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Ukraińska malarka Dora Wald, która znalazła się w grupie uchodźców w naszym powiecie, pokazała fragment swo-
jej twórczości. Wystawę jej prac oraz ukraińskich dzieci, które malowały pod okiem artystki, zorganizowała Poradnia 
Psychologiczno–Pedagogiczna w Bełchatowie. Obrazy noszą wspólny tytuł „Gdyby nie wojna…”. Ponadto wysta-
wa prezentuje przykłady petrikivki, tradycyjnego ukraińskiego stylu malarstwa dekoracyjnego, który w roku 2013 
wpisano na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Malarka planowała swój wiosenny wernisaż 
w Kijowie. Wojna to uniemożliwiła. O działaniach Powiatu Bełchatowskiego dla Ukrainy na str. 3–6.
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Powiat Bełchatowski oraz sześć gmin otrzyma pieniądze od Gminy 
Bełchatów. Starosta Dorota Pędziwiatr i wicestarosta Jacek Bakalar
czyk oraz włodarze gmin podpisali z wójtem Konradem Kocem list 
intencyjny w tej sprawie. Gościem spotkania  była Małgorzata Ja
nowska, posłanka na Sejm RP.   

Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bełchatowie zre
alizowali ciekawy projekt, w którym odtwarzali kultowe postacie 
filmowe ze słynnych produkcji. Post z tą informacją na koncie Face
bookowym powiatu osiągnął w ciągu kilku dni rekordową ilość od
słon (25 tys.), udostępnień (320), komentarzy (160) i polubień (650). 

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego 
w Zelowie wraz z opiekunami wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 
„Sprzątamy Dla Polski". W Dniu Ziemi Młodzież zbierała śmieci w naj
bliższej okolicy. Społeczność „Kilińskiego” zaproponowała hasło dla 
swojej inicjatywy „Nie śmiećmy!”. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie 
na warsztatach ekologicznych, przeprowadzonych przez wydział 
ochrony środowiska w starostwie, wykonywało z wiórków osiko
wych wielkanocne ozdoby. Celem zajęć było pozyskanie wiedzy 
o drzewie osikowym, jego właściwościach i zastosowaniu. 

Budowa domu dziecka w Bełchatowie już na półmetku. Budynek 
ma m.in. stropodach nad holem wejściowym, posadzki, konstrukcję 
i pokrycie dachu, stolarkę okienną, instalacje sanitarne wewnętrzne. 
Prace potrwają przez kilka kolejnych miesięcy. Starosta D.Pędziwiatr 
i M.Jasiński – członek ZP spotkali się z wykonawcą na placu budowy.        

Przedszkole Samorządowe nr 7 w Bełchatowie wspólnie ze sta
rostwem zorganizowało konkurs pt. „Ginące gatunki zwierząt na 
świecie”, w którym wykonywano z odpadów sylwetkę wybranego 
zwierzęcia. Dzieci wzięły także udział w cyklu zajęć pt. „Kalendarz 
ekoprzedszkolaka”, w którym poznawały zagrożenia dla środowiska.

FL
ES

Z



3Echo powiatu bełchatowskiego • nr 1 / 2022

PO
W

IA
T 

BE
ŁC

HA
TO

W
SK

I D
LA

 U
KR

AI
NYStarosta koordynuje pomoc uchodźcom

W sumie około dwóch tysięcy ukraińskich uchodźców przebywało od końca lutego do pierw-
szych dni kwietnia na terenie powiatu bełchatowskiego. Dwie grupy, łącznie blisko czterysta 
osób, zakwaterowanych było w Słoku i Wawrzkowiźnie, gdzie zostały ulokowane przez służby 
Wojewody Łódzkiego. Pozostałe korzystały z zakwaterowania prywatnego oraz komunalnego 
na terenie gmin. Niektórzy uchodźcy zdecydowali się wrócić do domu lub poszukiwać innego 
dla siebie miejsca w dużych miastach w Polsce lub pozostałych europejskich krajach. Mimo to, 
liczba mieszkańców Ukrainy, ulokowanych w naszym powiecie, nie zmienia się zasadniczo. Na 
koniec kwietnia było to 1915 osób. Koordynacją działań związanych z pomocą Ukraińcom na te-
renie powiatu bełchatowskiego zajmuje się Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i napływem 
do Polski szukających schronienia Ukraińców zaist
niała konieczność podjęcia szeregu działań mających 
na celu udzielenie uchodźcom wsparcia. Na szczeblu 
kraju organizowanie pomocy humanitarnej koordynu
je Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Minister
stwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją 
Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewoda
mi. Wojewodowie współpracują ściśle w tym zakre
sie ze starostami, na których delegowali koordynację 
w powiatach działań podejmowanych przez samorzą
dy gmin. Starosta Bełchatowski realizuje następujące 
zadania oraz inicjatywy: 

Ciąg dalszy: str. 4–5

Pierwsi uchodźcy, skierowani do naszego powiatu przez służby Wojewody Łódzkiego, zostali zakwaterowani w OSiR 
„Wawrzkowizna” i hotelu „Wodnik” w Słoku. To głównie matki z dziećmi.

Dla sprawnego przekazywania informacji i wytycznych spotkania 
starosty z wojewodą czy gminami odbywają się zdalnie.
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I. Koordynacja działań podejmowanych przez sa-
morządy gminne.

Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr regularnie 
zwołuje zdalne posiedzenia Powiatowego Zespołu Za
rządzania Kryzysowego, podczas których zbierane są in
formacje o uchodźcach.  Za każdym razem apeluję o dzia-
łania rozważne, z poszanowaniem godności uchodźców, 
odpowiadające aktualnym potrzebom. Ważne jest także 
racjonalne i oszczędne korzystanie z darów i wszelkich za-
sobów, bowiem nie wiemy, jak długo nasze wsparcie będzie 
konieczne  mówi starosta Dorota Pędziwiatr. 

II. Pośredniczenie w przekazywaniu informacji 
z gmin do wojewody.

Codziennie rano przygotowywany jest przez Wydział 
Spraw Obywatelskich w starostwie raport w oparciu 

o dane zebrane z gmin dotyczący liczby uchodźców 
w powiecie bełchatowskim oraz informacje o gotowości 
gmin do przyjęcia uchodźców w zorganizowanych przez 
siebie miejscach zakwaterowań. Gminy przygotowały 
m.in. sale OSP, świetlice, klub seniora, hotel. To łącznie 
około dwustu miejsc. Bieżące dane otrzymują Wojewoda 
Łódzki i Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 
w Bełchatowie.

III. Współpraca ze służbami wojewody w zabezpie-
czaniu potrzeb uchodźców

Dwie grupy, łącznie około trzystu uchodźców (stan 
w  dniu 30.04.), przebywa w Słoku i Wawrzkowiźnie, 
gdzie zostali ulokowani przez służby Wojewody Łódz
kiego. Starosta Bełchatowski zorganizował codzien
ne dyżury osób, które koordynują takie czynności jak: 
porządkowanie i sortowanie rzeczy w magazynie, wy
dawanie artykułów (woda, środki higieniczne, odzież, 
zabawki), organizowanie pomocy lekarskiej czy wspar
cia psychologicznego, udzielanie podstawowych infor
macji. Na apel w mediach społecznościowych Starosty 
Bełchatowskiego z prośbą o pomoc wolontariuszy i tłu
maczy zgłosiły się osoby, które zadeklarowały chęć pra
cy charytatywnej. Została utworzona ich baza, z której 
mogą korzystać koordynatorzy w miejscach masowe
go zakwaterowania uchodźców. 

Z inicjatywy starosty odbyło się spotkanie z kierow
nikami przychodni lekarskich. Lekarze zadeklarowali, 
że nieodpłatnie skierują do miejsc pobytu uchodźców 
pediatrę lub lekarza pierwszego kontaktu. Do naj
częstszych problemów ze zdrowiem, które odnotowa
no, należały przeziębienia, problemy stomatologiczne, 
problemy ze strony przewodu pokarmowego, wysokie 
ciśnienie. Szybkiej reakcji wymagało udzielenie pomo
cy dwóm kobietom w ciąży. U jednej z nich nastąpiła 
akcja porodowa, kobieta urodziła w bełchatowskim 
szpitalu zdrowe dziecko, drugiej z pań udzielono po
mocy na oddziale ciąży powikłanej. Na bazie współ
pracy Starosty Bełchatowskiego z organizacjami po
zarządowymi na miejscu dyżurują ratownicy z dwóch 
stowarzyszeń: Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa 
i Centrum Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Na zle
cenie starosty PKS zrealizował kilkakrotnie przewozy 
osób do urzędu gminy w Bełchatowie, które załatwi
ły tam formalności, np. otrzymywanie numeru PESEL. 
W  tych czynności pomagali uchodźcom pracownicy 
starostwa i wolontariusze. 

Z uchodźcami spotkali się również pracownicy „pośred
niaka”, którzy zebrali informacje od osób zainteresowa
nych pracą w naszym powiecie i nauką języka polskiego. 

W miejscach zbiorowego pobytu uchodźców utworzono 
magazyny z darami, gdzie potrzebujący mogą zaopatrywać 
się w potrzebne rzeczy.

Każdego dnia pracownicy starostwa pełnią dyżury w Słoku 
i Wawrzkowiźnie i pomagają uchodźcom w bieżących sprawach.
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PUP zorganizował w swojej siedzibie i filii PUP w Zelowie 
specjalny punkt informacyjny dla Uchodźców poszuku
jących pracy oraz chętnych ich zatrudnić pracodawców. 
W punkcie kolportowane są dwujęzyczne ulotki oraz do 
dyspozycji petentów jest komputer, w którym  można 
przeglądać oferty pracy. „Pośredniak” uruchomił na swo
jej witrynie internetowej specjalną zakładkę. 

 
IV. Zabezpieczenie miejsca na Centralny Magazyn 

Powiatowy. 
Gminy na terenie powiatu utworzyły gminne punkty 

zbiórek darów i wskazały gminnych koordynatorów po
mocy. Na bieżąco przekazywane są do nich informacje 
o aktualnych potrzebach. Z zebranych artykułów mogą 
korzystać rodziny, które przyjęły uchodźców do swoich 
domów. Pozostałe rzeczy są sukcesywnie składowane 
w Centralnym Magazynie Powiatowym w Bełchatowie 
(pomieszczenia w Centrum Kształcenia Zawodowego). 
W to miejsce dary przekazują gminy. 

