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W szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym powiecie działa blisko pół tysiąca pań. Trudno przecenić role druhen, które wnoszą w życie OSP uśmiech,
łagodność i serdeczność. Są wśród nich szefowe jednostek, członkinie młodzieżowych drużyn, animatorki kultury, a także ratowniczki. Są piękne, sympatyczne
i aktywne, z ikrą w działaniu i iskrą entuzjazmu w oku. Poznajcie Olgę Plucińską, najsympatyczniejszą druhnę powiatu bełchatowskiego oraz wszystkie panie,
nominowane do tego tytułu przez Ochotnicze Straże Pożarne 
➤ Str. 18-19

www.powiat-belchatowski.pl

FLESZ
„Sekrety zdalnych” to tytuł konkursu fotograficznego dla uczniów
szkół podstawowych, zorganizowanego z inicjatywy Rady Rodziców SP nr 3 w Bełchatowie., objętej patronatem Starosty Bełchatowskiego. Celem zabawy było udokumentowanie czasu nauki zdalnej.
Uczniowie odpowiedzieli na wyzwanie przysyłając dziesiątki zdjęć.
Zdecydowana większość fotek przedstawiała chaos i wszechobecny
bałagan, ale pojawiły się też zdjęcia pokazujące niepokój, przeciążenie obowiązkami, samotność lub, przeciwnie – obecność i za-

angażowanie innych członków rodziny czy zwierząt domowych.
Jury oceniało najwyżej kreatywność, oryginalność i pomysłowość.
Zdobywcy Grand Prix w swoich kategoriach: Szymon Sęk (kl.4-6)
i Zofia Mizera (kl.7-8) spotkali się w starostwie, by odebrać nagrody aparaty fotograficzne. Starosta Dorota Pędziwiatr pogratulowała im
zwycięstwa i podkreśliła historyczną wartość konkursowych prac.
Odzwierciedlają one współczesność, o której z pewnością będą czytać w podręcznikach przyszłe pokolenia.

Tegoroczne obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja, ze względu na wciąż trwającą pandemię oraz obostrzenia
ograniczające organizowanie zgromadzeń, były w naszym powiecie o wiele skromniejsze niż w poprzednich latach. W Bełchatowie symbolicznym dla uczczenia tego wydarzenia miejscem
jest tablica pamiątkowa przy kościele na os. Dolnośląskim. W poniedziałek, 3 maja br., spotkali się tutaj przedstawiciele władz
samorządowych Powiatu Bełchatowskiego, miasta i gminy Bełchatów. W obecności pocztów sztandarowych delegacje złożyły kwiaty pod tablicą, a następnie wzięły udział w tradycyjnym
nabożeństwie w intencji Ojczyzny. Władze powiatu reprezentowali wicestarosta Jacek Bakalarczyk i Marek Jasiński, członek

Zarządu Powiatu w Bełchatowie. Z kolei Sławomir Malinowski,
Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie złożył wiązankę
kwiatów w biało-czerwonych barwach pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na Placu Dąbrowskiego w Zelowie, tradycyjnym
miejscu wielu patriotycznych uroczystości w mieście. Rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja i wagę tego wydarzenia dla rozwoju demokracji w Europie i na świecie podkreślono także podczas nabożeństwa w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.
Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 Maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie
było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem
w 1990 roku.
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Szanowni Państwo,
trwają prace nad planem transformacji. Przypomnę, iż zasadniczym celem czekających nas zmian jest neutralność klimatyczna, czyli ograniczenie działalności wysokoemisyjnych sektorów
gospodarki na rzecz gałęzi przyjaznych środowisku. Posiadanie
planu osiągnięcia tego celu i zaakceptowanie go przez Komisję
Europejską daje szansę na finansowe wsparcie przemian. Dotyczą
one także naszego, górniczo-energetycznego regionu. Robocza
wersja Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Łódzkiego jest obecnie w fazie uzgodnień z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wiele wniosków i pomysłów na przedsięwzięcia (tzw. fiszek) zgłoszonych do projektu PST
WŁ, uwzględnia nowe, transformacyjne wyzwania. Jedna czwarta z nich dotyczy środowiska, 10% - społeczeństwa i rynku pracy,
16% - energetyki, po 10% - edukacji, transportu, innowacji. Zarząd
Powiatu w Bełchatowie także przygotował i zgłosił jedenaście inicjatyw. wpisujących się w założenia FST, a mających na celu łagodzenie skutków transformacji energetycznej. Ich realizacja może
kosztować ponad 360 mln zł.
Wątek transformacji ma związek także z Umową Partnerstwa,
która, mówiąc najogólniej, jest strategią wykorzystania środków

Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Szczepienia w powiecie wystartowały
Punkt Szczepień Powszechnych w Bełchatowie w Cafe Senior
RAJ rozpoczął działalność 4 maja. Za tę lokalizację odpowiedzialny jest samorząd miasta. Została ona udostępniona Przychodni
Specjalistycznej INSULA, która jako operator medyczny wykonuje
szczepienia. Podczas inauguracji tego PSP starosta Dorota Pędziwiatr podziękowała władzom miasta oraz kierownictwu INSULI za
przygotowanie przedsięwzięcia, a przede wszystkim chęć współpracy i aktywne poszukiwanie najlepszych rozwiązań. W tym
samym dniu pierwsze szczepienia odbyły się również w Zespole
Szkolno — Przedszkolnym w Dobrzelowie. Za Punkt odpowiada
Gmina Bełchatów. Operatorem medycznym jest Centralny Szpital
Kliniczny w Łodzi. W ramach wolontariatu Punkty Szczepień Powszechnych wspierają strażacy z ochotniczych jednostek z terenu
gminy Bełchatów. (Informacja o lokalizacji Powszechnych Punktów
Szczepień w naszym powiecie – str. 4).
Zapisy na szczepienia odbywają się poprzez infolinię 989
lub przez za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta na
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stronie pacjent.gov.pl, gdzie wybiera się jeden z wskazanych
Powszechnych Punktów Szczepień. Punkty uruchomiły listy rezerwowe, które pozwolą na optymalizację procesu szczepienia
i efektywne wykorzystanie szczepionek w przypadku absencji
pacjentów.
n
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pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Obecnie dokument
ten jest opracowywany na perspektywę lat 2021-2027 i obejmuje
fundusze Polityki Spójności, w tym Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Razem to ponad 76 mld euro. Przygotowywany przez Ministerstwo FiPR projekt UP poddany był konsultacjom
społecznym. Powiat Bełchatowski wziął w tym etapie udział, czego
efektem było zgłoszenie naszych uwag. W projekcie Umowy Partnerstwa sytuacja społeczno-gospodarcza naszego regionu opisana
została w sposób ogólny i powierzchowny. Tymczasem zmiany,
które czekają region bełchatowski, będą na tyle istotne i duże, że
wymagają potężnych nakładów finansowych. Uważam, że powinno to być wyraźnie wyartykułowane. Nasze spostrzeżenia przekazałam Marszałkowi WŁ.
Od listopada ub. roku do marca br. odbyło się blisko dwadzieścia spotkań związanych z projektem programu pn: „Fundusz
Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej”, będącego elementem wsparcia w ramach Nowego Zielonego Ładu, tzw. mapy
dochodzenia krajów Wspólnoty do neutralności klimatycznej do
2050 roku. W pierwszym kwartale tego roku zorganizowałam
w starostwie spotkanie z udziałem przedstawicieli i podmiotów
wspierających działalność gospodarczą, na którym rozmawialiśmy o różnych kierunkach i możliwościach rozwoju naszego
regionu. Pojawił się głos, iż pierwszą rzeczą, która powinna się
teraz zadziać, to przede wszystkim transformacja naszej lokalnej
świadomości, a następnie kształcenie młodych ludzi w potrzebnych na rynku pracy zawodach. Wśród branż, które mogłyby wykorzystać potencjał pogórniczego powiatu bełchatowskiego, wymienione zostały m.in. logistyczno-magazynowa, przetwórstwo
spożywcze, przemysł budowlany, meblowy i elektromobilność.
W trosce o przyszłość naszego regionu zachęcam samorządowców, ale także przedsiębiorców, społeczników i mieszkańców do
zgłaszania swoich propozycji, tematów i zagadnień, mogących
być przedmiotem posiedzeń powołanego przeze mnie w ubiegłym
roku Zespołu roboczego do spraw wspierania działań Zarządu
Powiatu w Bełchatowie w zakresie opracowywania projektów,
rekomendowanych do przedstawienia podmiotom zaangażowanym w przygotowania do procesu transformacji. Zapraszam do
współpracy.
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Powszechne Punkty Szczepień gotowe
Efektem wspólnych działań władz samorządowych Powiatu Bełchatowskiego, Miasta Bełchatowa, Miasta i Gminy Zelów oraz Gminy Bełchatów jest wskazanie na terenie powiatu lokalizacji dla Powszechnych Punktów Szczepień. Są to miejsca, w których podmioty
medyczne, po przejściu weryfikacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wykonują szczepienia przeciw chorobie Covid 19, wywołanej
przez koronawirusa SARS-Cov-2. W odpowiedzi na prośbę Wojewo-

dy Łódzkiego, skierowanej do powiatów na terenie województwa,
Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr zaproponowała lokalizacje
dla PPS, które wcześniej zostały uzgodnione z władzami samorządowymi danego terenu. Zakłada się, że we wszystkich punktach w powiecie bełchatowskim będzie wykonywane minimum 1050 szczepień dziennie, zgodnie z założeniem 800 szczepień tygodniowo na
10 tys. dorosłych mieszkańców.
n

Adres Punktu: Cafe Senior „Raj" – Centrum Aktywności Seniora,
ul. Energetyków 6, Bełchatów
Godziny otwarcia: od poniedziałku do niedzieli, godz. 8-20
Operator medyczny: Poradnia Specjalistyczna INSULA
Jednostka odpowiedzialna: Miasto Bełchatów

Adres Punktu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REDMED S.
C. Reda Elkader, Emil Elkader, ul. Częstochowska 37,
Bełchatów
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 8-15
Operator medyczny: NZOZ REDMED S. C.
Jednostka odpowiedzialna: Powiat Bełchatowski

Adres Punktu: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrzelowie,
ul. Górna 7, Bełchatów
Godziny otwarcia: od wtorku do piątku, godz. 16-21;
sobota-niedziela, godz. 10-15; godz. 16-21
Operator medyczny: Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi
Jednostka odpowiedzialna: Gmina Bełchatów

Adres Punktu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Zelowie – Ośrodek Zdrowia, Wygiełzów 29
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku godz. 8-18
Operator medyczny: SPZOZ w Zelowie
Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Zelowie
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W szkołach ponadpodstawowych, prowadzonych przez samorząd Powiatu Bełchatowskiego, egzamin dojrzałości zdaje w tym
roku 666 osób. Blisko jedną trzecią tej grupy (195) stanowią abiturienci z lat ubiegłych, którzy korzystają z możliwości poprawienia swoich wyników. Maturzyści rozpoczęli zmagania 4 maja egzaminem z języka polskiego, a zakończą 19 maja sprawdzianem
wiedzy z informatyki oraz języka włoskiego. Podobnie, jak rok
wcześniej, matura ma formę testu tylko pisemnego. To ucieszyło
wiele osób, które stresują się publicznymi wystąpieniami. Fakt,
że egzaminy ustne nie są obowiązkowe, ma związek ze stanem
pandemii i zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa sanitarnego.
Ponadto w 2021 r. maturzyści nie mają obowiązku przystąpić do
egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym w części pisemnej.
Największą grupę wśród maturzystów stanowią tegoroczni absolwenci liceów - 270 osób (122 z I LO, 123 z II LO, 25 z IV LO w ZSP
nr 1) oraz absolwenci techników - 201 (91 z TE w ZSP nr 1, 84 z TE-H
w ZSP nr 2, 26 z TM w ZSP w Zelowie).
Największą popularnością wśród przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym cieszy się język angielski, do
którego przystępuje 60,57 % absolwentów roku szkolnego
2021/2022. Następne w zestawieniu uplasowały się: matematyka (26,49%), język polski (23 %), biologia (21,56 %), geografia
(21,15 %), chemia (11,5 %), fizyka i astronomia (5,34 %), wiedza
o społeczeństwie (4,72 %), historia/informatyka (3,49 %). Aby matura została uznana za zdaną, należy zdobyć minimum 30% punktów – dotyczy to przedmiotów obowiązkowych. Wyniki ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 r., a dla osób poprawiających egzamin

EDUKACJA

Matura tylko pisemna. Czy będzie łatwiejsza?

