
przedszkola, szkoły oraz Gminny Ośrodek Kultury. Organizatorami XVII Dni Kleszczowa były Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.
JS
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Kleszczów z myślą
o przedsiębiorcach

N

a początku czerwca Urząd Gminy w Kleszczowie we współpracy z poznańską firmą
rozpoczął realizację projektu „Biznes - Inwestycje
- Rozwój”. Celem tego przedsięwzięcia jest organizowanie zajęć warsztatowych dla przedsiębiorców
z terenu powiatu bełchatowskiego, poświęconych
m.in. obsłudze klienta i skutecznej sprzedaży.
Projekt ma służyć także lepszej promocji gminnej
oferty inwestycyjnej. W dwudniowych warsztatach
wzięło udział ponad 40 uczestników. Kolejne zajęcia planowane są we wrześniu.
JS

Planujemy – Pozyskujemy Realizujemy

Wszyscy jesteśmy dziećmi

S

uchcice: Za pozyskane w ramach RPO Województwa Łódzkiego pieniądze, tj. 640.472,98 zł, Gmina Drużbice realizuje
„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej
w Suchcicach”. Inwestycja obejmuje: wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej wraz z dociepleniem ścian i stropu, wymianę instalacji elektrycznej na energooszczędną i instalacji c.o. oraz modernizację kotłowni. Budynek będzie do dyspozycji za rok.
Patok: Trwa remont budynku po dawnej szkole w Patoku. Wymienione zostały już okna, a obecnie naprawia się elewację. Zaangażowanie mieszkańców Patoka przy współudziale samorządu gminy pozwoli na przywrócenie funkcji użytkowej budynku,
stworzenie przyjemnego miejsca spotkań. Gmina stara się tworzyć takie miejsca w różnych punktach, jak np. wyremontowane
świetlice w Drużbicach Kolonii, Hucisku i (w trakcie remontu) OSP
w Wadlewie.
Gmina Drużbice pozyskała 2.950 zł z WFOŚiGW w Łodzi na
zadanie pn. „Klimat w naszych rękach” - program realizowany w Publicznym Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. W ramach
projektu odbędą się: zbiórka elektroodpadów, warsztaty ekologiczne, wycieczka do Elektrowni Bełchatów, konkursy tematyczne, gra terenowa, zajęcia edukacyjne, akcja „Dzień z klimatem”.
W chwili obecnej czekamy na rozstrzygnięcie konkursów pn.:
„Eko – pracownia w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Drużbicach z siedzibą w Rasach, „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. M.Arciszewskiego
w Wadlewie”, „Utworzenie pracowni ekologiczno - przyrodniczej”
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drużbicach. W przypadku
pozytywnego wyniku, każda z naszych szkół będzie posiadała
eko- pracownię.
UG Drużbice

N

a boisku przy ZSP w Drużbicach odbył się Gminny Dzień Dziecka, którego motywem przewodnim był sport. Imprezę uatrakcyjniły m.in. turniej tenisa stołowego, konkurs skoków w dal i biegu na 50 m, mecze: piłki nożnej i piłki siatkowej, nauka tańca. Kulminacyjnym punktem programu
było bicie rekordu w aerobiku. Na boisku w rytm muzyki ćwiczyli wszyscy obecni, czyli 189 osób.
Każda otrzymała na pamiątkę drobny upominek z rąk Patryka Wolańskiego, bramkarza Widzewa
Łódź. W części artystycznej wystąpił zespól Azja Dance, odbył się konkurs plastyczny zorganizowany
przez Aptekę Drużbice. W przerwach pomiędzy atrakcjami sportowymi częstowano gości kanapkami, ciastem i lodami. Dzień Dziecka w Drużbicach zakończył się wręczeniem przez wójt Bożenę
Zielińską pamiątkowych dyplomów i książek dla wszystkich dzieci. Organizacji imprezy patronowali: Wójt Gminy Drużbice, Zarząd LZS Drużbice i Rada Rodziców przy ZSP w Drużbicach i Wadlewie.
UG Drużbice

Dzień Strażaka

W

dniu 4 maja br. Mszą św. w kościele parafialnym w Wadlewie rozpoczęły się gminne obchody Dnia Strażaka. Po mszy odbyła się część oficjalna uroczystości z udziałem Marka
Mazura - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, Arkadiusza Fularskiego wraz
z delegacją z Nowego Brzeska, Szczepana Chrzęsta - Starosty Bełchatowskiego, druhów Aleksandra Frączkowskiego, Adama Pstrokońskiego, Sławomira Stemplewskiego. Wójt Gminy
Bożena Zielińska podziękowała strażakom za ich ciężką i niebezpieczną służbę, za odwagę
i bohaterstwo. Przedstawiła również wykonane inwestycje w poszczególnych jednostkach OSP
oraz plany na rok bieżący. Galę uświetnił występ gminnej orkiestry „Suchcice i okolice”.
UG Drużbice

Firmy na medal
Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o.- lider usług transportowych,
ul. Wojska Polskiego 73; Bełchatów, skr. poczt. 98; www.betrans.pl