V. Organizacja transportu darów.
Pierwszy, wspólny transport darów od mieszkańców 

powiatu bełchatowskiego dla Ukrainy, wyjechał z Beł
chatowa 11 marca. Tir wyładowany blisko trzydzie
stoma paletami udał się w kierunku jednej ze skład
nic Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Z tego 
miejsca artykuły są dystrybuowane do Ukrainy. Wśród 
transportowanych artykułów znalazły się m.in. produk
ty tekstylne, chemia gospodarcza, środki do dezynfek
cji, kosmetyki. Ten transport darów z naszego powia
tu do składnicy RARS został zapewniony przez służby 
wojewody. Drugi transport, głównie odzieży, zorgani
zowano 30 marca. Dwieście łóżek polowych, artykuły 
higieniczne, mleko i pieluchy dla niemowląt przyjecha
ły do nas z Niemiec. Sześć palet darów dla uchodźców 
z Ukrainy, przebywających w powiecie bełchatowskim, 
przekazał powiat partnerski Berchtesgadener Land. 
Łóżka polowe zdeponowano w centralnym magazy
nie powiatowym. W miarę potrzeb są udostępniane do 
punktów zakwaterowań  uchodźców. 

VI. Kampania informacyjna.
Na oficjalnej witrynie internetowej Powiatu Bełchatow

skiego oraz koncie FB publikowane są regularnie informa
cje o podejmowanych działaniach w powiecie, systemie 
koordynacji akcji humanitarnych  oraz podziękowania dla 
mieszkańców za ich charytatywną aktywność. Na witrynie 
internetowej utworzono zakładkę pt. „Powiat Bełchatow
ski dla Ukrainy”, której zawartością są wszystkie informa
cje dotyczące działań w zakresie pomocy humanitarnej 
na poziomie gmin, powiatu i województwa. n

Wśród darów, przekazanych przez partnerski powiat 
z Niemiec, znalazło się 200 łóżek polowych.

Z okazji święta Zmartwychwstania Pańskiego dla uchodźców 
wyznania prawosławnego zostało w Słoku zorganizowane 
przez spółkę Elbest i Caritas wspólne śniadanie.
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Stanowisko radnych w sprawie potępienia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, przyjęte 16 marca br.:

„Rada Powiatu w Bełchatowie wyraża stanowczy sprzeciw wobec agresji Federacji Rosyjskiej, wymierzonej prze
ciwko suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. W imieniu całej społeczności lokalnej powiatu bełcha
towskiego wyraża wsparcie i solidarność z narodem ukraińskim. Nienaruszalność granic i prawo do samostano
wienia to fundamentalne zasady prawa międzynarodowego, które nie mogą być w żaden sposób łamane. Powiat 
Bełchatowski deklaruje  swoje wsparcie i pomoc dla uchodźców, dla których nadszedł trudny czas konfliktu wo
jennego”.
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Możemy cieszyć się  
tylko obecną chwilą
Rozmowa z Iriną Veselovą (44 l.) z miasta Kro-
pywnycki i Oleną Yakymchuk (36 l.) z Łucka (tłu-
macz), Ukrainkami, które w pierwszych dniach 
wojny znalazły schronienie w Bełchatowie. 

Czy długo zastanawiała się pani nad wyjazdem z oj-
czyzny?

Irina Veselova  To nie była tylko moja decyzja. Mój mąż 
jest policjantem. On nie mógł opuścić kraju, jest potrzeb
ny w  swojej pracy. Nie chciał martwić się o nas będąc 
na służbie i uznał, że ja i dwoje naszych dzieci, 7letnia 
córka i 17letni syn,  powinniśmy poszukać schronienia 
w Polsce. 

W moim planie ucieczki był Poznań. Tam mieszka mój 
znajomy, który zapraszał nas do siebie. Jednak córka była 
bardzo wyczerpana podróżą, zwłaszcza wielogodzinnym 
postojem przed granicą. Czekaliśmy tam ponad pięć go
dzin. Stopy i ręce dziecka tak zmarzły, że aż miejscami 
popękała na nich skóra. Córka zaczęła płakać, że nie chce 
umierać z zimna. 

Teraz jesteście w hotelu, macie spokój i dużo czasu 
na potrzebny odpoczynek ...

 Nie śpimy spokojnie. Myślę, że żaden Ukrainiec nie śpi 
dobrze od 24 lutego. Budzą nas regularne alarmy w tele
fonach. Wspomnienia sprzed kilku tygodni są także wciąż 
żywe i straszne, jak na przykład przeloty wojskowych 
myśliwców, które latają tak nisko, że widzisz w kabinie 
pilota.  Obrazy w mojej głowie płyną jak w kalejdosko
pie. Trudno jest je opisać. Boli mnie cierpiący Mariupol 
i Irpin, gdzie nasze dzieci zostały zgwałcone i zastrzelone 
w świątyni. A Bucza tak kwitła...  Teraz tylko popioły, wiatr 
i zimne chmury. Moja historia to całe życie kraju, mojej 
ojczystej Ukrainy.

 
Chcecie u nas zostać? 
 Wolelibyśmy wrócić do domu, ale jest pewien dyle

mat. Myślę, że jeśli chodzi o dzieci, więcej możliwości 
rozwoju dla nich jest w Polsce, która ekonomicznie ma 
lepszą od ukraińskiej sytuację. Z pewnością tęsknić bę
dziemy za serdecznością i życzliwością Polaków. Spotka
łyśmy u was bardzo dużo ludzi o wielkim sercu. Jeste
śmy wam bardzo wdzięczni. Jesteście bardzo rodzinni.  
Powiedziałabym, że w Ukrainie jest pod tym względem 
nieco inaczej. Ja patrzę na rzeczywistość także z poziomu 

serca czy intuicji. Myślę, że to, co dzieje się ostatnimi cza
sy na świecie, nie jest przypadkowe. Jako ludzie przyczy
niamy się w pewnym sensie do tych smutnych wydarzeń 
poprzez złe zachowania i uczucia, takie jak nienawiść, za
wiść, złość i zdrada.

Co teraz dzieje się w mieście Kropywnycki? 
 Mąż powiedział mi, że sytuacja wydaje się być spokoj

na. Kilka dni temu około pięćdziesięciu kilometrów od 
miasta, w rejonie lotniska spadła rakieta. Zginęli ludzie. 
Niektórych znałam z mojej ubiegłorocznej pracy, w której 
byłam kierownikiem zespołu. 

Czy ma pani jakieś plany na przyszłość?
 My mieliśmy wcześniej bardzo dużo planów na życie. 

Teraz jednak mamy tylko jeden plan, powiedzieć można: 
dziś na dziś. Osobom, z którymi prowadziłam zajęcia z jogi, 
wiele razy powtarzałam, że istnieje tylko ta sekunda, ta mi
nuta, ta chwila. W tym momencie jesteśmy „ty”, „ona”, „ja”, 
ale za chwilę może nas nie być. To przekazywałam moim 
uczniom i znajomym, żeby starali się wolniej żyć i dostrze
gać chwilę obecną. I teraz zadziała się taka sytuacja, że na
prawdę można docenić ważność każdej sekundy. n

Rozmawiała Agnieszka Zawodzińska

Olena Yakymchuk i Irina Veselova spotkały się w Polsce 
z wielką gościnnością. I tę polską życzliwość chciałyby 
zabrać z sobą do ukraińskich domów.
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Kolejne inwestycje drogowe za miliony złotych

Kolejna inwestycja drogowa samorządu Powiatu Beł
chatowskiego znalazła się na liście przedsięwzięć re
komendowanych przez Premiera RP do wsparcia z Rzą
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to rozbudowa 
drogi powiatowej w miejscowości Zdzieszulice Górne. 
Wsparcie wyniesie 80 procent wartości całego zadania, 
czyli maksymalną stawkę, jaką może otrzymać samorząd. 
Łączne wsparcie z RFRD dla naszego powiatu to obecnie 
4 249 107 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości 
Zdzieszulice Górne dotyczy blisko kilometrowego od
cinka. Będzie kosztować 2 124 906 zł. Wsparcie z RFRD 
wyniesie blisko 1,7 mln zł. Dodać należy, że oprócz ww. 
rozbudowy, także na jeszcze dwa inne przedsięwzięcia 
drogowe udało się uzyskać dofinansowanie. Są to już 
realizowane inwestycje drogowe na odcinkach w miej
scowościach: Imielnia – Parzno (dofinansowanie 360 415 
zł, zakończenie zadania do 30 czerwca br.), Postękalice – 
Dobiecin (dofinansowanie 2 188 768 zł, zakończenie pla
nowane na jesień br., jednakże jest szansa, że nastąpi to 
latem).

Przebudowa drogi powiatowej w Postękalicach 
obejmuje odtworzenie nawierzchni jezdni, przebudowę 
poboczy i budowę ciągu pieszo – rowerowego. Na to za
danie otrzymaliśmy z RFRD w roku 2021 ponad 460 tys. 
zł, w tym roku będzie to ponad dwa miliony zł. Z powiato

wego portfela dołożone zostanie 1 126 685 zł. Całkowity 
koszt prac wyniesie 3 mln 700 tys. zł.  

- Ta inwestycja służy dwóm priorytetom, bezpieczeństwu 
i komfortowi użytkowników drogi – mówi wicestarosta Ja
cek Bakalarczyk.  W pobliżu tej drogi są m.in. boisko z pla-
cem zabaw, strażnica OSP i kościółek. Poruszanie się osób 
po przebudowanych poboczach oraz nowym ciągu pieszo-
-rowerowym będzie bezpieczne. Sądzę, że i kierowcy doce-
nią nową jezdnię. 