W I Liceum Ogólnokształcącym im. W.Broniewskiego maturę piszą
w tym roku 122 osoby.

w sierpniu - 10 września 2021 r. Aby poznać swój wynik maturzysta musi zalogować się na portal Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wykorzystując swój indywidualny login i hasło.
W roku 2020 maturę zdało 92 % absolwentów liceów, prowadzonych przez powiat i był to wynik lepszy niż średni w naszym
województwie (86%). Procent zdawalności dla uczniów techników
wyniósł 65 (dla województwa – 73%).
n

Nowe zawody w powiatowych szkołach
Rada Powiatu w Bełchatowie podjęła uchwałę o utworzeniu szkoły policealnej i włączeniu jej do
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. R. Traugutta w Bełchatowie. Młodzież czy dorośli
zaczną w niej naukę we wrześniu br.
Samorząd powiatu nie prowadził dotąd żadnej szkoły policealnej. Utworzenie Szkoły Policealnej w ZSP nr 2 w Bełchatowie
stanowi poszerzenie oferty edukacyjnej w ramach kształcenia
ustawicznego oraz stwarza możliwość uzyskania i uzupełnienia
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe. Biorąc pod uwagę zmiany na rynku pracodawców w powiecie oraz zapotrzebowanie w przyszłości na usługi dla osób
starszych Szkoła Policealna będzie kształcić w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik administracji
oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach szkoły dla absolwentów szkół średnich możliwe będzie kształcenie
w formie stacjonarnej i zaocznej na kierunku terapeuta zajęciowy, a tylko w formie zaocznej dla pozostałych zawodów. Cykl
kształcenia będzie wynosił od 1 roku (opiekun medyczny), przez
1,5 roku (technik bhp) do 2 lat (technik administracji, terapeuta
zajęciowy). ZSP nr 2 posiada odpowiednie pomieszczenia dydaktyczne do realizacji kształcenia oraz jest przygotowany pod
względem dydaktycznym, tj. zatrudnienia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Echo powiatu bełchatowskiego • nr 1 / 2021

Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Kilińskiego w Zelowie zaprosi w roku szkolnym 2021/22
do nauki w zawodzie technik spawalnictwa.
- Posiadanie doświadczenia oraz umiejętności spawalniczych
stwarza obecnie bardzo dobre perspektywy zawodowe, gdyż
spawacz jest profesją poszukiwaną w różnych gałęziach gospodarki – mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. - Do
kształcenia w nowym kierunku nasza placówka w Zelowie jest
doskonale przygotowana, posiada wykwalifikowaną kadrę, zapewnia pomieszczenia z wyposażeniem w odpowiednie narzędzia i pomoce dydaktyczne.
Uczeń na kierunku technik spawalnictwa nauczy się m.in. organizować stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania i lutowania, opracowywać instrukcje technologiczne spawania oraz instrukcje usuwania skutków odkształceń spawalniczych. Pozna budowę,
działanie i obsługę urządzeń, sposoby termicznego cięcia, technologie zgrzewania metali i tworzyw sztucznych. Szkoła podpisała porozumienie z firmą, w której uczniowie będą mogli odbywać praktyki
i szkolenia, a także poznają potrzeby potencjalnego pracodawcy. n
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Kosmiczna wiedza w „Energetyku”
Uczniowie Technikum Energetycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. L. Czyżewskiego w Bełchatowie mogą wziąć udział w projekcie „Kosmiczna wiedza II”, w którym mają
szansę na nowe kwalifikacje, staż zawodowy i stypendium. Nabór chętnych potrwa jeszcze przez
miesiąc maj.
Powiat Bełchatowski realizuje projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia
w ZSP nr 1 w Bełchatowie”. Może wziąć w nim udział 80 (pełnoletnich) uczniów III i IV klas Technikum Energetycznego w ZSP
nr 1, uczących się na kierunkach technik: elektronik, elektryk,
informatyk, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, pojazdów samochodowych. W ramach projektu zaplanowane zostały
specjalistyczne szkolenia IPC, zaawansowane metody lutowania
i naprawy pakietów elektronicznych działających w przestrzeni
kosmicznej, kursy zawodowe SEP. Staże planowane są w lipcu dla
pierwszej grupy uczniów i w sierpniu dla drugiej. Za odbycie stażu
uczeń otrzyma 1800 zł brutto.
Szczegółowe informacje o projekcie, regulamin i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie szkoły lub bełchatowskiego starostwa. Można je także pobrać z sekretariatu szkoły lub w Biurze Pro-

ZSP nr 1, popularny „Energetyk”, zachęca do udziału w projekcie, który
da uczniom nowe kwalifikacje i stypendium.

jektowym – Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu w starostwie
przy ul. Pabianickiej 26. Nabór pierwszej grupy chętnych (40 osób)
trwa do końca maja, a kolejny planowany jest na początku 2022
roku. 
n

Od połowy maja rekrutacja do szkół średnich
Niespełna tysiąc pięćdziesiąt absolwentów klas VIII podstawówek
w powiecie przystąpi w połowie maja br. do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Na podstawie statystyk
poprzednich lat założono, że 70 procent uczniów wybierze szkołę
powiatową. W placówkach prowadzonych przez samorząd powiatu
bełchatowskiego przygotowano dla pierwszoklasistów 750 miejsc
w 25 oddziałach (klasach). Naukę w powiatowych ponadpodstawowych szkołach masowych kończy w tym roku szkolnym 630 uczniów,
uczących się w 26 oddziałach.
10 maja szkoły ponadpodstawowe zakończą etap wprowadzania
do elektronicznego systemu rekrutacji Vulcan oferty edukacyjnej
szkół. Dla młodzieży będzie ona dostępna od 17 maja. Kolejnym krokiem jest rejestracja kandydatów i dokonywanie przez nich wyboru
trzech szkół spośród funkcjonujących na terenie powiatu bełchatowskiego. W konsekwencji do 31 maja kandydaci dostarczą podpisany przez rodziców/ opiekunów prawnych wniosek o przyjęcie do
szkoły lub prześlą elektroniczny formularz ww. wniosku podpisany
poprzez profil zaufany ePUAP. Kolejnym krokiem rekrutacji jest uzupełnienie przez szkoły podstawowe informacji ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty (do
24 czerwca). Następnie kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego
wyboru oryginał świadectwa oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Komisje rekrutacyjne w szkołach ponadpodstawowych porównają dane wprowadzone do systemu z informacjami
zawartymi w dostarczonej dokumentacji i je zaakceptują, aby umożliwić kandydatom dalszy udział w procesie rekrutacji (do 15 lipca).
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Najważniejszym momentem elektronicznej rekrutacji jest obliczenie
punktów rekrutacyjnych i automatyczny przydział kandydatów do
wybranych przez nich szkół. Na tym etapie samorząd może w uzgodnieniu ze szkołami dokonywać korekt w zakresie liczby oddziałów
oraz liczby miejsc dostępnych w poszczególnych oddziałach. Ostatnim krokiem jest publikacja wyników przydziału (21 lipca). Szkoły
pobierają z systemu Nabór gotowe listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i publikują je na stronach szkolnych. Wynik jest również dostępny dla każdego kandydata po zalogowaniu do systemu
Nabór. Po publikacji następuje bardzo ważny etap złożenia przez
kandydata potwierdzenia woli i automatyczne umieszczenie go na
liście przyjętych (do 2 sierpnia).
n
Oferta szkół powiatu bełchatowskiego to nie tylko ciekawe
profile nauczania, ale także zajęcia dodatkowe poszerzające
zainteresowania oraz umożliwiające atrakcyjne spędzanie
czasu po lekcjach. Dla młodzieży spoza Bełchatowa czy Zelowa przygotowane są miejsca w bursie. Na uwagę zasługują
ponadto specjalistyczne pracownie oraz zaplecze nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Dzięki współpracy szkół z licznymi firmami, instytucjami czy organizacjami
(także zagranicznymi) realizowane są różnorodne projekty,
w których młodzież zdobywa nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
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Śpiewali piosenki, pisali poezję, fotografowali, rozwiązywali testy i zadania, także w obcych językach. Uczniowie szkół ponadpodstawowych sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w organizowanych przez powiatowe szkoły konkursach. Laureaci otrzymali czeki, najwyższy o wartości 250 zł
za pierwsze miejsce, 150 zł za drugie i 100 zł za trzecią lokatę. – Wierzę, że nagrody od samorządu
powiatowego są dla was także dużą motywacją do nauki i do poszerzania swoich horyzontów –
zwracała się do młodzieży Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski, która wszystkie konkursy objęła patronatem honorowym.
I Liceum Ogólnokształcące. W XIX Powiatowym Konkursie Fizycznym uczniowie rozwiązywali test i zadania z takich działów,
jak m.in. siła i ruch, termodynamika, prąd elektryczny, optyka,
astronomia, pole grawitacyjne i elektrostatyczne. Najwięcej
prawidłowych odpowiedzi udzielił Jakub Szubert. XVII Powiatowym Konkursie z Historii młodzież popisywała się wiedzą
nt. sytuacji Polski pod zaborami w latach 1795-1918. Wygrał
Filip Drygalski. W XIX Powiatowym Konkursie J. Niemieckiego
„Landeskunde” najwięcej punktów zebrał Maksymilian Koźma.
Wiedzą o zagadnieniach z m.in. genetyki, cytologii, fizjologii
roślin i zwierząt wykazali się uczestnicy XIX Powiatowego Konkursu Biologicznego. Młodzież rozwiązywała test składający się
z 40 pytań. Zwyciężczyni, Olga Mielczarek, zdobyła 30 punktów
i czek na 250 zł.
II LO. XI Powiatowy Konkurs „Biochemiczne potyczki” polegał
na rozwiązaniu pisemnego testu, składającego się z kilkudziesięciu pytań dotyczących grupy węglowodorów i ich pochodnych.
Czek na 250 zł wygrała Patrycja Niewieczerzał. Jedenastą edycję
w historii miał konkurs recytatorski „Miłość mi wszystko wyjaśniła.”
Zgłosiło się piętnaście uczennic z sześciu szkół. Na najwyższym podium stanęła Aleksandra Gawin. W rywalizacji „Mapa bez tajemnic”
młodzież pochwaliła się znajomością map świata i Polski oraz interpretacją map tematycznych. Najlepszą w tej dziedzinie okazała
się Aleksandra Woszczyk. „Zjawiska fizyczne w obiektywie” to tytuł
13. edycji powiatowego konkursu fotograficznego. Jego uczestnicy robili zdjęcia swoich obserwacji w środowisku (I kategoria) lub
przeprowadzonych eksperymentów, sprawdzających prawa fizyki
czy chemii (II kategoria). Konkurs wygrały Aleksandra Telążka i Julia
Topolska.
ZSP 1. Konkurs „Bądź najlepszy – zostań mistrzem” ma rozbudzać wśród młodzieży zainteresowania tematyką prawa pracy
i bhp. Konkursowy test liczył 40 pozycji. Zwyciężczyni, Natalia
Rogalewicz na wszystkie odpowiedziała poprawnie. Uczniowie
klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zmagali się w III Powiatowym Konkursie Multimedialnym pt. „Prąd twoim wrogiem
czy przyjacielem”. Zadaniem młodzieży było przygotowanie
prezentacji na tytułowy temat. Najwyżej oceniono pracę Patrycji Krysiak.
ZSP 2. Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Top of the
Pops” ma dziesięcioletnią historię. Pomaga młodzieży rozwijać
kompetencje językowe i umiejętności artystyczne. Najwyższą
nagrodę, 250 zł, otrzymała Gabriela Zatorska za zaśpiewanie piosenki Adele „All I ask”. „Miejsca, w Bełchatowie, których nie znamy”,
uwieczniali na zdjęciach uczestnicy konkursu fotograficznego.
Jego zwyciężczynią została Marta Rogut. W XVI Powiatowym Konkursie Poetyckim „Moje pierwsze strofy” oceniane były wiersze.
Nadesłano ich czternaście. Najbardziej podobały się utwory Anny
Kaczmarek, pt. „Sobota i niedziela” oraz „Nadzieja”. 
n
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EDUKACJA