PTS „Betrans” sp. z o.o. powstała w 2002 r. Obecnie jest największym przedsiębiorstwem transportowym funkcjonującym w GK PGE. Zatrudnia ponad 1100 pracowników w Centrali i dwóch Oddziałach
(Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni oraz Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu). Oferuje nowoczesną
i komfortową flotę pojazdów osobowych (w tym w formule Full Service Leasing), osobowo-terenowych,
ciężarowych, pojazdów specjalistycznych przystosowanych do pracy na terenie kopalni odkrywkowej oraz
profesjonalny sprzęt specjalistyczny typu: ładowarki, dźwigi, spycharki czy koparki. Od stycznia br. Spółka zajmuje się także kompleksową obsługą kolejową, co związane jest przede wszystkim z utrzymaniem
bocznic kolejowych, przetaczaniem i rozładunkiem wagonów.
Sztandarowa działalność firmy „Betrans” to obsługa transportowa i sprzętowa kopalń i elektrowni oraz
podmiotów z nimi współpracujących. Przedsiębiorstwo dysponuje profesjonalnym zapleczem warsztatowym, wykonuje naprawy bieżące dla utrzymania sprawności każdego typu pojazdów i sprzętu (blacharsko
-lakiernicze, powypadkowe itp.).
„Betrans” szkoli kierowców i operatorów. Legitymuje się akredytacją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego prowadząc w Bełchatowie oraz Bogatyni szkolenia kierowców i operatorów
sprzętu budowlanego wszystkich klas i specjalności.
PTS „Betrans” sp. z o.o. jest wszechstronnym partnerem w dziedzinie transportu, który poprzez realizację celów i zaspokajanie potrzeb podmiotów z Grupy Kapitałowej PGE wykreował wizerunek rzetelnego
i fachowego dostawcy szeroko rozumianych usług transportowo - sprzętowych.

MegaMed Sp. z o.o., s.k.; (ul. Czapliniecka 93/95, Bełchatów); Henryk Koprek - Prezes Zarządu,
Cezary Wieczorek - Dyrektor ds. medycznych i operacyjnych, Członek Zarządu
Firma działa od 2000 r. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych, w tym usług
związanych z procesem diagnostyczno-leczniczym i diagnostyczno-orzeczniczym. Obecnie, jako podmiot
skonsolidowany, z firmy lokalnej stał się spółką działającą w całym kraju. Spółka realizuje liczne inwestycje, jest przykładem doskonałego zarządzania, działań innowacyjnych i promujących spółkę, a przede
wszystkim wzorem inwestowania w zasoby ludzkie. Hasło przewodnie firmy „Zainwestuj w zdrowie” jest
rozpoznawalne nie tylko na terenie powiatu bełchatowskiego, ale także w całej Polsce.
Zapraszamy do nowo otwartej poradni pn. MEDYCYNA PODRÓŻY, (ul. Antracytowa 1) , która zajmuje
się przygotowaniem i profilaktyką zdrowotną chorób tropikalnych u osób wyjeżdżających i wracających
z podróży. Wyjeżdżając w egzotyczne zakątki świata jesteśmy dużo bardziej niż w naszej strefie klimatycznej
narażeni na choroby zakaźne. Często warunki sanitarne stref tropikalnych sprzyjają rozprzestrzenianiu się
niebezpiecznych chorób, dlatego ważne jest, aby dobrze przygotować się do wyjazdu.
Wykonujemy szczepienia dla dorosłych i dla dzieci przeciwko:
• WZW typu A i typu B – dorośli i dzieci,
• tężcowi,
• krztuścowi,
• polio,
• błonicy,
• durowi brzusznemu,
• wściekliźnie,
• k leszczowemu
zapaleniu mózgu,
• meningokokom,
• japońskiemu zapaleniu mózgu.
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RADNI IV KADENCJI
RADY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Adam Baryła

Jarosław Brózda

Sebastian Brózda

Leszek Chrzanowski

Szczepan Chrzęst

Jadwiga Deryło

Barbara Dobkowska

Krzysztof Gajda

Ryszard Gębarowski

Marek Jasiński

Jan Juszczyk

Krzysztof Kamieniak

Grzegorz Kępa

Elżbieta Kudaj

Damian Nowak

Krzysztof Nowakowski

Edward Olszewski

Tadeusz Rośniak

Marcin Rzepecki

Renata Skalska

ABC samorządu
powiatowego

Nadzór nad działalnością powiatu

N

adzór nad działalnością powiatu na podstawie kryterium zgodności z prawem sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz woje-woda, a w zakresie spraw finansowych
Anna Szczęsna
Jacek Zatorski
Krzysztof Zochniak
– regionalna izba obrachunkowa. Organy nadzoru mają
prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i funkcjonowania powiatu, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawmać wykonanie uchwały. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru
nie stwierdza nieważności uchwały, lecz wskazuje, iż uchwałę wydano z naruszeniem
nień nadzorczych. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady
prawa.
w ciągu 7dni od dnia ich podjęcia. Uchwały organów powiatu w sprawie wydania przeStwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu powiatu wstrzymupisów porządkowych podlegają przekazaniu w ciągu dwóch dni od ich podjęcia.
Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych
je jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem
w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu oraz inne
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
uchwały objęte zakresem nadzoru izby.
W przypadku złożenia przez organ powiatu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, sąd
Uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały
administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięw całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
cia skargi do sądu. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu powiatu po upływie
jej doręczenia organowi nadzoru. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w spra1 roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały
w określonym przepisami terminie albo jeżeli uchwała jest aktem prawa miejscowego.
wie stwierdzenia nieważności uchwały lub w toku tego postępowania, może wstrzy-
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