Samorząd powiatu powierzył w marcu samorządom 
dwóch gmin zarządzanie drogami powiatowymi, leżącymi 
na ich terenie. Dzięki porozumieniu między samorząda
mi Gmina Rusiec wyremontuje prawie 2 km drogi Rusiec 
– Dąbrowa Rusiecka i blisko kilometrowy odcinek dro
gi w Woli Wiązowej. Plan inwestycji obejmuje ułożenie 
dwóch warstw asfaltu, stworzenie poboczy z kruszywa, 
remont istniejących zjazdów i czyszczenie rowów. Poro
zumienie z Gminą Bełchatów dotyczy wykonania projektu 
i kosztorysu dla rozbudowy i przebudowy drogi powiato
wej od Bełchatowa do Emilina. Na tym odcinku potrzeb
na jest nowa nawierzchnia, przebudowa ścieżki rowerowej, 
odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczo
wej, budowa zatoki autobusowej przy szkole. Zadanie roz
łożono na dwa lata, tj. do 2023 r. Będą też porozumienia na 
remont ul. Czyżewskiego w  Bełchatowie i  dokumentacje 
na przebudowy dróg w Niedyszynie i Zawadowie.  n

Wicestarosta Jacek Bakalarczyk i Adam Rogoziński, Dyrektor PZD w Bełchatowie na rozbudowywanej drodze 
w Postękalicach. Inwestycja ma szansę zakończyć się wcześniej (lato), niż pierwotnie planowano (jesień).
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Komisja kwalifikowała do wojska
Kwalifikacja wojskowa mężczyzn 

urodzonych w 2003 roku trwała od 4 
kwietnia do 5 maja. Za jej przeprowa
dzenie w powiecie odpowiedzialny był 
starosta. Jako pierwsi stawili się przed 
nią panowie mieszkający w gminie Beł
chatów. Łączna liczba osób podlegają
cych w tym roku kwalifikacji wojskowej 
w powiecie bełchatowskim wynosiła 
647 osób. Mimo zniesienia obostrzeń 
pandemicznych panowie byli zaprasza
ni na różne godziny po to, by nie two
rzyć tłumu. Najczęstszymi problemami 
zdrowotnymi, które komisja lekarska 
odnotowywała i na podstawie których 
przydzielała kategorię zdolności do 
czynnej służby wojskowej inną niż „A”, 
były wady wzroku, otyłość i depresja. 
Podobnie, jak w ubiegłorocznej kwa
lifikacji wojskowej, zauważona została obniżona frekwencja. 
Przypominamy, że jeżeli osoba wzywana nie może stawić się 
do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu termi
nie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie wła
ściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej 

w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwali
fikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej 
na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz 
(prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawie
nia się do kwalifikacji wojskowej.  n
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Strategia Powiatu Bełchatowskiego na finiszu 
„Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego 
na lata 2021-2030” to dokument wyznaczają-
cy długofalowe cele i kierunki rozwojowe po-
wiatu. W jego opracowaniu udział brał zespół 
ekspertów, przedstawiciele władz lokalnych 
oraz przedstawiciele społeczności powiatu. 30 
marca projekt dokumentu został opublikowany 
na stronie internetowej starostwa. Mieszkańcy 
mogli nie tylko zapoznać się z jego zawartością, 
ale także zgłaszać uwagi i swoje propozycje.

- Mam nadzieję, że wypracowane wspólnymi siłami cele 
i kierunki rozwojowe spełnią oczekiwania lokalnej społeczno-
ści odpowiadając na jej różnorodne potrzeby – mówi Dorota 
Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski.  Naszym zasadniczym 
dążeniem jest utrzymanie atrakcyjności powiatu, jako miej-
sca o korzystnym położeniu geograficznym w centrum Polski, 
posiadającym unikatową infrastrukturę przemysłowo – ener-
getyczną, przyjaznym do życia i samorozwoju oraz gotowym 

na wyzwania związane z transformacją energetyczną.
Wśród elementarnych celów powiatu „Strategia” wymienia 

podjęcie wyzwań sprawiedliwej transformacji, utrzymanie 
i rozwój posiadanej infrastruktury, podnoszenie jakości usług 
publicznych w korelacji z potrzebami mieszkańców, wyko
rzystanie oraz promocja potencjałów powiatu. Uważa się, że 
szczególnie dobrze na terenie całego powiatu rozwinięta jest 
sieć ciepłownicza. Wiąże się to z funkcjonowaniem elektrowni 
„Bełchatów”. Należy mieć na uwadze, że z czasem potrzebne 
będzie szukanie alternatywnego źródła energii cieplnej, które 
zasili tę rozwiniętą sieć. Jako atut wskazuje się także rozwijają
cą się sieć hotelową oraz ofertę szkolnictwa, dostosowaną do 
alternatywnego rynku pracy. Słabymi aspektami są natomiast 
poczucie lokalnej tożsamości mieszkańców, niska aktywność 
społeczna organizacji pozarządowych, mały zasób niedużych 
obiektów turystycznych, w tym agroturystycznych oraz pro
dukcja energii odnawialnej. Planuje się, że dokument zostanie 
przekazany pod ocenę radnych powiatu na jednej z sesji jesz
cze w I półroczu tego roku.  n

Każdy mężczyzna kończący 19 lat zobowiązany jest do przejścia tzw. 
kwalifikacji wojskowej, podczas której lekarz ocenia przydatność młodego 
człowieka do służby w armii.
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Aby pamięć trwała 
W kościele na os. Binków odbyły się uroczystości po

święcone 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, organizo
wane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz 
Parafię Miłosierdzia Bożego. W intencji ofiar odbyło się 
nabożeństwo i złożenie kwiatów pod pamiątkową tabli
cą i relikwiami w bocznej nawie świątyni. Wśród uczest
ników uroczystości byli parlamentarzyści z naszego tere
nu, a także przedstawiciele firm, szkół, instytucji i władz 
samorządowych, m.in. Sławomir Malinowski – Przewod
niczący Rady Powiatu w Bełchatowie, Dorota Pędziwiatr 
 Starosta Bełchatowski, Jacek Bakalarczyk  Wicestarosta, 
Marek Jasiński  członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie 
oraz Katarzyna Kleska  Sekretarz Powiatu. Uczniowie 
klas mundurowych z „Energetyka” zaprezentowali mon
taż słownomuzyczny o patriotycznej tematyce.

Mieszkańcy Łękawy, przedstawiciele władz samo
rządowych gminy Bełchatów i Powiatu Bełchatowskie
go, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 
młodzież szkolna i strażacy z OSP zgromadzili się w ko
ściele w Łękawie, by wspólnie oddać hołd ofiarom 
Zbrodni Katyńskiej. Wspomniano także tragedię 
sprzed 12 lat, kiedy delegacja polskiego rządu na cze
le z Prezydentem RP, udająca się na obchody kolejnej 
rocznicy „Katynia”, zginęła w katastrofie lotniczej. Łę
kawscy uczniowie przygotowali patriotyczny występ, 
w którym cytowali m.in. fragmenty listów i pamiętni
ków więzionych oficerów, poezję i pieśni. Delegacje 
różnych środowisk złożyły kwiaty pod pamiątkową ta
blicą. Wicestarosta Jacek Bakalarczyk zrobił to w imie
niu samorządu Powiatu Bełchatowskiego.

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspi
racji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy pa
triotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościo
wych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał 
w lutym 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński, który za
inicjował uchwalenie tego święta. Jego obchody mia
ły miejsce w Bełchatowie w Parafii Najświętszej Maryi 
Panny. Przy Pomniku Pamięci Bełchatowian starosta 
D. Pędziwiatr, wicestarosta J. Bakalarczyk i członek 
zarządu powiatu M.Jasiński złożyli kwiaty. Uczestni
cy uroczystości zaśpiewali wspólnie hymn narodowy 
i wysłuchali okolicznościowego przemówienia.

W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej oraz 
80. rocznicę rozstrzelania żołnierzy AK z rejonu beł

chatowskiego zorganizowano uroczystości upamięt
niające te wydarzenia. Uroczysta msza święta odbyła 
się w kaplicy cmentarnej, następnie przedstawiciele 
lokalnych władz, instytucji, szkół, mieszkańcy złożyli 
kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy AK. Powiat repre
zentował wicestarosta Jacek Bakalarczyk.  n
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Powiatowa uroczystość upamiętniająca ofiary Zbrodni 
Katyńskiej odbyła się w kościele na os. Binków.

Młodzież ze szkoły w Łękawie przedstawiła program 
artystyczny o patriotycznej treści.
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Fizyka, biochemia, historia, języki obce, polska ortografia, 
bhp, informatyka, czyli dziedziny wiedzy zgłębiane przez 
młodzież w szkołach ponadpodstawowych, są od wielu 
lat w każdym roku szkolnym także przedmiotami konkur
sowymi. Tradycja niektórych rywalizacji ma dwadzieścia 
lat. W konkursach zmagają się uczniowie szkół średnich 
z powiatu. Laureaci otrzymują nagrody finansowe. Na konto 
bankowe zwycięzcy trafia 250 zł, za zajęcie drugiego miejsca 
jest to kwota 150 zł, a za trzecie 100 zł. Łączna pula nagród 
w dwudziestu tegorocznych konkursach wyniosła 10 tysięcy 
złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu powiatu. We wszyst
kich rywalizacjach uczestniczyło łącznie około stu pięćdzie
sięciu osób.

- Zakres wiedzy, sprawdzanej na konkursach przedmioto-
wych, jest szeroki i nierzadko wybiega poza podstawę progra-
mową. Nasi uczniowie są zdolni i ambitni. Jestem przekonana, 
że o wielu z nich usłyszymy jeszcze niejeden raz jako stypendy-
stach, laureatach olimpiad i prestiżowych turniejów – mówi 
Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. - Gratuluję mło-

dzieży pasji i talentów oraz odwagi, by się nimi dzielić z innymi.  
„Bełchatów jakiego nie znacie” to tytuł 9. edycji konkursu 

fotograficznego w ZSP nr 2. Za autorkę najlepszych zdjęć, 
przedstawiających urokliwe miejsca w powiecie, uznano 
Annę Kaczmarek. 

Dla miłośników poezji zorganizowano Powiatowy Kon
kurs Poetycki „Moje pierwsze strofy”.  Uczeń miał za zadanie 
przesłać pięć własnych utworów o dowolnej tematyce. Ko
misja  przyznała pierwsze miejsce Hannie Kędziak. Poezję, 
ale nie swojego autorstwa, recytowali uczestnicy konkursu 
„Miłość mi wszystko wyjaśniła…” w II LO. Zwyciężyła Zuzan
na Kaczmarek z wierszem Haliny Poświatowskiej pt. „Odła
mana gałąź miłości”. 

Na napisanie dyktanda zaprosił uczniów liceów ogólno
kształcących i szkół zawodowych ZSP nr 1.  Bździągwożer
na białorzytka, strzyżyk woleoczko, sójka niezgułka, ohar, 
pójdźka, trznadel i dużo więcej trudnych wyrazów zawierał 
ten sprawdzian ortografii języka polskiego. Za każdy błąd 
piszący otrzymywał punkty karne. W dwóch kategoriach 

W siedemnastu powiatowych konkursach przedmiotowych wyłoniono łącznie sześćdziesięciu laureatów.