Maraton konkursów powiatowych

INWESTYCJE

Ulice Kwiatowa i Wyszyńskiego tuż przed remontem
O przekazaniu pół miliona złotych na remont ulicy Kwiatowej i stu tysięcy złotych na naprawę
nawierzchni ulicy Wyszyńskiego w Bełchatowie zdecydowali radni powiatowi na XXIX sesji Rady
Powiatu.
Koszt remontu Kwiatowej oszacowany jest na 5,5 mln zł. Na
przebudowę tej drogi powiatowej, będącej jedna z głównych arterii w mieście, Rada Powiatu przekaże samorządowi Bełchatowa
dotację celową z tegorocznego budżetu, wynoszącą 500 tysięcy
złotych. Prace planowane są od ronda im. J. Wybickiego do ulicy
1 Maja. Jako pierwsze będą wykonane instalacje podziemne: kanalizacyjne i deszczowe, następnie wodociągowe, ciepłownicze
i energetyczne. Następne w kolejności roboty obejmą utwardzenie podłoża drogi, położenie asfaltowej nawierzchni i budowa
chodnika oraz ścieżki rowerowej. Ścieżka będzie usytuowana po
stronie osiedli Wolność i 1000-lecia. Projekt zakłada również przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja, co
będzie polegało na wydzieleniu prawoskrętu z ulicy Kwiatowej
w ulicę 1 Maja.
Remont nawierzchni czeka także ulicę Wyszyńskiego. Na to
zadanie samorząd powiatu przekaże miastu 100 tysięcy złotych.
Po ostatniej zimie skala i zakres uszkodzeń na tej drodze kwalifikuje ją do pilnej naprawy. Szczegółowe warunki wykonania
tego zadania zostaną określone w porozumieniu z Miastem Bełchatowem. 
n

Inwestycje planowane i w trakcie realizacji
Ponad 5 milionów złotych samorząd powiatu zaplanował w tym roku na remonty oraz inwestycje
związane z budynkami szkół, Powiatowego Centrum Sportu i starostwa.
Najkosztowniejszym tegorocznym zadaniem jest budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej, tj. domu dziecka.
– Powiat Bełchatowski otrzymał 2 mln 600 tysięcy złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – mówi Marek
Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie. – Planowaną lokalizacją jest teren przy ulicy Czaplinieckiej w sąsiedztwie II LO im. J.
Kochanowskiego i PCS. W placówce zamieszkają podopieczni Domu
Dziecka z Dąbrowy Rusieckiej.
Inwestycja powinna zacząć się w tym roku i potrwa ok. 2
lat. W pierwszym kwartale tego roku starostwo rozstrzygnęło
zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla
planowanego budynku. W etapach będzie też realizowana
przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji
i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu. Gotowa jest już
dokumentacja. Wynika z niej, że inwestycja może kosztować
ponad 800 tysięcy złotych. Także aulę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 czeka przebudowa o wartości ponad pół
miliona złotych. W połowie roku planowana jest procedura
przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Przypomnijmy, że od
tego roku szkoła korzysta z instalacji fotowoltaicznej (220 tys.
zł). W dwóch kolejnych szkołach powiatowych wartość planowanych robót wynosi łącznie 300 tys. zł. Będą to: przebudowa
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sanitariatów i pomieszczeń natrysków przy sali gimnastycznej
wraz z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej w II Liceum
Ogólnokształcącym (150 tys. zł) oraz modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby biblioteki w ZSP nr 2.
W trakcie realizacji jest przygotowanie projektu termomodernizacji dachu budynku głównego starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 w Bełchatowie. Dokumentacja ma być gotowa
w czerwcu. Na drugą połowę roku planowane są roboty. Na dachu zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.
Inwestycje drogowe dotyczą kilku miejsc na terenie powiatu.
We Wdowinie trwa przebudowa mostu (700 tys. zł). Powiat wystąpił o wsparcie finansowe dla tego zadania do Ministerstwa
Infrastruktury. Z kolei do Funduszu Dróg Krajowych zgłoszona
została przebudowa drogi w Postękalicach. Prace remontowe
czekają drogę powiatową 2311E między Wolą Wiązową a drogą
krajową nr 74 (ok. 1,1 mln zł). Odcinek ok. 2 km w msc. Dubie
będzie pokryty masą bitumiczno-grysową, a nowe chodniki
powstaną przy drogach powiatowych na odcinkach: Myszaki –
Niedyszyna i Mazury – Augustynów. W tym roku mają być wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla rozbudowy
dróg w Osinie (gm.Szczerców) i w Zawadowie (gm. Bełchatów)
oraz nowych chodników w Kuźnicy Kaszewskiej, Nowym Janowie i Ścichawie. 
n
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Do lektury historii powstania i opisu działań strażaków ochotników w powiecie bełchatowskim
zapraszają razem ze starostą Natalia Klaczyńska (6 lat) z OSP w Ludwikowie i Aleksander
Frączkowski, Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bełchatowie.

Szanowni państwo, dorobek Ochotniczej Straży
Pożarnej jest trudny do przecenienia. Gromadzony przez dziesiątki lat ma wymierny wpływ na
wiele aspektów naszego życia, wśród których najważniejszym jest bezpieczeństwo. Tym bardziej
zasługuje to na społeczny szacunek i wdzięczność,
bowiem strażacy ochotnicy niosą pomoc nieodpłatnie i spontanicznie. Obserwując działalność
i rozwój jednostek OSP w powiecie bełchatowskim
doceniam z jednej strony ich nowoczesność i profesjonalizm, a z drugiej strony dbałość o tradycje
i ponadczasowe wartości. Druhowie to nie tylko
oddani, niezawodni strażacy i ratownicy, ale także animatorzy kultury i sportu w lokalnych społecznościach, propagatorzy idei patriotycznych
i chrześcijańskich. Przyjmują wiele ról i zadań, a
co najważniejsze: integrują pokolenia, aktywizują dzieci i młodzież, działają ponad podziałami.
Znacząca jest także obecność kobiet w strażackich szeregach, które nie są tylko pięknym dodatkiem, ale stanowią integralną i wymierną siłę
naszych OSP. Za to wszystko serdecznie dziękuję
i życzę wszystkim strażakom budowania kolejnych, wspaniałych rozdziałów historii naszego
regionu i całego kraju.

Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Na terenie powiatu bełchatowskiego działa siedem oddziałów gminnych, jeden oddział miejski
oraz siedemdziesiąt jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Siedemnaście z nich włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. OSP liczą łącznie 2850 członków
(w tym 130 honorowych, 49 wspierających). Płeć piękną w szeregach OSP reprezentują 472 panie. Liczba aktywnych członków w wieku 18 - 65 lat, mogących brać czynny udział w akcjach
ratowniczych, wynosi 836. OSP mają także szesnaście drużyn młodzieżowych, w skład których
wchodzą dziewczęta (107) i chłopcy (105). Dziewięć jednostek ma swoje orkiestry dęte.
Strażacy dysponują siedemdziesięcioma strażnicami, które są
jednocześnie siedzibami OSP, miejscem spotkań, szkoleń i rożnych
wydarzeń. Na terenie remiz mieszczą się garaże z łącznie blisko stu
stanowiskami dla pojazdów (19 ciężkich samochodów ratowniczogaśniczych, 33 średnie, 42 lekkie). OSP na terenie naszego powiatu
posiadają także 191 motopomp, ponad 30 zestawów ratownictwa
technicznego, ponad 100 pilarek do drewna, betonu i stali. Dla ratowania życia ludzkiego wykorzystywane są zestawy do ratownictwa medycznego (bez tlenoterapii – 17, z tlenoterapią – 47) oraz
defibrylatory (25). Jednostki dysponują również agregatami prądotwórczymi (95). Imponująca jest liczba wyszkolonych strażaków,
bliska tysiąca.
W ubiegłym roku strażacy ochotnicy uczestniczyli w około półtora tysiąca zdarzeń. Jedna trzecia to pożary, pozostałe to miejscowe zagrożenia. Sześćdziesiąt razy byli wzywani niepotrzebnie
do tzw. fałszywych alarmów. Poza najważniejszą rolą, jaką jest
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, strażacy chętnie popularyzują zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, tematykę ochrony środowiska, kontynuują tradycje ruchu strażackiego, rozwijają
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amatorski ruch artystyczny i integrację lokalnego społeczeństwa,
wspierają wychowanie dzieci i młodzieży.
Rok 2021 jest piątym, ostatnim rokiem kadencji obecnego,
26-osobowego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bełchatowie, wybranego w grudniu 2016 roku. Na czele 9-osobowego Prezydium Zarządu stoi Prezes. Funkcję tę pełni Stanisław
Krasoń.
– Obserwujemy stały postęp w wyposażeniu i wyszkoleniu naszych strażaków ochotników, co podwyższa jakość
i szybkość niesionej przez nich pomocy
– mówi Stanisław Krasoń. – Ochotnicze
Straże Pożarne należą do najstarszych
i najbardziej zasłużonych organizacji
społecznych i, dodam nieskromnie,
cieszących się największym zaufaniem
mieszkańców. Mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Zachęcam, by wspólnie pielęgnować strażackie tradycje
i wartości. 
n
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BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK

Powiat bełchatowski strażakami stoi

OSP W POWIECIE BEŁCHATOWSKIM

OSP

w Szczercowie
To jedna z najstarszych jednostek w powiecie bełchatowskim. Powstała w 1905
roku. Pierwszą remizą straży była drewniana szopa, w której przechowywano sprzęt
strażacki i organizowano zbiórki druhów.
Jednostka dysponowała wówczas m.in.
beczkowozem, ręczną pompą drewnianą,
wężami parcianymi, kilkoma drewnianymi
wiadrami, bosakami, łopatami, toporkami i drabinami. Beczkowóz ciągnęła para
koni. W latach 1924-1928 trwała budowa
nowej remizy przy ulicy Piotrkowskiej,
w którą w czynie społecznym włączyli się
mieszkańcy, a fundusze pochodziły ze
składek i dochodów z zabaw tanecznych
i loterii. Strażnica przeszła wiele remontów i służy jednostce do dzisiaj. W 1935
r. kupiono pierwszą motopompę. Lepszy
sprzęt, większa liczba druhów i doświadczenie przydały się w tym samym roku,
kiedy w Szczercowie wybuchł pożar. Ogień
strawił blisko jedną trzecią miejscowości.
W okresie międzywojennym szczercowska
straż oraz orkiestra dęta pełniły rolę animatora życia kulturalno-rozrywkowego.
W czasie okupacji hitlerowskiej OSP działała pod dowództwem niemieckim.
Po wojnie jednostka odzyskała remizę,
a niemieckie mundury i hełmy zamieniono
na przedwojenne, polskie. Korzystano też
z wojskowego niemieckiego samochodu,
przystosowanego do celów przeciwpożarowych. Od 1946 r. OSP wznowiła tradycyjną działalność kulturalną. Sukcesywnie
wzbogacano wyposażenie jednostki. Rok
1991 zapoczątkował nową erę w dziejach
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie. W czynie społecznym uporządkowano
i urządzono przejętą od samorządu wyspę
na zakolu Widawki. Tam odbywały się festyny i zabawy taneczne. W tym samym roku
przystąpiono do budowy nowej strażnicy
przy ulicy Mickiewicza. Urząd gminy przekazał jednostce działkę wraz z fundamentami. Formacja czyniła starania o dobre
wyposażenie w sprzęt, zwłaszcza pojazdy.
Doceniono to włączeniem szczercowskiej
OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z inicjatywy Społecznego
Komitetu Fundacji Pamiątkowej Tablicy
3 maja 2006 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą jubileisz100-lecia jednostki
i orkiestry OSP w Szczercowie. Umieszczono ją na remizie przy ulicy Piotrkowskiej.
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Udało się również przeprowadzić renowację figury św. Floriana na szczercowskim
rynku. Działalność jednostki to nie tylko
gaszenie pożarów i akcje ratownicze, ale
także przedsięwzięcia kulturalne: festyny,
zabawy, dyskoteki i imprezy okolicznościowe. Większość tych wydarzeń uświetniana
jest występami orkiestry dętej. Organizowane są tradycyjne spotkania opłatkowe,
bale sylwestrowe, spotkania z seniorami,
wycieczki.