Rubryka Lidera Edukacji Ekologicznej – ochrona powietrza (1/11) 
Działania samorządu Powiatu Bełchatowskiego, podejmowane dla, ogólnie mówiąc, ochrony środowi
ska, mają na celu ochronę konkretnych komponentów środowiska. Komponentami, czy inaczej mówiąc, 
składnikami środowiska naturalnego są elementy nieożywione przyrody (inaczej fizyczne, nieorganicz
ne, abiotyczne) oraz ożywione (organiczne, biotyczne). Wśród tych pierwszych są: powietrze, wody po
wierzchniowe i podziemne, gleby, skały, grunty, kopaliny. Drugą grupę stanowią wszystkie organizmy 
żywe.
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konkursowych wyłoniono po trzech laureatów z najmniej
szą liczbą błędów. Pierwsze miejsca zajęli: Aleksandra Gieras 
(licea) i Piotr Michalak (zawodówki).

W Powiatowym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „Top of 
the Pops” wzięło udział 15 uczniów. Młodzież prezentowała 
swoje interpretacje popularnych piosenek. Pierwsze miejsce 
wyśpiewała Oliwia Czerwińska. Bardzo wysokim poziomem 
znajomości języka angielskiego popisali się uczestnicy XVII 
Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego w I LO. W kon
kursie wyłoniono nie tylko trzech laureatów, ale także przy
znano sześć wyróżnień. Na najwyższym stopniu podium 
stanęła Zuzanna Wanat.

Troje uczniów I LO stanęło „na pudle” w XX Powiatowym 
Konkursie Fizycznym. Zwycięzca Mateusz Kozakowski przy
znał, że fizyka i matematyka fascynują go, bowiem pomaga
ją opisać i zrozumieć rzeczywistość. Zadaniem uczestników 
konkursu historycznego w ZSP nr 1 było rozwiązanie testu 
sprawdzającego wiedzę o Polsce Jagiellonów (XIV — XVI w.). 
Pierwsze miejsce zajął Filip Drygalski. Wiedzą o epoce oświe
cenia popisywali się uczniowie na konkursie historycznym 
w I LO. Bezkonkurencyjna okazała się Julia Bartosik, która 
zdobyła maksymalną liczbę punktów. 

XII Powiatowy Konkurs „Biochemiczne potyczki” w II LO 
dotyczył właściwości związków organicznych, reakcji che
micznych między nimi, ich znaczenia dla funkcjonowania 
żywych organizmów. Zwyciężyła Zyta Kaczmarek. W XX 
Powiatowym Konkursie Biologicznym w I LO wystarto

wało 17 uczniów z czterech szkół ponadpodstawowych 
z powiatu. Jak oceniła Joanna Zalejska, dyrektor I LO i jed
nocześnie nauczyciel biologii, poziom konkursu był bar
dzo wysoki. Dla jego uczestników to z pewnością dobra 
powtórka przed maturą. Laureatką pierwszego miejsca 
została Aleksandra Kurek. W „Bronku” odbył się także XIX 
Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej i Ochrony Środo
wiska z udziałem 14 osób. Uczestnicy zmierzyli się z 40. py
taniami na temat m.in. zmian w ekosystemach, przepisów 
prawa, alternatywnych źródeł energii i lokalnych działań 
w zakresie ekologii. Rywalizacja była tak zacięta, że musiała 
odbyć się dogrywka. Najwięcej punktów zdobył Mateusz 
Naturalny.

XVII Bełchatowski Turniej Informatyczny zdominowali 
uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych ze Szczer
cowa. Programowanie strukturalne, algorytmika, tworzenie 
prezentacji multimedialnych, tworzenie stron WWW czy też 
znajomość budowy komputera to konkursowe obszary te
matyczne. Do finału dotarło sześć zespołów. Albert Brożyna 
i Gabriel Komor z ZSP w Szczercowie wypadli najlepiej. 

„Bądź najlepszyzostań mistrzem” to tytuł konkursu o te
matyce prawa pracy i wiedzy o BHP. Jego celem jest popu
laryzacja zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 
prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej i zasad udzielania 
pierwszej pomocy. Do  rywalizacji zgłosiło się 19 uczniów 
z Bełchatowa, Szczercowa i Zelowa. Pierwsze miejsce zdoby
ła Aleksandra Grabarz. n

Laureaci konkursów otrzymują symboliczne czeki, natomiast nagrody finansowe są przekazywane na konta bankowe 
uczniów. W tym roku było to łącznie 9 990 zł.

Rubryka Lidera Edukacji Ekologicznej – ochrona powietrza (2/11) 
Wśród źródeł zanieczyszczeń powietrza najwięcej jest antropogenicznych, czyli wynikających z działalno
ści człowieka. Są to przede wszystkim transport, spalanie paliw, energetyka, przemysł, rolnictwo itp. Emi
tują one do powietrza m.in. tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, tlenki siarki i pyły. W celu zapewnie
nia ochrony powietrza powinno się redukować rozmiary już zaistniałej emisji zanieczyszczeń i racjonalnie 
modyfikować technologie produkcji, wytwarzające szczególnie uciążliwe zanieczyszczenia. Każdy z nas 
także może mieć w tym swój pożyteczny udział.
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Zostań jednym z nas! Czekamy na Ciebie! 
„Bronek”, „Kochanek”, „Energol”, 
„Ekonomik” czy „Kiliński”? Gdzie naj-
lepiej? Gdzie najradośniej?  Przede 
wszystkim jednak, gdzie najskutecz-
niej zdobędzie się wiedzę, kwalifika-
cje zawodowe czy maturę? Powiatowe 
szkoły średnie zachęcają ósmoklasi-
stów do wyboru ich oferty organizując 
tzw. dzień otwarty.

Drzwi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 
2 w Bełchatowie, popularnie zwanego „Ekono
mikiem”, stały otworem dla ósmoklasistów. Wi
zytę w szkole młodzież rozpoczęła od zwiedze
nia specjalistycznych pracowni, nowej biblioteki 
czy siłowni. Spacer po szkole zakończyła w sali 
gimnastycznej, gdzie czekały kolejne atrakcje. 
Uczniowie „Ekonomika” wraz z nauczycielami 
przygotowali stoiska, przy których goście mogli zapoznać 
się ze specyfiką poszczególnych zawodów. Wszyscy wiążą
cy swoją zawodową przyszłość z logistyką, geodezją, fry
zjerstwem, ekonomią, reklamą, hotelarstwem czy gastro
nomią mogli uzyskać szczegółowe informacje dotyczące 
tych kierunków kształcenia w powiatowej szkole. 

Były serdeczne rozmowy, uśmiechy, wspólne zdjęcia, 
przepyszne przekąski, prezentacja specjalistycznego 
sprzętu i oprogramowania, pokaz stylizacji ubiorów i fry
zur, a na koniec wspólnie zatańczona „belgijka”. Najważ
niejsze jednak jest to, że przyszli pierwszoklasiści mogli 
poczuć przyjazną i ciepłą atmosferę szkoły. 

***
Dzień otwarty w II Liceum Ogólnokształcącym przycią

gnął dziesiątki uczniów szukających ciekawej oferty edu
kacyjnej, dobrze wyposażonych sal i pracowni, radosnej 
atmosfery w szkole. 

„Kochanek” polecał ósmoklasistom takie profile klas, 
jak społecznoprawny, językowy, medyczny, politech
niczny czy psychologiczny. W zależności od profilu wy
brane przedmioty nauczane są w oparciu o rozszerzoną 

podstawę programową. Marką tej szkoły jest aktywność 
w dziedzinach medycznych. Do zajęć z biologii czy che
mii placówka posiada bogato wyposażone pracownie. 
W trakcie dnia otwartego odbyły się prelekcje, warsztaty 
i pokazowe lekcje. Młodzi ludzie dużo z sobą rozmawiali. 
Ósmoklasiści dopytywali o szkolną atmosferę, życzliwość 
nauczycieli, zajęcia dodatkowe.  n

Na dzień otwarty w „Ekonomiku” młodzież zawsze przygotowuje 
ciekawe pokazy i prezentacje.

„Kochanek” cieszy się wśród uczniów opinią o panującej 
w szkole przyjaznej atmosferze.
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Rubryka Lidera Edukacji Ekologicznej – ochrona powietrza (3/11)
Na zmniejszenie emisji do powietrza szkodliwych substancji  mają wpływ nie tylko firmy i urzędy, ale 
każdy mieszkaniec. Jak możemy sprawić, by powietrze wokół nas było czystsze? Jeśli nie musimy, nie 
używajmy samochodu, a wybierajmy komunikację zbiorową, rower lub spacer. Transport samochodowy 
i lotniczy jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji dwutlenku węgla. Jeśli jazda samochodem to ab
solutna konieczność, zadbajmy o odpowiednie ciśnienie w oponach. To zmniejszy zużycie paliwa nawet 
o kilka procent. Kontrolujmy emisje spalin z samochodu i sprawdzajmy, czy emisja nie jest większa niż 
dopuszczalna przepisami prawa. Czekając na przejazd pociągu, gaśmy silnik.
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W oczekiwaniu na pierwszoklasistów
Trzydzieści klas pierwszych w szkołach 
średnich i branżowych planuje się utworzyć 
w szkołach prowadzonych przez samorząd 
powiatu w kolejnym roku szkolnym. Są też 
przymiarki do utworzenia szkoły branżowej 
II stopnia w zawodzie fryzjerskim oraz ga-
stronomicznym. Od 20 kwietnia ósmoklasi-
ści logują się do systemu, 25 lipca zostaną 
opublikowane listy osób przyjętych do danej 
klasy.

Absolwenci szkół podstawowych na kolejny etap swo
jej edukacji mogą wybrać jedną z pięciu powiatowych 
szkół średnich (w Bełchatowie: I Liceum Ogólnokształ
cące im. W. Broniewskiego, II LO im  J. Kochanowskiego, 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. L. Czyżew
skiego, ZSP nr 2 im. R. Traugutta; w Zelowie: ZSP im. J. 
Kilińskiego). Po jedenaście klas pierwszych powstanie 
w liceach i technikach, pozostałe w szkołach branżo
wych. Licea ogólnokształcące przygotowują przede 
wszystkim do egzaminu maturalnego i, w zależności 
od profilu klasy, kładą nacisk na nauczanie w zakresie 
rozszerzonym określonych przedmiotów. W „Bronku” 
są to klasy:  matematycznoinformatyczna, matema
tyczna i biologicznochemiczna. W „Kochanowskim” 
młodzież może wybrać klasę społecznoprawną, języ
kową, medyczną, politechnicznoinformatyczną, me
nadżerską. Wojskowa, policyjna i strażacka funkcjonu
ją w „Energetyku”. W Technikum Energetycznym (ZSP 
nr 1) można wybrać naukę w zawodach: technik bu
downictwa, t.elektronik, t.elektryk, t.informatyk, t.me
chanik, t. pojazdów samochodowych, t.spawalnictwa. 
Technikum EkonomicznoHotelarskie (ZSP nr 2, czyli 
„Ekonomik”) kształci techników: ekonomistów, geo
detów, logistyków, usług fryzjerskich, hotelarstwa, 
reklamy, hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicz
nych, natomiast Technikum Mechaniczne w „Kiliń-
skim”: t. spawalnictwa, t. mechaników, t. pojazdów 
samochodowych, t. informatyków.  Duży wybór zawo

dów oferują szkoły branżowe I stopnia (m.in. fryzjer, 
kucharz, elektryk, ślusarz, operator obrabiarek skra
wających, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
mechanik pojazdów samochodowych, mechanik ope
rator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik 
pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, wędli
niarz, sprzedawca, stolarz, lakiernik samochodowy). 
Do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zwrócono się po 
opinię na temat utworzenia szkoły branżowej II stop
nia, która kształciłaby w zawodach technik usług fry
zjerskich i technik żywienia i usług gastronomicznych. 
Absolwenci tej szkoły mogą też przystępować do eg
zaminu maturalnego. We wszystkich szkołach można 
uczyć się języka angielskiego i niemieckiego. Niektóre 
oferują także j.francuski (I LO), j.hiszpański i j.rosyjski 
(II LO).

W systemie zaocznym będzie można od września po
bierać naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Doro
słych w ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie oraz Szkole Po
licealnej w ZSP nr 2 w Bełchatowie (t. bezpieczeństwa 
i higieny pracy, t. administracji, a w trybie stacjonarnym 
opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy). n

Wśród trzydziestu klas pierwszych w powiatowych szkołach 
pięć planowanych jest w I LO im. W. Broniewskiego.
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Rubryka Lidera Edukacji Ekologicznej – ochrona powietrza (4/11)
Oszczędzajmy energię elektryczną, oszczędzajmy światło. Korzystajmy maksymalnie z natural
nego oświetlenia. Nawet tak prozaiczne czynności, jak umycie okien, kloszy i odkurzenie żarówek 
mają znaczenie. Zwróćmy uwagę na tzw. cichych pożeraczy prądu. Należy do nich przycisk stand
by w sprzęcie AGD i RTV. Urządzenia podłączone do prądu czerpią go – od 0,5 W do 35 W  nawet 
w czasie czuwania. Obliczono, że wyłączenie go zmniejsza emisję CO2 o ok. 75 kg rocznie z każdego 
gospodarstwa domowego. Po zakończeniu ładowania telefonu czy laptopa wyjmujmy ładowarkę 
z gniazdka elektrycznego.
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Autyzm. Poznaj, by zrozumieć  
Dzień Świadomości Au-
tyzmu zorganizował 
w kwietniu Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Bełcha-
towie. Były prelekcje dla 
rodziców i nauczycieli, 
wystawa fotograficzna 
pod hasłem „Jestem wy-
jątkowy” i wystawa prac 
plastycznych pt. „Świat 
widziany oczami dziecka 
ze spektrum autyzmu”. 

W obchodach Dnia Świa
domości Autyzmu uczestni
czyli rodzice i nauczyciele, 
w sumie kilkadziesiąt osób. 
Zebrani wysłuchali wykładu 
psychologa i terapeuty Da
riusza Nowaka ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, 
poświęconego emocjom w życiu dziecka z ASD (ASD  
spektrum autystyczne, od ang. autism spectrum disor
der). Z kolei dr Anna Banasiak z Uniwersytetu Humani
stycznoPrzyrodniczego im J. Długosza w Częstochowie 
poświęciła swoje wystąpienie charakterystyce dzieci au
tystycznych, problemom ich rodziców i nauczycieli. Jak 
powiedziała pani prelegent, rodzice radzą sobie różnie. 
Wpływa na to m.in. wsparcie społeczne lub jego brak. 
Rodzice są przeważnie tymi osobami, które inicjują po
wstawanie grup wsparcia, fundacji czy stowarzyszeń, 
które pomagają rodzinom z podobnymi problemami. 
To, że autyzm przestaje być tematem tabu, ma związek 
ze wzrostem tolerancji społecznej dla osób niepełno
sprawnych. Ankiety przeprowadzane wśród rodziców 
dzieci autystycznych wykazały, że niekiedy szwankuje 
komunikacja między rodzicami a pedagogami. Rodzice 
oczekują od szkoły rozwijania samodzielności u swoich 
pociech, wspierania ich rozwoju społecznego, a dopiero 

na samym końcu  realizacji szkolnej podstawy progra
mowej. 

Dzieci z zaprzyjaźnionej z SOSW Szkoły Podstawowej nr 
4 w Bełchatowie przygotowały krótki występ artystycz
ny. Na zakończenie wydarzenia w niebo poszybowały 
niebieskie balony, symbol solidarności z osobami auty
stycznymi. Dlaczego niebieskie? Uważa się powszechnie, 
że jest to kolor niewinności i nadziei. Jest to również kolor 
uznawany za „chłopięcy”. Statystyki wykazują, że na au
tyzm znacznie częściej cierpią chłopcy niż dziewczynki. 
I jeszcze mała ciekawostka, którą wykazały amerykańskie 
badania, zacytowane przez panią dr Banasiak. Zauważa 
się pewne cechy w wyglądzie osób autystycznych, które 
czynią je... ładniejszymi.

W Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym 
w Bełchatowie funkcjonuje 7 klas autystycznych, 
w których – oprócz dzieci ze spektrum autyzmu – 
kształcą się podopieczni ze sprzężonymi niepełno
sprawnościami.  n

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest od lat propagatorem wiedzy 
o autyzmie i tolerancji.
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Rubryka Lidera Edukacji Ekologicznej – ochrona powietrza (5/11)
Ochrona powietrza może być realizowana przez instalowanie wydajnych filtrów kominowych. Nawet 
w przypadku starszych technologii urządzenia takie zatrzymują znaczną część zanieczyszczeń, w przypadku 
nowszych technologii filtry zazwyczaj są montowane seryjnie. Dobry efekt daje wdrażanie nowych, czyst
szych technologii przemysłowych. W praktyce nowsze technologie są czystsze (mniejsza emisja gazów/py
łów) oraz mniej energochłonne. Część szkodliwych substancji stosowanych w przemyśle zastępowana jest 
przez inne, bezpieczniejsze (np. zamienniki freonów).
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160 tysięcy złotych z budżetu powiatu wesprze w tym roku 
organizację wielu przedsięwzięć dla mieszkańców, której po
dejmą się organizacje pozarządowe. W ramach otwartego 
konkursu ofert na różnorodne działania rozdysponowano po
nad 100 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę będą stanowić tzw. 
małe dotacje, przyznawane przez zarząd powiatu organiza
cjom na zaproponowane przez nie inicjatywy. 62 tys. zł stano
wi wsparcie na zadania z zakresu sportu. Ich wspólnym celem 
jest krzewienie dobrej kondycji fizycznej wśród mieszkańców 
w każdym wieku poprzez uprawianie piłki nożnej, siatkówki 
czy koszykówki. Są też specjalne oferty dla osób starszych oraz 
niepełnosprawnych. Ciekawe są pomysły na aktywność kultu
ralną (łączna dotacja 20 tys. zł).  Zaplanowano m.in. koncerty, 
wyjazdy do teatru na spektakle. Muzyczne widowisko pt. „Le
mowa inspiracja operowa” z udziałem zawodowych artystów 
zostanie też zorganizowane na naszym terenie na posesji 
„Bolanowo” w gminie Drużbice. Kilka przedsięwzięć dotyczy 
promocji zdrowia (12,5 tys. zł). Ich tematyka będzie „kręcić się” 
wokół m.in. mądrego odżywiania, troski o zdrowe serce, jogi, 
stanu psychiki. „Tylko mnie poproś do tańca” (3,3 tys. zł) to tytuł 
zadania w obszarze pomocy społecznej, zwłaszcza rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Jedna z organizacji po
zarządowych podjęła się realizacji obchodów patriotycznych 
świąt w powiecie (dotacja 5,4 tys. zł), jak np. upamiętnienie 
ofiar Zbrodni Katyńskiej czy bohaterów Bitwy Warszawskiej 
w 1920 r. Stowarzyszenia muszą zrealizować przedsięwzięcia 
do 30 listopada br. i rozliczyć się z przyznanego wsparcia finan
sowego do końca roku. n

Dopłaty na sprzęt rehabilitacyjny lub studia 
Trwa nabór wniosków w programie „Aktywny samorząd 

2022”, finansowanym przez PFRON, realizowanym przez Po
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Program 
skierowany jest do mieszkańców naszego powiatu legitymu
jących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Beneficjenci programu otrzymują pomoc finansową w ra
mach dwóch modułów na: 

I. dofinansowanie likwidacji barier (transportowej, w do
stępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, 
w poruszaniu się),  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodo
wej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

II. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  
W 2021 roku udzielono wsparcia o wartości blisko 400 tys. zł  

(79 umów, w tym 51 na pomoc osobom niepełnosprawnym 

w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). W modu
le I osoby niepełnosprawne wnioskują najczęściej o zakup 
sprzętu elektronicznego bądź pomoc w zakupie protezy koń
czyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania tech
niczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, co stano
wi większą część przyznanego limitu środków PFRON. W dniu 
30 marca zakończył się nabór I edycji modułu II (złożono 22 
wnioski). Druga edycja naboru wniosków dla Modułu II trwa 
do 10 października 2022 r. Nabór wniosków dla modułu I po
trwa do 30 sierpnia 2022 r. Wniosek o dofinansowanie można 
składać w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Wcześniej warto 
założyć Profil Zaufany na platformie ePUAP. 

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Po
mocy Rodzinie, tel. 44 715 22 62. 

Inicjatywy stowarzyszeń są adresowane do wielu 
środowisk, m.in. dzieci, osób niepełnosprawnych, 
seniorów i całych rodzin.