W roku jubileuszu 110-lecia działalności jednostka OSP Szczerców liczyła 109
członków, w tym 40 czynnych druhów,
54 członków orkiestry, 6 druhów wspierających oraz 9 honorowych. OSP Szczerców jest jedną z najprężniej działających
jednostek w powiecie i województwie,
a wszystkie obowiązki wykonywane są tu
perfekcyjnie. Działalność jednostki jest na
bieżąco dokumentowana w Kronice OSP
Szczerców. 
n
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w Bełchatowie
- Grocholicach
Rok 2021 jest dla tej jednostki rokiem
szczególnym i podniosłym z uwagi na jubileusz stulecia formalnego jej założenia.
Czas, kiedy Polska odzyskiwała po 123 latach niepodległość, to czas kiedy straże
działały w różnych warunkach i na podstawie różnego ustawodawstwa narzuconego jeszcze przez zaborców. Zjednoczenie
ruchu strażackiego w organizację jednolitą
dla całej Rzeczpospolitej było koniecznością i planowano je od 1918 roku. Plany
i prace organizacyjne pokrzyżowała wojna
z bolszewikami w 1920 roku. Na fali strażackiego entuzjazmu powstawały kolejne
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych,
w tym OSP w Grocholicach.
Rok 1921 to formalne zawiązanie straży w Grocholicach oraz jej przystąpienie
do Związku Floriańskiego. Jednak tak
naprawdę straż w Grocholicach istniała
już od dawna, a źródła historyczne wspominają o udziale strażaków z Grocholic w ratowaniu płonącego Bełchatowa
w XVIII i XIX wieku. 18 grudnia 1921 r.
odbyło się w Grocholicach zebranie, na
którym „podpisane osoby, które odczuwając potrzebę zawiązania Straży Ochotniczej
w Grocholicach, jako w środowisku więcej
zaludnionem przy współudziale przybyłego na to zebranie instruktora ze Związku
Floriańskiego z Warszawy. Postanowiono
organizować Straż Ochotniczą na zasadach Statutu Straży Ogniowej Ochotniczej”.
W zebraniu tym wzięło udział 33 członków czynnych oraz 12 członków popierających. Wybrano pierwszy sześcioosobowy zarząd, w skład którego weszli: prezes
ks. Marian Bieliński, naczelnik Stanisław
Greńkowski, skarbnik Józef Markiewicz,
sekretarz Paweł Kozłowski, gospodarz
Władysław Kołosiński i pomocnik naczelnika Franciszek Boniecki.
W latach 1921 – 1922 kupiono umundurowanie i pierwszy sprzęt: beczki na
wodę do zaprzęgu konnego i pompę ssąco
– tłoczną. W 1923 r. zorganizowano strażacką orkiestrę dętą, która istnieje do dziś.
Następnie wybudowano, całkowicie w czynie społecznym, drewnianą remizę strażacką. Inicjatywę wsparł dziedzic Przedpełski
z Łękawy. Dziesięć lat później zdecydowano o budowie remizy murowanej na działEcho powiatu bełchatowskiego • nr 1 / 2021

ce przekazanej przez Wspólnotę Łąkarską
Grocholice. W skład komitetu budowy
strażnicy weszli: Józef Markiewicz, Marian
Kaczorowski, Józef Szustakiewicz, Władysław Kołosiński i Jakub Jasiński. Prace trwały 2 lata. W 15. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości remizę oddano do
użytku, a dla uczczenia wydarzenia wmurowano tablicę pamiątkową na zachodniej
ścianie budynku.
Oprócz wiodącej działalności na niwie
przeciwpożarowej strażacy także organizowali zabawy taneczne, majówki, widowiska
kulturalne, a nawet przedstawienia teatralne i koncerty. Szczególną wagę przywiązywano do pielęgnowana tradycji i historii
lokalnej, upowszechniania wśród młodzieży i dorosłych wiedzy i zamiłowania do
idei OSP, krzewienia aktywności sportowej
i turystycznej. Straż w Grocholicach wrosła

w środowisko lokalne, przetrwała tak trudne okresy w dziejach narodu, jak okupacja
niemiecka czy stalinizm. Zawsze z podniesionym czołem strażacy z Grocholic służyli
społeczeństwu. Zasadnicze cele i charakter
działalności OSP w Grocholicach przetrwały
i są dzisiaj rozwijane tak, jak niegdyś, w łączności z lokalnym samorządem, pod fachowym nadzorem i przy pomocy Powiatowej
Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
Ambicją i marzeniem jednostki było
włączenie jej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Udało się to zrealizować w 2014 r. Jednostka sukcesywnie doposaża się w nowoczesny sprzęt
ochronny i ratowniczy. Do priorytetowych
działań należy również praca z młodzieżą,
która owocuje sukcesami na zawodach
sportowo-pożarniczych i konkursach wiedzy pożarniczej i ekologicznej. 
n
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w Ludwikowie
Jednostka powstała w marcu 1966 roku
z inicjatywy Stanisława Szczepańskiego.
Na początku liczyła 14 druhów. Rok później odkupiono od prywatnego właściciela
budynek po dawnej szkole w Ludwikowie,
który od tej chwili pełnił funkcję strażnicy.
Początkowo strażacy wspomagali prewencyjnie okoliczne gospodarstwa rolne.
W 1974 r. rozpoczęto budowę nowego
budynku strażnicy. W późniejszych latach
remizę rozbudowano, pojawiły się sanitariaty i garaż. W 1996 r. zaparkował w nim
samochód pożarniczy marki Żuk, prezent
od bełchatowskiego magistratu. W 2010 r.
jednostka pozyskała lekki samochód pożarniczy marki Iveco. W 2013 r. wybudowano drugi, wolnostojący garaż, a rok
później, dzięki wsparciu wielu instytucji
oraz dużemu wkładowi finansowemu strażaków, jednostka kupiła średni samochód
gaśniczy Magirus-Deutz. W 2016 r. dokonano odświeżenia wnętrza strażnicy, jak
również gruntownie zrewitalizowano teren
wokół, w tym boisko, z którego korzystają
także okoliczni mieszkańcy. W 50. rocznicę
istnienia OSP Ludwików, dzięki staraniom
nowo wybranego zarządu i komitetu organizacyjnego jubileuszu, jednostce został
nadany pierwszy w jej historii sztandar, a na
terenie jednostki odbyły się pierwsze gminne zawody sportowo-pożarnicze. W 2018
r. gruntownie wyremontowano garaż zewnętrzny, który został docieplony, zyskał
nową instalację i ogrzewanie elektryczne.
W tym roku również w ramach struktur OSP
została powołana młodzieżowa drużyna
pożarnicza. W 2018 r. boisko zyskało nową
powierzchnię trawiastą i bramki piłkarskie,
natomiast w 2019 r. przed strażnicą powstał
zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna. Dodatkowo cały teren ogrodzono nowym płotem. W 2019 r. w szeregi MDP wstąpiło 12
nowych młodych strażaków, dzięki czemu
możliwe było utworzenie dwóch niezależnych drużyn MDP: chłopięcej i żeńskiej.
Począwszy od 2016 r. jednostka corocznie
organizuje plenerowy Dzień Dziecka i imprezę integracyjną dla strażaków, ich rodzin
i lokalnej społeczności. Strażacy uczestniczą
w ważnych uroczystościach państwowych
i kościelnych. Obecnie w szeregach OSP
działa 50 dorosłych strażaków (w tym 12
przeszkolonych i biorących czynny udział
w akcjach pożarniczo-gaśniczych), oraz 22
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dzieci. OSP Ludwików jest jednostką typu
„S”, notującą corocznie kilkadziesiąt wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych. Stra-

żacy systematycznie podnoszą kwalifikacje
na szkoleniach organizowanych przez KP
PSP w Bełchatowie. 
n
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Dobrzelowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzelowie powstała w maju 1925r. Pierwszym naczelnikiem był druh Leon Grzybowski. Na
zebraniu wiejskim został wybrany pierwszy zarząd. W 1928 r. na potrzeby straży zaadaptowano budynek, przejęty po jednym
z mieszkańców niemieckiego pochodzenia. Społeczność Dobrzelowa dobrowolnie
opodatkowała się i płaciła składki na rzecz
straży. Było to od 10 groszy do 20 groszy
od jednej morgi, w zależności od wielkości gospodarstwa. Za te fundusze kupiono
sprzęt i umundurowanie. W 1935 r. straż
posiadała cztery sikawki, pompę ręczną
tłokową, beczkę konną, wóz konny resorowany i dwadzieścia mundurów. W czasie
drugiej wojny światowej działania jednostki ustały, ale po jej zakończeniu strażacy
wznowili działalność. Kupiono nową działkę i w 1956 r. rozpoczęto budowę murowanej strażnicy wraz z garażem. Gotowa była
w 1958 r. W kolejnych latach jednostka
prężnie się rozwijała wyposażając się w samochody bojowe, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz rozbudowując strażnicę.
W 2002 r. OSP Dobrzelów została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Startując w zawodach
sportowo – pożarniczych najmłodsi i starsi
strażacy odnoszą sukcesy. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć pierwsze miejsce w zawodach wojewódzkich
w Zgierzu w 2008 r. oraz drugie miejsce, na
tym samym szczeblu, w 2018 r. Kobiecej
Drużyny OSP Dobrzelów.
W latach 2010 – 2011, dzięki wsparciu
finansowemu ze strony urzędu gminy,
starostwa powiatowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przeprowadzono
termomodernizację remizy, a część budynku przystosowano m. in. do organizacji
szkoleń i konferencji.
W kwietniu 2012 r. jednostka wzbogaciła się w średni samochód pożarniczy MAN,
w 2016 r. w kolejny. Oba samochody służą
ratownikom do dziś. W 2015 r. OSP Dobrzelów obchodziła 90-lecie i otrzymała nowy
sztandar, a na ręce obecnie pełniącego
funkcję prezesa Ryszarda Urbańskiego
przekazano pamiątkową Szablę Komendanta. Ochotniczą straż w Dobrzelowie
zasila także Orkiestra Dęta na czele z kapelmistrzem Bartłomiejem Domańskim, która
Echo powiatu bełchatowskiego • nr 1 / 2021

odnosi sukcesy w przeglądach parafialnych
i patriotycznych. Obecnie OSP w Dobrzelowie liczy 72 członków. Druhny i druhowie
wspierają akcje społeczne, takie jak Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna

Paczka, a także współpracują z miejscową
szkołą organizując pikniki, pokazy, pogadanki czy zawody sportowe. Latem OSP
Dobrzelów integruje się z mieszkańcami
podczas ,,Zabawy Fantowej”.
n
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w Woli Wiązowej
Zawiązanie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Woli Wiązowej datuje się na rok 1905.
Początki były bardzo trudne. Brakowało
siedziby, sprzętu oraz środka transportu.
Wytrwałość i determinacja ówczesnych
druhów oraz mieszkańców doprowadziła
do wybudowania pierwszej, drewnianej
strażnicy. W 1936 r. remiza, niestety, spłonęła. Przeciwności losu nie zniechęciły
druhów, a tylko dodały siły, ponieważ od
razu rozpoczęto budowę murowanego budynku. Po zakończeniu okupacji
w 1945r. w celu pozyskania środków na
modernizację sprzętu oraz strażnicy rozpoczęto organizację zabaw tanecznych,
loterii i koncertów. Na efekty nie trzeba
było długo czekać, ponieważ już w 1950
r. na wyposażeniu jednostki był samochód gaśniczy Opel Blitz, motopompa
oraz agregat oświetleniowy. W 1958 r.
oddano do użytku nową siedzibę straży.
Większość prac przy wznoszeniu budynku
druhowie wykonywali w czynie społecznym. Pod koniec lat siedemdziesiątych
XX wieku oddział OSP Wola Wiązowa powołał orkiestrę dętą, która po kilku latach
funkcjonowania połączyła się z orkiestrą
w Ruścu i działa do dziś uświetniając wiele
gminnych uroczystości. Okres po 1945 r.
to czas ciągłej modernizacji i zdobywania
sprzętu. Zostało to docenione przez władze i w 2005 r. jednostka została włączona
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Oprócz licznych wyjazdów do pożarów,
wypadków i innych zdarzeń w ubiegłym
roku druhowie wspierali najważniejsze
uroczystości kościelne. Wyjątkowym wydarzeniem było pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN.
Pieniądze na zakup fabrycznie nowego
samochodu udało się pozyskać dzięki
wysiłkom zarządu. Część funduszy przekazano z własnych środków oraz z datków od darczyńców. 19 sierpnia długo
wyczekiwany samochód MAN hucznie
powitano w jednostce. Auto zaparkowało
w wyremontowanym garażu. Druhowie
podjęli się także rewitalizacji placu przed
siedzibą jednostki. Przy tych pracach
natknęli się na ukryty w ziemi Pomnik
Niepodległości z 1938 roku. Znalezisko
o historycznej wartości zostało wydobyte
i zabezpieczone.
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Obecnie szeregi OSP w Woli Wiązowej
zasila 45 członków czynnych, w tym 4 kobiety i 6 członków wspierających. Wyposażeniem jednostki są samochody: GCBARt
MAN, GCBA Jelcz oraz Kw Mercedes. Warto
wspomnieć również, że nieprzerwanie od

wielu lat, druhowie biorą udział w zawodach sportowo- pożarniczych na szczeblu
gminnym oraz powiatowym, zajmując wysokie miejsca. Na strażaków niezawodnie
można liczyć w akcjach społecznych i charytatywnych.
n
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w Kaszewicach
Jednostka powstała w 1928r. i od tego
czasu systematycznie prowadzi swoją działalność statutową. Wiodącą jest ochrona
ppoż oraz akcje społeczno-kulturalne na
rzecz mieszkańców. Rok 2020 obfitował
w różnorodne wydarzenia z udziałem strażaków z Kaszewic, wiele dotyczyło obszaru
ratownictwa, ale były też wyjątkowe, jak
np. udział w uroczystości pogrzebowej siostry zakonnej Chrystiany od Jezusa, która
ponad 50 lat służyła w kaszewickiej parafii
oraz akcje charytatywne na rzecz ciężko
chorych dzieci.
- Nasza ubiegłoroczna działalność nie
była łatwa, trudno wymienić zrealizowane
zamierzenia, co ma związek z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju – mówi Wojciech Domański, naczelnik
OSP Kaszewice. - Byliśmy dysponowani
przez Stanowisko Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Bełchatowie do czterech interwencji,

w tym dwóch pożarów i dwóch miejscowych zagrożeń.
W ramach dobrosąsiedzkiej współpracy OSP w Kaszewicach otrzymała od OSP
Szczerców 14 listopada ub.r. samochód
ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit.
Pojazd wyposażony jest w zbiornik wody
o pojemności 500 litrów, zbiornik na środek
pianotwórczy o pojemności 20 litrów, agregat wysokociśnieniowy, maszt oświetleniowy oraz radiotelefon analogowo-cyfrowy.
Ford Transit, należący do lekkich samocho-

dów ratowniczo-gaśniczych, w wersji z podwójną kabiną, może zabrać na pokład sześciu strażaków. W pojeździe zastosowano
oświetlenie sygnalizacyjne i oświetlenie pola
pracy w technologii LED. Ponadto na wyposażeniu samochodu są m.in. węże, pompa
pływająca, pilarki do drewna, drabiny i sprzęt
medyczny. Strażacy doskonalili swoje umiejętności niesienia pomocy podczas wypadku
drogowego podczas wrześniowego szkolenia, zorganizowanego na terenie OSP Borowa w gminie Szczerców. 
n

Jednostka uczestniczyła w setkach akcji ratowniczych. Wśród nich jedna zapadła strażakom głęboko w pamięci. Był to
wypadek drogowy, w którym ucierpiało
ponad dwadzieścia osób, głównie dzieci. 25 maja 2018 r. o godz. 16:15 Dyżurny
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Bełchatowie przyjął zgłoszenie o zderzeniu dwóch autobusów i samochodu
osobowego przed przejazdem kolejowym
w miejscowości Rusiec. Pierwszą jednostką na miejscu zdarzenia były dwa zastępy z OSP KSRG Rusiec. Stwierdzono, iż
poszkodowane zostały 23 osoby (w tym
piętnaścioro dzieci), podróżujące dwoma
autokarami, wszystkie były przytomne.

Kierowca jednego z autokarów został zakleszczony w pojeździe. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, przy użyciu sprzętu hydraulicznego uwolnieniu osoby poszkodowanej,
pozostającej w pojeździe, przeprowadzeniu przedmedycznych czynności ratunkowych, wydzieleniu punktu koncentracji
dla osób biorących udział w zdarzeniu,
zasypaniu rozlanych płynów silnikowych
sorbentem i uprzątnięciu jezdni. Mimo
rozmiaru zdarzenia druhowie zachowali
zimną krew i z pełnym profesjonalizmem
udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W czynnościach ratowniczych przy tym wypadku
brało udział prawie sto osób. 
n

OSP

KSRG Rusiec
Jednostka założona została w 1917
roku z inicjatywy księdza Edmunda Krysiaka i początkowo liczyła 22 członków.
Za pierwsze zgromadzone fundusze strażacy kupili motopompę i sztandar, a do
kościoła sygnaturkę, symbol wdzięczności za przeżycie wojny i odzyskanie wolności. W 1949 roku jednostka, jako jedna
z niewielu w dawnym powiecie łaskim,
stała się zmotoryzowana dzięki kupieniu
samochodu marki Opel. Kolejnymi nabytkami były auta marek: Star (przekazany przez Komendę Powiatowej Straży
Pożarnej w Bełchatowie), Lublin i Magirus (zakupione przez zarząd z lat 20012005) oraz IVECO (zakupione na jubileusz
100-lecia jednostki). Trzy ostatnie pozostają na wyposażeniu jednostki do dzisiaj.
OSP Rusiec liczy 43 członków, w tym 13
kobiet. Założono również Młodzieżową
Drużynę Pożarniczą (12 chłopców i 7
dziewcząt).
Echo powiatu bełchatowskiego • nr 1 / 2021
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w Zelowie
Na terenie miasta i gminy Zelów działa
17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które zrzeszają łącznie 124 druhny
i 535 druhów. Działają także dwie orkiestry
dęte: w OSP Kurów i w OSP Zelów.
Miniony rok 2020 był dla strażaków dość
aktywny. Odnotowano udział w 191 akcjach ratowniczo-gaśniczych, wyjeżdżając
łącznie prawie trzysta razy do różnych zdarzeń. Najaktywniejsze jednostki, włączone
także do KSGR, to: OSP Kociszew (udział
w akcjach – 26), Pożdżenice (35), Łobudzice (41), Jednostka Operacyjno-Techniczna
Zelów (107). Dużą aktywność w ratowaniu
ludzkiego mienia wykazały jednostki, które
są poza KSRG: OSP Kurów, Karczmy, Wygiełzów, Wypychów, Bujny Szlacheckie, Sobki.
Funkcję Prezesa Miejsko-Gminnego Oddziału Związku OSP RP w Zelowie przez kilka
kadencji pełnił śp. dh Szczepan Krajda, który
legitymował się ponad pięćdziesięcioletnim
stażem strażaka, był niezwykle zaangażowanym i wiernym strażackim ideom działaczem. Dbał o ducha integracji, promocję strażackich wartości wśród młodego pokolenia.
Jego nagła śmierć w 2020 r. przyniosła lokalnemu środowisku niepowetowaną stratę.
W zarządzie zelowskiej OSP działają także druhowie: Stanisław Wojtasik, Maciej
Karbowniczak – jako wiceprezesi, komendantem gminnym jest Krzysztof Kryściński,
sekretarzem Krzysztof Fiks, skarbnikiem
Grzegorz Brożyński, członkami prezydium:
Dariusz Frątczak, Józef Dobroszek, Sławomir Kucharski, Marcin Knapczyk, a rzecznikiem prasowym Jacek Krajda. 
n

OSP

w Wypychowie
Jednostka OSP Wypychów powstała
w 1969r. Obecnie liczy 55 członków, w tym
13 kobiet i 13 członków Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. W działaniach ratowniczych i gaśniczych bierze udział osiemnastu przeszkolonych strażaków – ratowników, w tym dwie druhny. Jednostka
posiada samochód Star 244 GBA. 
n
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w Wygiełzowie
Wiosną 1931 r. we wsi zrodziła się
myśl o powołaniu strażackiej jednostki.
Na placu, podarowanym przez jednego z mieszkańców, rok później stanęła
drewniana strażnica. Podczas majówek
i zabaw fantowych zebrano fundusze na
zakup mundurów i sprzętu gaśniczego.
Strażacy doskonalili swoje umiejętności
w regularnych ćwiczeniach czy zawodach
sportowo-pożarniczych. W 1937 roku wygrali turniej powiatowy w Buczku. Jednocześnie pomagali przy gaszeniu pożarów,
organizowali akcje charytatywne. Tę działalność społeczno-kulturalną OSP wstrzymał wybuch wojny. Zaraz po wyzwoleniu
powołano nowy zarząd, a misja przyjęta
przez jednostkę: „Bogu na chwałę, ludziom
na pożytek”, odzyskała życie. W 1950 roku
strażacy kupili pierwszy samochód i wybudowali murowaną strażnicę. Dwadzieścia
lat później rozpoczęli jej kapitalny remont.
Przedsięwzięcie napotykało jednak wiele

trudności, następowały kolejne zmiany
zarządu. Na początku lat osiemdziesiątych
prace wznowiono. Dzięki wysiłkom druhów, mimo problemów z dostępem do materiałów i napiętej sytuacji w kraju, remont
budynku zakończono w 1983 r. Zbudowane zostały dodatkowe pomieszczenia
na działalność banku, biblioteki publicznej i koła gospodyń wiejskich. Oficjalne
oddanie do użytku odnowionej strażnicy
odbyło się 6 grudnia 1987 r. W 2014 roku
budynek poddano termomodernizacji.
W lutym 2016 r. mieszkańcy Wygiełzowa
zdecydowali o przyłączeniu miejscowego
KGW do OSP Wygiełzów. Jednym z pierwszych wspólnych inicjatyw połączonych
sił były obchody jubileuszu 85-lecia OSP.
Druhny i druhowie we własnym zakresie
odnowili pomieszczenia remizy i przyległy

teren. Działalność jednostki poszerzono
o realizację projektów grantowych, jak np.:
„Z lepszą formą przez Wygiełzów”, „Wygiełzów kusi smakiem”, „Zdrowo jesz, dłużej
żyjesz”, „Stawiamy na zieleń”. Ich realizacja
przyczyniła się do umacniania integracji
strażaków oraz mieszkańców wsi. Pieniądze z grantów wsparły zakup wyposażenia
świetlicy i kuchni czy wykonanie drobnych napraw. Obecny zarząd, wybrany 18
marca 2017 r. , jest bardzo aktywny i energiczny, skupiony na ciągłym podnoszeniu
poziomu możliwości bojowo-gaśniczych
jednostki. Czas i energię pochłania pozyskiwanie funduszy na sprzęt gaśniczy,
mundury oraz remonty i wyposażenie
garaży. Ambitnym zadaniem na najbliższą
przyszłość jest zakup nowszego samochodu bojowego. 
n

OSP

w Klukach
W 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Klukach wzbogaciła się w nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN z napędem na dwie osie, zbiornikiem na wodę
(3,5 tys. litrów) i na środek pianotwórczy
(350 litrów). W 93-letniej historii jednostki
to pierwszy taki nabytek. Samochód kosztował ponad 800 tys. zł. Sfinansowany został
w ramach dotacji z budżetu Gminy Kluki
(240.730 zł), dotacji: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi (226.000 zł), z Narodowego FOŚiGW (134.000 zł), Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (200.000
zł). Nowy wóz w rękach strażaków będzie
wspierał działania ratownicze w całej gminie, a zwłaszcza na niebezpiecznym odcinku
drogi krajowej nr 74, biegnącej przez Kluki.
W lutym br. w Urzędzie Gminy Kluki odbyła
się uroczystość przekazania strażakom motopompy pożarniczej Tohatsu. Zakup motopompy, decyzją Wójt Renaty KaczmarkieEcho powiatu bełchatowskiego • nr 1 / 2021

wicz, sfinansowano z budżetu gminy. Aktem
użyczenia wójt przekazała sprzęt do użytkowania przez jednostki OSP: Kluki, Kaszewice,
Parzno, Strzyżewice, Żar, Osina i Trząs.
Na ręce Prezesa OSP Kluki Henryka Opałki wójt Renata Kaczmarkiewicz przekazała
potrzebny w akcjach sprzęt ratowniczo-pożarniczy, zawierający: zestaw ratowniczy; klucz pediatryczny; defibrylator;
wodoodporną walizkę PELI transportową.
Urządzenia z pewnością podniosą poziom
gotowości bojowej jednostek OSP zwiększając jakość realizowanych przez strażaków zadań.
n
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Elżbieta Komicz