Rubryka Lidera Edukacji Ekologicznej – ochrona powietrza (6/11)
Stosowanie odnawialnych źródeł energii to także działanie chroniące powietrze przed zanieczyszcze
niami. Odnawialne źródła energii to: energia słoneczna, wykorzystywana do wytwarzania ciepła lub 
energii elektrycznej, energia wiatrowa, energia wodna, energia biomasy i energia geotermalna. Na 
świecie funkcjonują instalacje o łącznej mocy ok. 3 000 GW (w Polsce ok. 10.000 MW), które wykorzy
stują OZE (dane Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA). Prym w rozwijaniu OZE wiedzie 
Azja. W naszym kraju najwięcej energii odnawialnej generują instalacje wykorzystujące energię wiatru 
i spalania biomasy. Energia słoneczna znajduje się na 4 miejscu w rankingu wykorzystywanej mocy, ale 
zainteresowanie fotowoltaiką wyraźnie rośnie.
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Zanim podpiszemy umowę na fotowoltaikę 

Od kilku lat rośnie zainteresowanie mieszkańców powiatu 
bełchatowskiego montażem instalacji fotowoltaicznych do 
pozyskiwania energii. Ważnym jest, by pochopnie nie pod
pisywać umowy z przypadkową firmą, której przedstawiciel 
zapuka do naszych drzwi lub z firmą, której konsultant lub 
coraz częściej operator tzw. autobota zadzwoni i zbierze 
nasze dane osobowe, po czym wyśle przedstawiciela firmy 
w celu zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi prze
ważnie bez wcześniejszego sprawdzenia opinii o firmie, czy 
bez zapoznania się z treścią umowy, niekorzystnymi zobo
wiązaniami nałożonymi przez przedsiębiorcę na konsu
menta.

Od umowy na wykonanie mikro instalacji fo
towoltaicznej, zawartej poza lokalem przedsię
biorstwa, konsument może odstąpić w ciągu 
14 dni od jej zawarcia. W takiej sytuacji 
nie ponosi żadnych kosztów, chyba że 
wyraźnie zażąda rozpoczęcia świad
czenia usług przed upływem terminu 
na odstąpienie od umowy. Wówczas 
za wykonane prace powinien zapłacić. 
Problem polega na tym, że w wielu przypadkach 
przedstawiciele handlowi podsuwają konsumentom do 
podpisu umowę z klauzulami dotyczącymi niezwłoczne
go rozpoczęcia świadczenia usług związanych z montażem  
fotowoltaiki  nie informując jednocześnie, że w przypadku 
wykonania w terminie 14 dni od podpisania umowy choć
by projektu instalacji konsument nie będzie już mógł odstą
pić od umowy bez zapłacenia za wykonane prace. Czas do 
namysłu jest bardzo istotny, bowiem nierzadko na montaż 
instalacji fotowoltaicznej zaciągamy kredyt. Od umowy kre
dytu na zakup instalacji możemy także odstąpić w terminie 
14 dni, jednak nie posiadając środków finansowych  w przy
padku rezygnacji z kredytu  trudno będzie zapłacić za taką 
inwestycję, gdy wyrazimy zgodę na rozpoczęcie wykonania 
usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. 

Bywa, że przedsiębiorcy wprowadzają konsumentów 
w błąd co do możliwości odstąpienia od tak zawartej 

umowy, nie wydają formularza odstąpienia od umowy, 
uzależniają skuteczność odstąpienia od złożenia formu
larza w siedzibie firmy, czy zapewnieniami ustnymi lub 
informacjami na swojej stronie internetowej o wykonywa
niu bezpłatnego audytu, mimo iż z zapisów umowy wyni
ka, że w przypadku odstąpienia od niej należy zapłacić za 
usługę audytu. Takie praktyki rynkowe przedsiębiorców 
mogą stanowić naruszenie zbiorowych interesów kon
sumentów.  Postępowaniami w tym zakresie zajmuje się 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. W ostatnim czasie, 
m.in. dzięki złożonym zawiadomie

niom przez rzeczników konsumentów, 
również Powiatowego Rzecznika Kon

sumentów w Bełchatowie, Prezes Urzędu 
wszczął postępowania o naruszanie 

zbiorowych interesów kon
sumentów przeciwko dwóm 
spółkom, a w stosunku do dzie
sięciu prowadzi postępowania 

wyjaśniające.
W przypadku przedstawienia oferty przez 

telefon firma musi mieć naszą zgodę na takie połą
czenie. Jeśli nie jesteśmy zainteresowani rozmową należy 
zakomunikować, że nie wyrażamy na nią zgody. Nie powin
no się podawać nieznanym osobom swoich danych osobo
wych. W  przypadku prób ich wyłudzania lub podejrzenia, że 
ktoś bezprawnie wszedł w ich posiadanie, należy złożyć skar
gę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przed podpisa
niem umowy warto poprosić przedstawiciela firmy o wyda
nie wzoru umowy. Wówczas możemy zapoznać się z treścią, 
sprawdzić dane firmy, opinie o niej, porównać inne oferty. 

Zawsze w przypadku wątpliwości warto skontaktować się 
z Biurem Powiatowego Rzecznika Konsumentów (ul. Pabia
nicka 26, tel. 44 635 86 24; poniedziałki  środy w godz. 11.00 
 15.00, wtorki 11.00 – 17.30, piątki 8.00  12.00). n

Piotr Porzeżyński,  
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bełchatowie

Rubryka Lidera Edukacji Ekologicznej – ochrona powietrza (7/11)
Dbanie o środowisko i powietrze wspiera używanie samochodów elektrycznych. Znaczenie ma inwestowanie 
w ekologiczne środki transportu i modyfikacja już istniejących. Oznacza to nowsze nieemisyjne lub nisko emisyjne 
samochody wyposażone w lepsze katalizatory, modyfikowanie paliwa (np. bezołowiowe), rozbudowę transportu 
elektrycznego. Flota pojazdów elektrycznych w Polsce ciągle rośnie. W ciągu trzech kolejnych lat powiększy się 
ponad 14krotnie – z 20 tys. do 290 tys. Udział pojazdów zeroemisyjnych w sprzedaży wszystkich nowych pojaz
dów osobowych może przekroczyć 10% już w 2024 roku – wynika z najnowszej edycji raportu „Polish EV Outlook”, 
opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). Najwięcej samochodów z napędem 
elektrycznym, niemal 23% całej polskiej floty, zarejestrowano w Warszawie. 
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Na pomoc gospodarce wodnej
W Bełchatowie odbyło się spotkanie dotyczą-
ce „Lokalnego partnerstwa do spraw wody 
2022”. Była to też okazja, by wymienić się in-
formacjami o nowych ułatwieniach w Prawie 
wodnym, które stwarzają możliwość dogod-
nego dostosowania gospodarstw do wyzwań 
współczesnego rolnictwa. 

Na spotkaniu z udziałem m.in. przedstawicieli spółek wod
nych, działających na terenie powiatu bełchatowskiego oraz 
samorządowców przedstawiono aktualne programy wspar
cia związane z gospodarką wodną. Wskazano inwestycje, na 
które możliwe jest pozyskanie dofinansowania. 

- Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodnej jest 
bardzo ważne przede wszystkim dla rolnictwa, stąd warto 
popierać inicjatywy służące tej sprawie  mówi wicestaro
sta Jacek Bakalarczyk.  Niewątpliwie tegoroczne zmiany 
w prawie wodnym też będą temu sprzyjać. 

Do najważniejszych zmian w ustawie Prawo wodne zaliczyć 
można przebudowę systemów melioracyjnych bez formalności, 
a także możliwość wykonania  jedynie na zgłoszenie do nadzo

ru wodnego Wód Polskich   stawów retencyjnych do 5000 m2 
powierzchni i 3 m głębokości. Nowe przepisy umożliwiają bez 
pozwolenia wodnoprawnego wykopanie stawu napełnianego 
wyłącznie wodami opadowymi, roztopowymi lub gruntowymi 
i służyć celom retencyjnym. Stawy rybne, rekreacyjne, służące 
do oczyszczania ścieków albo napełniane w ramach usług wod
nych wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. n

Sprzątanie i zawody na powitanie wiosny
Trzydziestu wędkarzy z KW nr 3 „Górnik”, 

zebrało się 10 kwietnia przy zbiorniku „Ka
mień”. Powodów było co najmniej kilka: 
udział w zawodach wędkarskich, posprząta
nie okolicy wokół zbiornika, przypomnienie 
sobie podstawowych zagadnień z zakresu 
ochrony środowiska i ekologii, integracja. 
Wszystkie pomyślnie zrealizowano, czego 
pogratulował Kołu Marek Jasiński, członek 
Zarządu Powiatu w Bełchatowie zapew
niając jednocześnie, że te cele są spójne 
z działaniami samorządu Powiatu Bełcha
towskiego w zakresie edukacji ekologicznej 
mieszkańców i dlatego są one wspierane 
i popularyzowane. n

W spotkaniu na temat wyzwań gospodarki wodnej 
uczestniczyli wicestarosta Jacek Bakalarczyk i Edyta 
Majcherek z wydziału ochrony środowiska.

Wędkowanie konkursowe zakończyło się zwycięstwem Krzysztofa 
Majdy. W konkursie wiedzowym wygrał Jakub Śliwiński (na zdjęciu).

Rubryka Lidera Edukacji Ekologicznej – ochrona powietrza (8/11)
SO2 (dwutlenek siarki) jest największym problemem w zanieczyszczeniu atmosfery. Każdej doby do at
mosfery emituje się 1 mln ton SO2 (w Polsce ok. 2 mln ton/rok), głównie w wyniku spalania paliw stałych. 
Sytuacja ulega poprawie. Odsiarczanie jest jednym z podstawowych kierunków ograniczenia emisji tlen
ków siarki w energetyce. Odsiarczanie spalin w elektrowniach węglowych tradycyjnie realizowane jest 
metodą mokrą, wapiennogipsową, a jej produktem końcowym jest gips o właściwościach umożliwiają
cych jego dalsze wykorzystanie przemysłowe.
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Mają dowody na wielką moc wody
W Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie zrealizowano 

projekt ekologiczny, w którym poprzez tematyczne kon
kursy, quizy i zajęcia dzieci zdobywały wiedzę o środowi
sku, a przede wszystkim o potrzebie troszczenia się o jego 
zasoby, m.in. wodę. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie 
z bełchatowskiego starostwa. Starosta Dorota Pędziwiatr 
była gościem uroczystego podsumowania projektu.  