Wywodzi się z wielopokoleniowej rodziny strażackiej. Jako nastolatka pomagała w organizacji różnych przedsięwzięć oraz w rozwoju w Ludwikowie. W 2012 r. wstąpiła w jej szeregi.
W 2016 r. została prezesem jednostki. Jedną z pierwszych inicjatyw pani prezes było nadanie
jednostce sztandaru. Aktywność i oddanie strażackiej misji, a także życzliwość, charyzma
i urok osobisty druhny były powodem nominowania jej do plebiscytu na Najpopularniejszego Strażaka Województwa Łódzkiego w roku 2016. Mieszkańcy, na druhnę z Ludwikowa
oddali najwięcej głosów. Kolejne działania: organizacja na terenie jednostki gminnych zawodów OSP, obchodów Dnia Dziecka i Dnia Kobiet, a reaktywacja młodzieżowej drużyny
pożarniczej. Dzięki staraniom Elżbiety Komicz wyremontowano salę OSP, garaż oraz zrewitalizowano teren wokół remizy, który ma nowe boisko, plac zabaw i siłownię. W 2019 r. druhnę
powołano na członka Prezydium ZOP ZOSP RP. Elżbieta Komicz poświęca straży swój cały
wolny czas. Z oddaniem służy lokalnej społeczności i dba o relacje międzyludzkie w swojej
jednostce. Za zasługi na rzecz pożarnictwa została odznaczona brązowym medalem.
n

Karolina Madejczyk

Druhna udziela się w OSP Zawadów prawie 10 lat. Strażacką pasję przejęła od swojego
taty, który obecnie pełni funkcję naczelnika jednostki. Początkowo miała swój wymierny
udział w sukcesach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Po tym etapie zaangażowała się
w utworzenie Kobiecej Drużyny Pożarniczej. W zaledwie dwa miesiące strażaczki zdołały
przygotować się tak dobrze, by stanąć na drugim stopniu podium w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Wraz z ukończeniem kursu podstawowego strażaków-ratowników w 2019 roku Karolina Madejczyk rozpoczęła swoją przygodę z akcjami ratowniczo-gaśniczymi. W minionym półroczu spośród wszystkich uprawnionych członków
jednostki zaliczyła najwięcej wyjazdów. Od ponad dwóch lat druhna Karola prowadzi na
portalu Facebook stronę z opisem wydarzeń, sukcesów i bieżącej działalności jednostki,
co także sama dokumentuje aparatem fotograficznym. Zamiłowanie do działania w jednostce dzieli ze studiowaniem prawa. Angażuje się w każde powierzone jej zadanie. Życie
jednostki ubarwia szczerym uśmiechem i pozytywną energią. 
n

Katarzyna Wojciechowska

W zarządzie OSP Podwody zasiada dziewięć osób, jedną z nich jest Katarzyna Wojciechowska, która obecnie pełni funkcję prezesa. Druhna wstąpiła w szeregi OSP w Podwodach w 2011 r. W roku 2015 ukończyła szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników
oraz szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego. W roku 2018 ukończyła kurs ratownika medycznego. Pani Katarzyna legitymuje się także świadectwami ukończenia szkolenia
dla osób kierujących działaniami ratowniczymi oraz kursu dla naczelników. W 2016 r. druhny i druhowie z jednostki powierzyli jej funkcję w zarządzie. Przez 3 lata pełniła funkcję
gospodarza sali, a w 2019 r. została prezesem OSP Podwody. Katarzyna Wojciechowska to
odważna, wytrwała, zdolna do poświęceń osoba, która potrafi odnaleźć się w trudnych sytuacjach i warunkach. Zawsze znajduje czas angażując się w życie jednostki, biorąc czynny
udział w zabezpieczaniu imprez, a także w wyjazdach ratowniczo - gaśniczych. Ochotnicza
Straż Pożarna w Podwodach powstała w 1937 r. Obecnie liczy 43 druhów. 
n

Ma 27 lat. Jej strażacka przygoda rozpoczęła się dziesięć lat temu w OSP Kleszczów.
Zainteresowanie strażą, które z czasem przerodziło się w poważniejsze uczucie i zaangażowanie, zaszczepił w Klaudii tata. Do jednostki OSP Kleszczów należą także mama
i brat druhny. - W Kleszczowie stawiałam swoje pierwsze kroki w świecie OSP, uczestniczyłam w zawodach sportowo-pożarniczych oraz uroczystościach celebrowanych przez
strażaków ochotników – wspomina Klaudia Jakubczyk. - W ostatnim czasie postanowiłam przenieść się do jednostki w miejscu swojego zamieszkania, tj. do OSP Łuszczanowice
i tutaj kontynuuję strażackie wyzwania. 
n

Klaudia Jakubczyk
18
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Ilona Krajda

Druhna od 2011 roku aktywnie uczestniczy w życiu OSP Podwody. W 2015 roku
ukończyła podstawowe i techniczne szkolenie dla strażaków ratowników, natomiast w 2020 roku zaliczyła kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskała tytuł
ratownika. W OSP Podwody od dwóch lat pełni funkcję sekretarza. Uhonorowana
Odznaką Wzorowego Strażaka pani Ilona bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także udziela się w czynie społecznym, pilnowaniu bezpieczeństwa na imprezach masowych, takich jak np. „Zdobywamy Górę Kamieńsk”,
„Bełchatowska 15-tka” czy „Dożynki Gminne”. Na zaangażowanie, wsparcie i pracę druhny zawsze można liczyć. Pani Ilona ma także artystyczny talent. Można
było go podziwiać na wielu uroczystościach i imprezach plenerowych, na których
występowała w roli wodzireja. Sympatyczna i serdeczna osobowość pani Ilony
ma wpływ na całą drużynę OSP Podwody, która chętnie przejmuje od niej optymizm i dobry humor. 
n
W straży działa od 6 lat. Na co dzień jest pracownikiem Szpitala Wojewódzkiego im.
Jana Pawła II w Bełchatowie. Jest ambitna, pracowita, koleżeńska i z poczuciem humoru. Preferuje aktywny tryb życia poprzez regularny wysiłek fizyczny oraz zrównoważoną dietę. Przygodę ze strażą zaczęła od organizowania jubileuszu 90 – lecia istnienia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszewicach. Były to starania o przyznanie jednostce
nowego sztandaru, odszukanie i spisanie dokumentacji do „Księgi Pamiątkowej” oraz
opieka nad nią, by historia jednostki nie zaginęła. Druhna zwraca uwagę na przekazywanie z pokolenia na pokolenie najpiękniejszych wartości. Jedną z nich jest bezinteresowne i z potrzeby serca niesienie pomocy innym osobom. Jako jedyna druhna
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszewicach uczestniczy w różnych lokalnych wydarzeniach o charakterze kulturalnym, kościelnym czy patriotycznym i związanych z życiem gminnej społeczności.
n

Małgorzata Maziarz
23-letnia druhna do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowicach dołączyła 5 lat
temu. - To była najlepsza decyzja w moim życiu – przyznaje Aleksandra. - Organizacja ta
zrzesza wspaniałych ludzi, pełnych dobroci i chęci niesienia bezinteresownej pomocy innym,
a ja bardzo dobrze czuję się w towarzystwie takich osób. Druhna wzięła udział w specjalistycznym szkoleniu i uzyskała uprawnienia strażaka ratownika OSP. Wiedza oraz gromadzone sukcesywnie doświadczenie Aleksandra wykorzystuje w działaniach ratowniczych, ale także w codziennym życiu. Obecność w OSP jest dla niej ciekawą alternatywą
dla spędzania aktywnie wolnego czasu. Druhna chętnie udziela się w strażackich akcjach i przedsięwzięciach oraz turniejach. 
n

Aleksandra Bujacz
Echo powiatu bełchatowskiego • nr 1 / 2021

19

DRUHNY Z I(S)KRĄ

Olga Plucińska

Druhna udziela się w OSP Dobrzelów już prawie 20 lat. Od dzieciństwa brała udział
w zawodach sportowo – pożarniczych, najpierw w młodzieżowej drużynie pożarniczej
dziewcząt, a po ukończeniu 16 roku życia do chwili obecnej w kobiecej drużynie pożarniczej. Najważniejszymi osiągnięciami było zdobycie pierwszego miejsca w 2008 roku
w Zgierzu na Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych oraz drugie miejsce na
tym samym szczeblu zawodów w roku 2018 w Szczercowie. Swoją działalnością na rzecz
straży pożarnej druhna została odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
W 2014 r. Olga Plucińska przeszła szkolenie podstawowe strażaków- ratowników. W Zarządzie OSP Dobrzelów pełni funkcję kronikarza. Druhna Olga to zawsze
uśmiechnięta i serdeczna osoba. W życie formacji wnosi swoją pogodę ducha, pozytywną energię i nowe, inspirujące pomysły. 
n
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Strażnicy rybaccy na szkoleniu
Dla członków Społecznej Straży
Rybackiej z terenu naszego powiatu bełchatowskie starostwo
pomogło zorganizować szkolenie
dotyczące ochrony wód przed
kłusownictwem i degradacją środowiska. Wzięło w nim udział szesnaście osób. Szkolenie przeprowadził Rafał Tokarczyk z Państwowej
Straży Rybackiej.
Zadaniem Społecznej Straży
Rybackiej jest współdziałanie
z Państwową Strażą Rybacką
w zakresie kontroli przestrzegania
ustawy o rybactwie śródlądowym
oraz przepisów wydanych na jej
podstawie. W zakresie uprawnień
strażnika SSR jest przeciwdziałanie kłusownictwu i zanieczyszczaniu akwenów wodnych, zapobieganie połowom ryb w okresach Warto znać zasady dotyczące wędkowania, by robić to zgodnie z przepisami prawa i prawem przyrody.
ochronnych czy przez osoby Oba są tak samo ważne.
nieuprawnione. Strażnik może
u osób dokonujących połowu kontrolować dokumenty upraw- krywają się z czasem procesów rozrodczych danego gatunku.
niające do połowu ryb, może kontrolować ilość, masę i gatunki Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym
odłowionych ryb oraz przedmiotów służących do ich połowu strażnik podczas i w związku z wykonywaniem swoich czynnoi przetrzymywania, może zabezpieczać porzucone ryby i przed- ści korzysta z ochrony prawnej dla funkcjonariuszy publicznych.
mioty wędkarskie (w przypadku niemożności ustalenia ich po- To oznacza, że np. znieważenie czy czynna napaść na strażnika
siadacza). Strażnik może poprosić o wyjęcie wędek z wody, aby SSR jest przestępstwem. Strażnik podczas dokonywania kontrozobaczyć przynętę. Trzeba wiedzieć, iż dla większości gatunków li obowiązany jest przestrzegać zasad kulturalnego zachowania
ryb w Polsce i na świecie wyznaczone są prawnie okresy ochron- i uprzejmego traktowania osoby kontrolowanej, a na jej żądanie
ne, w których bezwzględnie nie można ich łowić. Okresy te po- musi okazać legitymację.
n

Surowe kary za wypalanie traw
Wiosną, kiedy rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw, warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny
z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne, a także cofnięcie
dopłat wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Od początku bieżącego roku do połowy kwietnia straż
pożarna odnotowała na terenie powiatu bełchatowskiego 13 pożarów traw. Były to pożary małe (do 1 ha powierzchni).
Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie
przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może
wynieść od 5 tys. zł do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich
rozmiarów, wtedy sprawca podlega karze pozbawienia wolności
nawet do 10 lat.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego
odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby i w znacznym stopniu
obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa
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i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed kataklizmu. Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu,
zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną
również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą
także ludzie.
Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat. Wypalającemu
grożą również dotkliwe kary, które nakładać może ARiMR. Zakaz
wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przypadku jego
złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 procent.
W zależności od stopnia winy może zostać ona obniżona do 1
procent bądź zwiększona do 5 procent. Jeszcze wyższe sankcje
przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne.
Muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 procent.
Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności
bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe
wypalanie przez niego traw. 
n
Echo powiatu bełchatowskiego • nr 1 / 2021

Trwające od kilku miesięcy zdalne nauczanie w szkołach nie zniechęciło placówek do rezygnacji
z edukacji ekologicznej najmłodszych, którą bełchatowskie starostwo wspiera od wielu lat. Najpopularniejszą jej formą były konkursy.
- Brak aktualnie możliwości organizowania przez szkoły konkursów ekologicznych w tradycyjnej formie zachęcił szkoły
do poszukiwania nowych pomysłów na edukację ekologiczną – mówi Jacek Bakalarczyk, wicestarosta. - My wspieramy
te pomysły, a przede wszystkim staramy się motywować dzieci
i młodzież do zainteresowania ekologią i praktycznego stosowania wiedzy. Tą motywacją są kupione przez starostwo nagrody
o wartości edukacyjnej.
Od lutego do marca trwał konkurs plastyczny dla uczniów
SP w Łobudzicach. Wzięło w nim udział osiemnastu uczniów
w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III i IV-VIII. Głównym
celem konkursu było zapoznanie dzieci i młodzież z problematyką ekologii, rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej oraz kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i przyrodą. Organizatorzy przedsięwzięcia liczą, że
udział w konkursie pomógł uwrażliwić uczniów na problemy
i zagrożenia dla środowiska, w tym zagrożenia dla flory i fauny, związane z rozwojem cywilizacji.
Zadaniem dzieci było wykonanie pracy plastycznej pd hasłem „Jestem po stronie natury”. Najpiękniejsze prace wykonali: 1. kategoria kl. I-III: I miejsce - Alan Dąbrowski; II miejsce
- Zuzanna Gilska; III miejsce - Lena Łabęcka; 2. kategoria kl.
IV-VIII: I miejsce - Oskar Kardas; II miejsce - Paweł Bartecki; III
miejsce - Tobiasz Kowalski.

Dzieci w IPS nr 3 w trakcie Tygodnia dla Ziemi uczestniczyły w zajęciach
z ekologii.

***

Przez kilka marcowych dni w Integracyjnym Przedszkolu
Samorządowym nr 3 trwał Tydzień dla Ziemi. Celem tej inicjatywy było promowanie postaw ekologicznych wśród przedszkolaków oraz uświadomienie im potrzeby i konieczności
ochrony środowiska. Dla maluchów przygotowano cykl zajęć o tematyce ekologicznej. Wśród nich znalazł się konkurs
plastyczny pt. „Zwierzęta zagrożone wyginięciem”. W każdej
z grup realizowano zajęcia, które miały za zadanie uwrażliwiać najmłodszych na piękno otaczającej przyrody, zapoznać ich z wybranymi gatunkami zagrożonymi wyginięciem
na terenie Polski i zachęcać do czynnej ochrony środowiska,
porządkowania najbliższego otoczenia, segregowania odpadów, oszczędnego korzystania z materiałów i surowców.
Ponadto dzieci uczestniczyły w zajęciach on-line „Światowy
Dzień Wody” w ramach ogólnopolskiej akcji „Zdrowo i Sportowo”.
Zwieńczeniem przedsięwzięcia było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, w którym udział wzięły dzieci z pięciu
grup przedszkolnych. Maluchy wspólnie z opiekunem przygotowywały plakat przedstawiający zagrożone wyginięciem
zwierzęta i rośliny. W związku z tym, iż w realizację konkursu zaangażowane były wszystkie dzieci, komisja konkursowa postanowiła przyznać każdej grupie I miejsce i nagrodę.
Wszystkie prace zostały wyeksponowane na głównym holu
przedszkola. Plakaty będą służyć nauczycielom jako pomoce
dydaktyczne na zajęciach.
n
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Wykonanie makiety zagrożonych gatunków pomoże maluchom utrwalić
wiedzę.

Zwycięska praca Alana Dąbrowskiego w konkursie „Jestem po stronie
natury” (kl. I-III).
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Najmłodsi po stronie natury

EKOPOWIAT

Ekologia naszą przyszłością
zbiorowego. W ramach edukacji ekologicznej mieszkańców starostwo przekazało organizatorowi przedsięwzięcia nagrody dla
laureatów o łącznej wartości 400 złotych.
***

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowie rozstrzygnięto konkurs ekologiczny „Przedszkolak ekologiem. Eko–domek”. Zadaniem
jego uczestników było wykonanie domku z różnych materiałów,
głównie surowców wtórnych. Jury oceniało estetykę wykonania, pomysłowość i walory artystyczne prac. Wysoko punktowano elementy
ekologiczne. Oceniono jedenaście domków. Za autorów najpiękniejszych uznano: I. Alana Janio; 2. Alicję Pietrasik; 3. Stanisława Matyję.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe o łącznej wartości 200 zł.
***

Nagrody fundowane przez starostwo to książki i edukacyjne gry.

Gminny konkurs z chemii i geografii zorganizował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domiechowicach. Zadaniem jego uczestników
było przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. „Ekologia naszą przyszłością”. Do udziału zaproszono uczniów klas siódmych
z podstawówek z gminy Bełchatów. Zgłosiły się Dobrzelów, Łękawa, Janów i Domiechowice. Komisji konkursowej najbardziej
spodobała się praca Liwii Pole, Oliwii Marciniak i Weroniki Zielińskiej z Domiechowic. Uczennice pokazały w niej niebezpieczne
dla zdrowia człowieka i przyrody zagrożenia, jak np. kwaśne opady, smog, dziura ozonowa i globalne ocieplenie. Zwycięska praca
omawia sposoby zapobiegania degradacji środowiska, jak np. likwidacja ciężkiego transportu w miastach, budowanie obwodnic,
powszechne stosowanie urządzeń filtrujących powietrze, pozyskiwanie energii słonecznej, wiatrowej i wodnej, używanie w samochodach benzyny bezołowiowej, popularyzacja aut elektrycznych
i rezygnacja z transportu indywidualnego na rzecz transportu

W przedszkolu w Niedyszynie (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzelowie) trwał w marcu konkurs pt. ,,Ekologiczny sprzęt domowy",
w którym konstruowano z surowców wtórnych przedmioty na wzór
popularnych w domostwach artykułów. Maluchy przygotowały 9
prac. Wybór najciekawszych nie był łatwym zadaniem, ponieważ
wszystkie ekologiczne sprzęty spełniały konkursowe kryteria i zachwycały pomysłowością. Ostatecznie ustalono następujący werdykt:
I miejsce – Hanna Ostulska (mikrofalówka), II. Michał Kulik (ekspres do
kawy); III. Julia Tłoczek (odkurzacz). Starostwo przekazało jako nagrody książeczki i gry edukacyjne o łącznej wartości ok. 300 zł. 
n

Odkurzacz Julii Tłoczek z butelki PET.

Dzieci z ZS-P w Janowie z panią dyrektor Anetą Borowską dumnie prezentują swoje dyplomy.
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Pomysłowe ekodomki to także poważna konkurencja dla plastikowych zabawek.
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Tegoroczny Dzień Świadomości Autyzmu, zorganizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie 14 kwietnia, zaznaczył się symbolicznym wypuszczeniem niebieskich balonów, jako znak solidarności z osobami autystycznymi. Do placówki po raz pierwszy
trafiło dziecko z takim zaburzeniem w 2008 roku.
Autyzm jest zaburzeniem o charakterze neurologicznym, dotyczącym mózgu i mającym najczęściej podłoże genetyczne. Pierwsze objawy ujawniają się już na etapie okresu dziecięcego i trwają
nawet do końca życia. Wśród objawów tego zaburzenia występują
najczęściej: brak reakcji ze strony dziecka na polecenia, stronienie
od zabaw z rówieśnikami, trudności z wyrażaniem emocji czy
porozumiewaniem się, zarówno za pomocą gestów, jak i mowy.
Otoczenie może odbierać jako dziwne zachowanie autystycznego
dziecka.
Tolerancja i akceptacja to wartości, na które zwrócili uwagę
uczniowie bełchatowskich szkół, autorzy plakatów, przygotowanych specjalnie na obchody Dnia Świadomości Autyzmu: „Autyzm. Nie oceniam. Akceptuję.”, „Autyzm. Poznaj, zanim ocenisz.
Spróbuj mnie zrozumieć.”, „Autyzm. Jestem wyjątkowy: słucham
Cię, ale nie lubię patrzeć Ci w oczy. Trudno mi powiedzieć, co myślę. Nie lubię hałasować. Często rozpiera mnie energia. Wymyślam
dziwne zabawy. Nie czuję strachu.”
- Co roku organizowaliśmy niebieski korowód ulicami miasta
chcąc zaznaczyć, że osoby autystyczne są wśród nas – mówi Małgorzata Stemplewska, dyrektor SOSW w Bełchatowie. - Z powodu
pandemii zmieniliśmy formę tegorocznej akcji przygotowując z zaprzyjaźnionymi placówkami wystawę plakatów oraz wypuszczając
w niebo trzydzieści niebieskich balonów. Ich kolor nie jest przypadkowy. Niebieski towarzyszy symbolice autyzmu, bowiem jest
to kolor, który pozytywnie wpływa na osoby z tym zaburzeniem.

Organizacja Dnia Świadomości Autyzmu na stae wpisała się do kalendarza ważnych wydarzeń w SOSW.

W powiatowej placówce naukę pobiera obecnie siedemnastu uczniów z autyzmem. Szkoła gromadzi swoje doświadczenie od kilkunastu lat. Pierwszym podopiecznym był chłopiec,
który trafił do SOSW w 2008 roku. Uczęszczał do podstawówki,
a następnie szkoły przysposabiającej do pracy. Niedawno szkołę opuścił. 
n

Powiat Bełchatowski nakręca na pomaganie
Serce z metalu stanęło przed starostwem i posłuży jako zbiornik na plastikowe nakrętki. Inicjatywa łączy dwie idee: ekologiczną i charytatywną. Zachęcamy mieszkańców do zbierania nakrętek,
które po użyciu nadal stanowią wartość. Mogą to być nakrętki po napojach i pastach do zębów,
nakrętki niektórych słoików oraz wieczka po opakowaniach kosmetyków i chemii gospodarczej,
zatrzaski i szpunty z soków czy mleka. Takie rzeczy można je wrzucać do naszego pojemnika.
Nakrętki butelek to idealny surowiec wtórny. Nazywa się go HDPE
lub MDPE (z ang. High Density PE, to gęsty polietylen, MDPE - Medium
Density PE - średnio gęsty polietylen). Jest to innego rodzaju tworzywo
sztuczne niż butelka, którą domyka nakrętka. Jego recykling jest łatwiejszy niż recykling butelek. Polietylen, zamieniony w granulat, można od razu przetwarzać na kolejne zakrętki, plastikowe opakowania,
doniczki, wiadra, łopaty czy rury PCW. Lista przedmiotów, do których
produkcji wykorzystuje się ten surowiec, nie ma końca. Firma recyklingowa chętnie przyjmuje plastikowe nakrętki, gdyż jest to surowiec od
razu gotowy do przetworzenia. Kilogram zakrętek (wielkość zakrętki
po wodzie mineralnej) zawiera ok. 430 sztuk. Butelki PET wymagają
skomplikowanego i kosztownego procesu recyklingu, który wykorzystuje specjalistyczne maszyny i energię elektryczną. Nie bez znaczenia
są także koszty składowania butelek, które ważą tyle samo, co zakrętki,
Echo powiatu bełchatowskiego • nr 1 / 2021

Pierwszą porcję nakrętek wrzucili do pojemnika przed budynkiem urzędu
starosta D. Pedziwiatr i wicestarosta J. Bakalarczyk.

a zajmują kilkakrotnie więcej miejsca. Kiedy metalowe serce zapełni
się nakrętkami, zawartość będzie odebrana przez firmę recyklingową.
Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na cel charytatywny.  n
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RAZEM DLA INNYCH

Autyzm. Nie oceniam. Akceptuję.