- Ta inicjatywa doskonale pasowała do naszego samorzą-
dowego zadania, jakim jest edukacja ekologiczna miesz-
kańców powiatu – mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta Beł
chatowski.  Dzieci są bardzo otwarte na wiedzę, wszystkim 
się interesują, a przygotowane przez nauczycieli różne for-
my aktywności powodują, że nauka jest nie tylko przyjem-
na, ale także skuteczna.

Uczniowie najmłodszych klas w SP nr 8 prezentowali 
swoje wokalne umiejętności na Festiwalu Piosenki Ekolo
gicznej „Dbamy o przyrodę, więc oszczędzamy wodę”. Był 
też konkurs na plakat i zabawkę zrobioną z butelki po wo
dzie.  W quizie pt. „Mamy dowody na wielką moc wody” 
uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące znaczenia 

wody w przyrodzie i sposobów na jej oszczędzanie i za
chowanie czystości. Zakup nagród dla laureatów został 
sfinansowany z budżetu Powiatu Bełchatowskiego. n

Ekomoda w szkole w Dobrzelowie 
Ekologiczną modę przygotowały i zaprezentowały na 

wybiegu dzieci w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Do
brzelowie. Oryginalne stroje zostały wykonane ze starych 
gazet, folii, kartonów i ścinków tkanin, czyli  materiałów, 
które można poddać recyklingowi. Kreacje oceniała ko
misja, w której uczestniczył m.in. wicestarosta Jacek Ba
kalarczyk. 

– Jestem pełen podziwu dla wyobraźni i inwencji twórczej 
najmłodszych. Dzieci uczą się praktycznie, że wiele mate-
riałów może być wykorzystanych ponownie, dzięki czemu 
oszczędzane są surowce. O to właśnie chodzi w edukacji 
ekologicznej – mówi wicestarosta.

Wszyscy uczestnicy pokazu mody otrzymali upomin
ki. Za najciekawsze kreacje komisja przyznała wyróż
nienia i nagrody. Na najwyższym podium stanął pierw
szoklasista Kacper Pacholski w stroju robota. Drugie 

miejsce zajęła Magdalena Kwiatkowska, a trzecie Maria 
Wójcik. n
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Ekomoda to, jak widać, prawdziwe haute couture (wysokie 
krawiectwo).

Ekologiczna akcja w SP nr 8 była dla uczniów okazją także 
do wspólnej zabawy.

Rubryka Lidera Edukacji Ekologicznej – ochrona powietrza (9/11)
Smog jest mieszaniną gazów i substancji, powstałą w wyniku działalności człowieka i niekorzystnych zja
wisk atmosferycznych (mgły). Ze względu na skład chemiczny i miejsce występowania wyróżniamy dwa 
rodzaje smogu: londyński, w skład którego wchodzą dwutlenki siarki, tlenki azotu, sadza czy pyły. Ten 
rodzaj smogu występuje w Polsce w okresie jesiennozimowym; typ Los Angeles, powstający w okresie 
letnim w strefach subtropikalnych; polski smog składa się przede wszystkim z tlenków węgla, azotu 
i siarki i najbardziej szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.
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Wiedzą, jak zapobiegać pożarom

Dziewiętnastu uczniów zmagało się w elimina-
cjach powiatowych ogólnopolskiego konkursu 
„Młodzież zapobiega pożarom”, które zorga-
nizowała Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Bełchatowie. Nagrody ufun-
dowały m.in. bełchatowskie starostwo i nadle-
śnictwo. 

Uczestnicy najpierw rozwiązywali test. Osoby z najlep
szymi wynikami przeszły do etapu ustnego, w którym 
przed komisją odpowiadały na wylosowane pytania. 

- Gratuluję wam wiedzy i odwagi, czyli tych wartości, które 
są ważne w profesjach służących innym ludziom – powie
działa Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski podczas 
dekoracji laureatów.  Najlepsi z was będą reprezentować 
nasz powiat na wyższych szczeblach konkursu. Trzymam 
kciuki za wasze kolejne sukcesy.

Klasyfikacja konkursowa odbyła się w trzech grupach 
wiekowych. I grupa (szkoły podstawowe kl. IIV): 1. Alek
sandra Gębicz (SP w Łękińsku), 2. Jan Szataniak (SP w Łę
kińsku), 3. Michał Musiał (SP w Woli Wiązowej); II grupa 
(szkoły podstawowe kl. VVIII): 1. Kinga Uryszek (SP w Woli 
Wiązowej), 2. Jan Jabłoński (SP w Łękińsku), 3. Julia Hejak 
(SP w Łękińsku); III grupa (szkoły ponadpodstawowe): 1. 
Kamil Strzelczyk (ZSP w Kleszczowie), 2. Julia Fiks (ZSO 
w Zelowie), 3. Bartosz Pulwert (ZSP w Kleszczowie).

Ogłoszono również wyniki eliminacji szczebla powia
towego ogólnopolskiego konkursu plastycznego ph. 
„Zapobiegajmy pożarom”. Na najwyższym stopniu na 
podium w swoich kategoriach wiekowych stanęli: Igor 
Barasiński (przedszkola), Adam Tabaszewski (szkoła pod
stawowa kl. IIV), Rafał Ślusarek (kl. VVIII), Tomasz Stępień 
(dorośli). Nagrody wręczyli laureatom starosta Dorota Pę
dziwiatr, nadleśniczy Jarosław   Zając   i komendant Adam 
Pstrokoński.  n

Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr gratulowała uczniom wiedzy i odwagi oraz życzyła sukcesów na kolejnych 
szczeblach pożarniczego konkursu.

Rubryka Lidera Edukacji Ekologicznej – ochrona powietrza (10/11)
Najprostsze sposoby walki ze smogiem to ograniczanie przyczyn ich powstawania, czyli m.in. spowodo
wanie mniejszego zapotrzebowania na surowce energetyczne do ogrzewania pomieszczeń. A zatem: 1. 
Ociepl dach i ściany zewnętrzne, wymień okna w swoim domu. 2. Wymień system grzewczy, zastosuj od
nawialne źródła energii. 3. Ogranicz korzystanie z samochodu. W  przypadku wystąpienia zjawiska smogu 
w twojej okolicy: 1. Ogranicz przebywanie na świeżym powietrzu w sytuacji dużego zanieczyszczenia. 2. 
Monitoruj poziom zanieczyszczenia powietrza (komunikaty służb). 3. Stosuj maseczkę antysmogową. 4. 
Zastosuj oczyszczacze powietrza.
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Strażacy ochotnicy do raportu
W pierwszej połowie roku Ochotnicze Straże 
Pożarne podsumowywały swoją działalność. 
W rocznych sprawozdaniach ujmowano głów-
nie aktywność ratowniczo-gaśniczą, udział 
w akcjach społecznych i zawodach sportowych, 
zmiany kadrowe i stan finansów. Wiele jedno-
stek zadeklarowało przekazanie tegorocznych 
składek członkowskich na pomoc Ukraińcom. 

- Dziękuję, że możemy na was liczyć, co pokazaliście swo-
im zaangażowaniem w walce z pandemią czy skutkami złej 
pogody w ubiegłym roku – zwrócił się do druhów OSP Do-
brzelów wicestarosta Jacek Bakalarczyk podczas spotkania 
jednostki, podsumowującego jej działalność w 2021 roku.

Organizacja z Dobrzelowa liczy stu członków, w tym 23 
panie. W formacji są młodzieżowe drużyny pożarnicze, 
kobieca drużyna pożarnicza i orkiestra dęta. Ubiegły rok 
zaznaczył się w historii jednostki aktywnością ratowni
czą (udział w 83 zdarzeniach, w tym 11 pożarach), kul
turalną (imprezy integracyjne dla społeczności lokalnej 
„Florianówka” i „Fantówka”), prozdrowotną (wsparcie 
działań antycovidowych), inwestycyjną (m.in. termomo
dernizacja budynku strażnicy, remont kuchni, montaż al
tany), zakupami sprzętu i strażackiego wyposażenia. OSP 
Dobrzelów śmiało sięgała po środki z zewnątrz na swoje 
działania. Powiat Bełchatowski pomógł jej sumą 60 tys. zł 
w termomodernizacji strażnicy. Podczas zebrania straża
cy uczcili minutą ciszy ofiary wojny w Ukrainie. 

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP w Pod-
wodach podsumowywało prace, wydarzenia i akcje, 
w których brali udział druhowie. Uroczystym momen
tem spotkania było wstąpienie w szeregi OSP dwóch 
nowych osób. Obecnie w jednostce służy 13 kobiet i 30 
mężczyzn. 

OSP Bełchatów podsumowując ubiegły, jubileuszo
wy dla siebie rok, zwróciła uwagę na dużą ilość wezwań 
jednostki do działań ratowniczych (189 razy). Strażacy 

wspierali akcje charytatywne, jak np. zorganizowanie 
w Bełchatowie śniadania wielkanocnego i wigilii bożo
narodzeniowej dla osób potrzebujących, przygotowy
wanie paczek dla rodzin w trudnej sytuacji, prowadze
nie pogadanek dla dzieci na temat zasad bezpiecznego 
zachowania. Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu 
w Bełchatowie podziękował jednostce za aktywność na 
wielu polach ważnych dla bezpieczeństwa i podnoszenia 
jakości życia mieszkańców.

OSP Niedyszyna była 30 razy dysponowana do zdarzeń 
w powiecie, głównie na terenie gminy Bełchatów. Obecny 
na spotkaniu ze strażakami wicestarosta Jacek Bakalar
czyk podziękował druhom za ich wysiłek w utrzymanie 
gotowości bojowej i bezcenny wkład w budowanie wię
zi lokalnych. Strażacy z Niedyszyny, których jest 88, ściśle 
współpracują z mieszkańcami wsi obopólnie na tym ko
rzystając. Najważniejszym celem obecnego roku jest dla 
jednostki zakup nowego samochodu bojowego. n

Co roku do formacji OSP przystępują kolejne osoby. 
Magdalena Malinowska i Kamil Grodzki zadeklarowali 
służbę w OSP Podwody.