KONKURS

Znów warto pochwalić się balkonem lub tarasem
Startuje kolejna edycja konkursu na najpiękniejszy balkon lub
taras w powiecie bełchatowskim. Ubiegłoroczny pobił rekord popularności, zgłosiło się do niego osiemdziesiąt osób. Czy w tym
roku mieszkańców także skuszą nagrody i możliwość pochwalenia
się oazami spokoju i relaksu w swoich domach czy mieszkaniach?
Zasady udziału w tej zabawie są proste. Konkurs trwa do 31 sierpnia. W tym terminie należy przesyłać pocztą tradycyjną lub elek-
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troniczną zdjęcia. Aranżacje będą oceniane w dwóch kategoriach:
tarasy, balkony. Komisja konkursowa, której przewodniczą Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski i Mariusz Banasiak, dyrektor
Marketu Leroy Merlin w Bełchatowie, partner konkursu, wskaże
laureatów i podzieli nagrody o łącznej wartości 5 500 zł.
Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy
znajdują się na stronie internetowej www.powiat-belchatowski.pl.
n
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Trzy bardzo ważne inwestycje zostaną do końca 2022 r. zrealizowane na terenie gminy Bełchatów dzięki trzeciej transzy dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W trzecim rozdaniu tych funduszy Gmina Bełchatów otrzymała 4
mln zł.
Prawdopodobnie najdłużej wyczekiwaną inwestycją, finansowaną w ramach trzeciej edycji BFIL, jest budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych. To miejscowość, która od lat
znajduje się w gminnej czołówce pod względem wydawanych
decyzji o warunkach zabudowy. – Budowa kanalizacji sanitarnej
znacząco wpłynie na komfort życia mieszkańców. Wiemy, że bardzo
wiele gospodarstw jest zainteresowanych podłączeniem do sieci –
podkreśla wójt Konrad Koc. – Bardzo liczymy też na to, że po wybudowaniu przez nas kanalizacji starostwo zdecyduje się na remont
drogi powiatowej w Zdzieszulicach Górnych.
Gmina Bełchatów otrzymała na tę inwestycję 1,5 mln zł. Dofinansowanie w takiej samej wysokości będzie przeznaczone na
budowę Centrum Sportu i Rekreacji – świetlicy w Emilinie. W budynku wykorzystywane będą odnawialne źródła energii (pompa
ciepła, panele fotowoltaiczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła). – Budynek Centrum Sportu i Rekreacji powstanie w sąsiedztwie już istniejącego boiska.
Trzecią inwestycją, finansowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będzie przebudowa drogi w Dobiecinie, biegnąca
w sąsiedztwie szkoły i kompleksu Orlik. Przebudowa obejmie odcinek
o długości ok. 950 metrów, od zjazdu z drogi powiatowej w stronę gra-

Droga w Dobiecinie jest bardzo ważna dla mieszkańców nie tylko z tego
względu, że stanowi dojazd do szkoły.

nic miasta. To droga bardzo ważna dla mieszkańców nie tylko z tego
względu, że stanowi dojazd do szkoły. Wielu kierowców wykorzystuje
ją jako krótszą i szybszą alternatywę przedostania się z południowej
części miasta w stronę Bogdanowa. 
n
Gmina Bełchatów w ramach trzech transz Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych otrzymała w sumie 6.681.346 zł. Wśród
inwestycji, które zostaną sfinansowane dzięki tym środkom, znajdują się: budowa boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Kurnosie Drugim, rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie, budowa kanalizacji w Ławach i w Zdzieszulicach Górnych, budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Emilinie
oraz przebudowa drogi w Dobiecinie.

Blisko 6,5 mln zł na inwestycje
Nowe sieci wodociągowe. Gmina Zelów pozyskała 5,8 mln zł
z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych.
– Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację trzech projektów obejmujących Nową Wolę, Kolonię Pożdżenice, Ignaców, ul. Poprzeczną oraz ul. Leśną w Zelowie – mówi Burmistrz Zelowa Tomasz
Jachymek. – Inwestycje planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku.
Objęte wsparciem finansowym projekty to:
– Budowa sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego w miejscowościach Nowa
Wola, Kolonia Pożdżenice, Ignaców. W ramach zadania wybudowany zostanie wodociąg z rur PE FI ok.160 długości ok. 3759,60
mb oraz FI 40 długości ok. 316,50 mb, FI 90 długości ok. 83 mb.
Pasy drogowe zostaną odtworzone. Dofinansowanie: 1 800 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie
pasa drogowego ulicy Poprzecznej w Zelowie. Zakres robót zakłada dodatkowo odtworzenie pasów drogowych z użyciem tłucznia.
W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna
z rur PCV FI 200, FI 160 długości 732 mb, kanalizacja deszczowa
FI 200, FI 500 długości ok. 454,8 mb, wodociąg FI 160, FI 90, FI 40
długości ok. 219,7 mb. Dofinansowanie: 2 000 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie
pasa drogowego ulicy Leśnej w Zelowie. W ramach zadania wyEcho powiatu bełchatowskiego • nr 1 / 2021

Realizowane w tym roku przez gminę Zelów sieci wodociągowe, kanalizacyjne i sanitarne, dofinansowane przez RFIL, będą kosztować 5,8 mln zł.

budowana zostanie kanalizacja sanitarna z rur PCV FI 200, FI 160
długości ok. 700 mb, kanalizacja deszczowa FI 500 długości ok.
550 mb, wodociąg FI 160, FI 40 długości ok. 700 mb. Pas drogowy
zostanie odtworzony. Dofinansowanie: 2 000 000 zł.
Nowa podłoga w ZSO i nawierzchnia drogi w Marszywcu.
Dzięki kwocie 649 205 zł, którą Gmina Zelów pozyskała od Gminy Kleszczów w ramach Solidarnościowego Funduszu Rozwoju
Lokalnego, wykonana zostanie nawierzchnia na drodze gminnej
w Marszywcu oraz wymiana podłogi sali gimnastycznej w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Zelowie.
– Na drodze gminnej w Marszywcu, na odcinku około 950 m zostanie wykonana podbudowa z tłucznia oraz nawierzchnia emulsyjno-grysowa. Zgodnie z założeniami prace zostaną zakończone w tym
roku – mówi Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek. – Wymienimy
także podłogę w sali w ZSO, zniszczoną wieloletnią eksploatacją.
Nowa zapewni uczniom bezpieczeństwo i komfort.
n
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Z GMIN

Kanalizacja, remont drogi i centrum sportu dzięki RFIL

Z GMIN

Dotacje i czystsze powietrze w gminie Szczerców
Sukcesem zakończył się gminny program dofinansowania wymiany nieekologicznych źródeł ciepła oraz montowania urządzeń,
wykorzystujących odnawialne źródła energii. W ciągu trzech lat
mieszkańcy gminy Szczerców złożyli wnioski na 672 instalacje.
Program rozpoczął się wiosną 2017 roku, kiedy Rada Gminy
Szczerców podjęła uchwałę o wydatkowaniu środków z gminnego budżetu na ten cel. Co roku zaplanowano wydatki rzędu 1,5
miliona złotych na dotacje dla mieszkańców, którzy chcieli pozbyć
się ze swoich domów tzw. „kopciuchów”.
– Odzew przeszedł nasze oczekiwania – mówi Wójt Krzysztof Kamieniak. – W krótkim czasie biurka pracowników Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych zapełniły się wnioskami o udzielenie dotacji.
Ludzie chcieli takiej pomocy.
Tylko w 2017 roku 73 mieszkańców wymieniło stare piece na
kotły na ekogroszek, spełniające normy V klasy czystości spalin,
zamontowano też 68 instalacji fotowoltaicznych, 5 instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej
i 13 pomp ciepła – do c.o. (centralne ogrzewanie) i podgrzewania
c.w.u. (podgrzewanie wody użytkowej).
– Ten szeroki odzew dał nam do myślenia – wspomina Wójt
Krzysztof Kamieniak. – Dlatego też zasugerowałem Radzie Gminy,
by i w kolejnych latach program kontynuować.
W 2018 wymieniono 56 sztuk starych pieców, zamontowano
114 instalacji fotowoltaicznych, 6 sztuk instalacji kolektorów słonecznych i 8 pomp ciepła do c.o. i c.w.u. Ta tendencja utrzymała
się również w roku kolejnym, kiedy mieszkańcy gminy Szczerców
wymienili 34 „kopciuchy”, zamontowali 135 instalacji fotowoltaicz-

Szczerców: Kolejka przed urzędem gminy świadczy o popularności
programu dotacji.

nych, 14 kolektorów słonecznych i 4 pompy ciepła. W ubiegłym
roku wymieniono 32 kotły c.o., powstało też 100 instalacji fotowoltaicznych, 6 kolektorów słonecznych oraz 2 pompy ciepła do centralnego ogrzewania. Gmina Szczerców przeznaczyła do tej pory
na ten program aż 8 milionów złotych. W tym roku chętni również
mogli korzystać z podobnej pomocy.
– Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na
terenie naszej gminy, w szczególności zanieczyszczeń pyłowych, z pieców kaflowych, kominków oraz niskowydajnych czy nieekologicznych
kotłów węglowych. Liczymy też na zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii – mówi Wójt Krzysztof Kamieniak.
Do ubiegania się o dotację uprawniony jest wnioskodawca stale
zamieszkujący i posiadający tytuł własności (współwłasności, użytkowania wieczystego) do nieruchomości położonej na terenie gminy Szczerców, na której będzie zainstalowane urządzenie będące
przedmiotem dotacji, albo wnioskodawca mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Szczerców. n

Ekspresem przez Gminę Kleszczów
Wsparcie z solidarnościowego funduszu

Rada Gminy Kleszczów podjęła już pierwsze uchwały związane z przyznaniem pomocy finansowej dla gmin z powiatu
bełchatowskiego i gmin z powiatów radomszczańskiego oraz
pajęczańskiego, które sąsiadują z gminą Kleszczów. Począwszy
od roku 2020 są one objęte mechanizmem wsparcia z Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego. Decyzje rady to
odpowiedź na przesłane do Kleszczowa wnioski władz gmin
Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Zelów, a także miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego.
Fundusz nazywany jest także „Janosikowym Plus”, jego wielkość
jest bowiem uzależniona od kwoty „Janosikowego”, którą do budżetu państwa wpłaca Gmina Kleszczów. W roku 2021 „Janosikowe”
wynosi 49.339.590 zł, natomiast „Janosikowe Plus” - 12.334.898 zł.
Szkoła czeka na uczniów

Zakończyła się największa w ostatnich latach inwestycja, realizowana przez Gminę Kleszczów w sferze oświatowej. Rozbudowana została Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Łękińsku. Dziesięć nowych, obszernych pracowni (każda
o pow. ok. 60 m kw.) będzie przeznaczonych do nauki starszych
roczników (kl. IV-VIII). Nowa część szkolnego budynku, przygotowana dla 250 uczniów, mieści również część administracyjną
szkoły i świetlicę. Nic - poza ograniczeniami epidemicznymi - nie
stoi na przeszkodzie, by przestronne korytarze w nowym, jednopiętrowym budynku wypełniły się gwarem, a w pracowniach
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Jedna z nowych sal lekcyjnych w Łękińsku.

rozpoczęły takie zajęcia, z jakimi kojarzy nam się normalna (nie
zdalna) nauka.
Biurowiec bardziej funkcjonalny

Od połowy stycznia trwają prace przy przebudowie wewnętrznych instalacji i pomieszczeń w gminnym budynku przy ul.
Głównej 122 w Kleszczowie. Jest to siedziba Agencji Rozwoju
Regionalnego „Arreks” oraz Kleszczowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Dla unowocześnienia i poprawy funkcjonalności tego
budynku biurowego konieczne było wyburzenie części starych
ścian działowych. Inwestycja obejmie też remont części dachowej
oraz zagospodarowanie terenu otaczającego budynek.
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
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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.

27

INFORMATOR

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
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

Jacek Bakalarczyk
Wicestarosta

Marek Jasiński
Członek Zarządu

Radoslaw Herudziński
Członek Zarządu

Adam Baryła

Marek Chrzanowski

Tadeusz Dobrzański

Małgorzata Filipek

Krzysztof Gajda

Joanna Guc

Jarosław Janaszewski

Krzysztof Jewgiejuk

Włodzimierz Kula

Leszek Maciaszczyk

Jolanta Pawlikowska

Bogdan Stolarczyk

Zofia Szumigaj-Grochocka

Lidia Szymańska
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