Rubryka Lidera Edukacji Ekologicznej – ochrona powietrza (11/11)
Dobry wpływ na jakość powietrza ma zieleń. Funkcja ekologicznoochronna terenów zieleni polega 
na obniżaniu zanieczyszczeń w środowisku, poprawia jakość powietrza. Obecność zieleni jest ważna 
zwłaszcza przy szlakach komunikacyjnych. Zieleń pochłania wytwarzane zanieczyszczenia i wydziela fi
toncydy. Są to naturalne substancje, zwykle związki siarkoorganiczne, które hamują rozwój mikroorgani
zmów. Rośliny pełnią ważną rolę w wychwytywaniu i magazynowaniu węgla. Znanym wszystkim z lekcji 
biologii w podstawówce procesem, który ogranicza ilość CO2 w atmosferze, jest fotosynteza. Rośliny, 
dzięki obecności zielonego chlorofilu, potrafią pobrać CO2 z atmosfery, który łącząc się z wodą tworzy 
cukry proste, a następnie w wyniku różnych reakcji biochemicznych inne potrzebne roślinom związki 
organiczne. Efektem fotosyntezy jest wydalenie tlenu do powietrza.
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Gmina Bełchatów pomoże innym samorządom. Od 1 
stycznia w granicach Gminy Bełchatów znajduje się obręb 
geodezyjny Wola Grzymalina, na terenie którego funkcjo
nuje m.in. bełchatowska elektrownia. Dzięki temu docho
dy gminnego budżetu znacznie się zwiększyły. Zgodnie 
z  deklaracją Wójta Gminy Bełchatów, Konrada Koca, sko
rzystają na tym również inne samorządy z powiatu, do 
których trafi znaczna część tych  środków. Włodarze gmin 
podpisali list intencyjny w tej sprawie. W ramach puli pod
stawowej rozdzielonych zostanie 17,5 mln zł (Miasto Beł
chatów ponad 3,2 mln zł, G.Drużbice prawie 2,45 mln zł, 
G. Kluki nieco ponad 2,9 mln zł, G.Rusiec ponad 2,4 mln zł, 
G.Szczerców ponad 300 tys. zł, G. Zelów ponad 4,9 mln zł). 
Samorządy będą mogły starać się o wsparcie także z puli 
dodatkowej. Utworzony zostanie fundusz, który w całości 
zostanie przeznaczony na remonty dróg powiatowych. 

- Tak, jak deklarowaliśmy, korzyści ze zmiany granic 
Gminy Bełchatów odczują pozytywnie wszystkie samo-
rządy. Kwoty, które przeznaczyliśmy na pomoc, znacznie 
przekraczają środki, które gminy otrzymywały od Klesz-
czowa – podkreśla Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów. 

Gminne autobusy dojadą do każdej miejscowości. 
Już jesienią mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych 
gminnych autobusów. Obecnie trwają przetargi na za
kup sześciu pojazdów: dwóch dużych (39 miejsc), dwóch 

mniejszych (37) i dwóch elektrycznych (28).W oczekiwa
niu na rozstrzygnięcie przetargu na zakup autobusów, 
opracowywane są kursówki dla poszczególnych linii. 

- Są miejscowości, w których młodzież nie ma czym do-
stać się do szkół, seniorzy nie mogą dojechać do lekarza czy 
sklepu. Pora to zmienić   mówi wójt Konrad Koc.  Dzięki 
gminnym autobusom każda miejscowość będzie miała do-
godne połączenie z miastem. Chciałbym, żeby 1 września 
nasze autobusy rozpoczęły kursowanie. n

Pomagamy, bo tak trzeba. Na początku kwietnia go
ściło w gminie Szczerców ponad stu uchodźców, obywa
teli Ukrainy. Dla 50 osób przygotowano budynek OSP 
w Osinach. Gmina kupiła łóżka polowe, pościel, pralki, 
suszarki i inne przedmioty codziennego użytku. Fabryka 
mebli „Banasiak” przekazała sofy i biurka, a panie z KGW 
w Osinach pomogły przy porządkowaniu obiektu po re
moncie.

- Do dyspozycji uchodźców jest duża kuchnia, są sani-
tariaty, zainstalowaliśmy dwa natryski. Dużą salę podzie-
liliśmy na dwie części: na nocny wypoczynek i na dzienną 
aktywność – mówi wójt Krzysztof Kamieniak. – Sytuacja 
jest dynamiczna, a napływ osób uciekających z ogarniętej 
wojną Ukrainy nie słabnie. Musimy tym ludziom pomóc, 
dlatego serdecznie dziękuję za wsparcie społeczności Gmi-
ny Szczerców.

U osób prywatnych przebywa ponad stu uchodźców. Dla 
potrzebujących organizowane są zbiórki żywności, środ
ków higieny, odzieży i przyborów szkolnych. Wójt Krzysztof 
Kamieniak poprosił o pomoc zaprzyjaźnione samorządy 
we Włoszech. Tuż przed Wielkanocą przyjechał transport 
z darami. Jak mówi wójt, część będzie wykorzystana na 
miejscu, a reszta trafi do magazynu powiatowego w Beł
chatowie. Swój wkład i udział w akcji pomocowej mają też 

szczercowscy harcerze, którzy dyżurowali w budynku Urzę
du Gminy segregując i przygotowując do wydania przyno
szone przez mieszkańców artykuły. Ruszyli także na ulice 
Szczercowa, by zbierać pieniądze na zorganizowanie po
bytu uchodźców. Kwestowały też stowarzyszenia, szkoły, 
sołectwa i parafie. Spontaniczne akcje pokazały, że miesz
kańcy gminy Szczerców potrafią się dzielić. n

Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc oraz włodarze 
samorządów z terenu powiatu  (na zdjęciu Burmistrz 
Zelowa Tomasz Jachymek) w obecności Poseł Małgorzaty 
Janowskiej podpisali listy intencyjne.

Dary dla uchodźców dotarły do Szczercowa również 
z włoskiego Savignone
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Fotowoltaika. Po kilku latach oczekiwań mieszkań
cy gminy Kluki otrzymają dofinansowanie na montaż 
instalacji fotowoltaicznych na swoich posesjach. Pro
jekt pn.: „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odna
wialnych na terenie gminy Kluki” otrzymał dofinanso
wanie w wysokości prawie 3 mln zł i znalazł się wśród 
26 projektów, które Zarząd Województwa Łódzkiego 
zatwierdził do dofinansowania. To jednocześnie jedyny 
wniosek realizowany na terenie powiatu bełchatow
skiego. Otrzymał on bardzo wysoką ocenę w procesie 
weryfikacji (90,91%). Projekt zakłada wykonanie 181 in
stalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Kluki. 
Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 20142020  z poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła 
energii.

Pomoc uchodźcom. Renata Kaczmarkiewicz, Wójt 
Gminy Kluki i Katarzyna Kochelska, Kierownik Gminne
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukach odwiedziły 
rodziny ukraińskie,  mieszkające na terenie gminy Klu
ki. Uchodźcom przekazały paczki, w których znajdowa
ły się artykuły spożywcze, słodycze przekazane przez 
firmę „BAKALAND” oraz artykuły kosmetyczne, poda
rowane przez Fundację „Anioły Serc”. Spotkania były 
okazją do rozmowy o bieżących potrzebach uchodź

ców, możliwościach pomocy oferowanej przez nasze 
państwo, ale także gminę.  n

Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastruk
turą towarzyszącą w Ruścu to najważniejsza inwestycja, 
na jaką zdecydowała się Gmina Rusiec. O konieczności jej 
realizacji nie trzeba było nikogo przekonywać, bowiem 
obecnie funkcjonujący obiekt jest zbyt mały dla potrzeb 
mieszkańców i nie odpowiada nowoczesnym standar
dom. 

W dogodnej lokalizacji zostanie wybudowane nowo
czesne przedszkole i klubik dla dzieci wraz z zapleczem 
administracyjnogospodarczym, terenem zielonym, pla
cem zabaw oraz miejscami parkingowymi. W placówce 
utworzone zostaną 4 oddziały przedszkolne, każdy  dla 
25 dzieci, oraz oddział w postaci tzw. klubiku dla 25 dzieci 
w wieku od 1 do 3 lat. Mimo gwałtownego wzrostu cen 
materiałów i usług, władze gminy nie wahały się nad ce
lowością realizacji zadania. 

– Nie mogliśmy dłużej zwlekać z inwestycją, na którą 
czekają wszyscy mieszkańcy. Podjęliśmy wyzwanie i je
stem przekonany, że zakończy się ono sukcesem – mówi 
Damian Szczytowski, Wójt Gminy Rusiec.

Na tę prestiżową inwestycję gmina pozyskała dofinanso
wanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (5 mln 
zł) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwe
stycji Strategicznych (4 mln zł). Pozostała kwota pochodzić 

będzie ze środków własnych, aczkolwiek trwają rozmowy 
na temat pozyskania dofinansowania z innych źródeł.

Zgodnie z umową wykonawca, którym jest firma „SA
NEL Zaniewicz Sp. j.,  na zakończenie zadania ma 18 mie
sięcy od dnia podpisania umowy. Prace ziemne rozpocz
ną się w maju, a wznoszenie murów w sierpniu. n

W miejscach zakwaterowania uchodźców Wójt Kluk 
Renata Kaczmarkiewicz przekazała im  świąteczne paczki.

Wizualizacja budynku przedszkola, który będzie budowany 
w Ruścu.
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WKonkurs na rękodzieło nawiązujące do historii Zelo-

wa. Włókiennictwo  to ono przed laty dla gminy Zelów, 
jak i wielu innych miast i miasteczek naszego regionu, było 
szansą na rozwój. Miejscowości te tętniły życiem w rytm 
krosien tkackich. Aby w symboliczny sposób podkreślić 
historyczne znaczenie włókiennictwa dla gminy Zelów 
i jej mieszkańców zachęcamy wszystkich rękodzielników, 
twórców i artystów do udziału w ogólnopolskim konkursie 
„Gmina Zelów. Historia nićmi pisana”. Przedsięwzięcie or
ganizowane jest z okazji obchodów 65lecia nadania praw 
miejskich Zelowowi. Partnerem konkursu jest Akademia 
Sztuk Pięknych w Łodzi.

Jubileusz Zelowa będzie upamiętniany przez cały rok liczny
mi przedsięwzięciami, adresowanymi do praktycznie wszyst
kich pokoleń mieszkańców. W ich organizację zaangażowane 
są przede wszystkim placówki kulturalne i oświatowe. Szerokie 
jest także spektrum charakteru przygotowywanych wydarzeń: 
od kulturalnego poprzez sportowe na rekreacyjnym kończąc. 
Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Informacje o przed
sięwzięciach są na bieżąco zamieszczane na stronie interneto
wej www.zelow.pl. Już 14 maja od g. 17.30 na placu OSP w Ze
lowie „obywatele”  będą się bawić na „Zelowskiej potańcówce 
w klimacie PRL”. n
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