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Udany piknik wędkarski

Kilkanaście wędkarskich rodzin, należących do kół wędkarskich m.in. z powiatu bełchatowskiego uczestniczyło w Pikniku Ekologiczno-Wędkarskim nad
zbiornikiem wodnym w Chabielicach. Radosnej, wakacyjnej atmosferze towarzyszyły także emocje związane z konkursami dla najmłodszych. Dzieci popisywały się wiedzą o zasadach ochrony przyrody, znajomością gatunków roślin i zwierząt, talentami plastycznymi i wyobraźnią. Finałem rywalizacji była
dekoracja laureatów, którym wręczono medale, puchary i nagrody. W ramach patronatu honorowego Starosty Bełchatowskiego starostwo ufundowało
zakup akcesoriów wędkarskich o łącznej wartości 1200 złotych.
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FLESZ
Do tegorocznego egzaminu dojrzałości przystąpiło 471 absolwentów szkół powiatowych. W pierwszym terminie zdało go 341 uczniów, w tym 218 licealistów i 123 uczniów
techników. Maturę „oblało” 36 osób. Najlepsze wyniki zdawalności matury (95 %) należą do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego, na drugim miejscu uplasowało się II LO im. J. Kochanowskiego (ponad 78%), na trzecim - Technikum
Energetyczne w ZSP nr 1 (76%). Kolejne miejsca zajęły Technikum Mechaniczne w ZSP
w Zelowie (57%), Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie w ZSP nr 2 w Bełchatowie (45%)
oraz IV Liceum Ogólnokształcące w ZSP nr 1 (20%). Egzamin poprawkowy odbędzie się
24 sierpnia.

Radni uzupełnili skład Zarządu Powiatu w Bełchatowie na sesji w maju. Funkcję
członka w tym gremium powierzono Adamowi Baryle. Sesja, na której zaplanowano
wybory członka Zarządu Powiatu w Bełchatowie, odbyła się w trybie stacjonarnym.
Wzięło w niej udział czternastu radnych. Po rezygnacji Leszka Maciaszczyka z funkcji
członka zarządu Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski zgłosiła do tej funkcji Adama
Baryłę. W tajnym głosowaniu poparło tego kandydata jedenastu radnych, trzy osoby
były przeciwne. Nowy członek zarządu podziękował za zaufanie i zadeklarował jak najlepsze wykonywanie swoich obowiązków. Na zdjęciu (od prawej): A. Baryła, R. Herudziński, M. Jasiński – członkowie Zarządu Powiatu w Bełchatowie.

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Zięba spotkał się w Bełchatowie z samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych
i przedsiębiorcami w ramach cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem”. Głównym
tematem wydarzenia były aktualne i planowane konkursy unijne, programy
wsparcia, możliwość pozyskania grantów. Starosta Dorota Pędziwiatr jako
gospodarz miejsca spotkania, którym była sala gimnastyczna w SOSW, podkreśliła, że na remont obiektu samorząd województwa przekazał 80 tys. zł
i jest to najlepszy dowód, że po wsparcie warto sięgać. Dyrektorzy poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego przybliżyli zebranym
ofertę i warunki pozyskania pomocy.

W SP Nr 12 w Bełchatowie podsumowano trzy konkursy, związane tematycznie
z ekologią. W dwóch kategoriach, tj. plastycznej oraz wiedzowo-praktycznej powiatowego konkursu biologicznego „Szkiełko i oko” uczestniczyło dwudziestu uczniów
z siedmiu podstawówek z powiatu. W XV Powiatowym Konkursie Wiedzy Regionalnej
„Bełchatów – moje zielone miasto” uczestnicy uzasadniali, dlaczego mieszkają w Bełchatowie, jakie znajdują w nim wartości dotyczące przyrody, krajobrazu, ochrony środowiska. Natomiast w V Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Zielono mi - wiosenne słońce” uczniowie klas I-III prezentowali poezję i utwory literackie o tematyce przyrodniczej.
W ramach edukacji ekologicznej mieszkańców powiatu bełchatowskiego starostwo
kupiło i przekazało nagrody dla laureatów konkursów.
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Zatwierdzone sprawozdanie finansowe z realizacji planu budżetowego powiatu za rok 2020, przyznane zarządowi powiatu absolutorium i udzielone votum zaufania – tak można krótko podsumować XXXIII sesję Rady Powiatu w Bełchatowie, która odbyła się 23 czerwca.
O sytuacji epidemicznej, zrealizowanych inwestycjach i udziale
powiatu w przygotowywaniu projektu Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego mówiła starosta Dorota Pędziwiatr referując „Raport o stanie powiatu bełchatowskiego za rok
2020”. Z powodu pandemii ubiegły rok oceniła jako trudny, który
nazwała lekcją odwagi podejmowania decyzji pod presją czasu,
stresu i odpowiedzialności za ludzkie życie. Starosta omówiła
działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom samorządowym: - Praktykowaliśmy różne rozwiązania
w systemie pracy starostwa, jak np. model hybrydowy, praca zdalna
czy praca zmianowa. Jednak najważniejsze jest to, że zapewniliśmy
mieszkańcom ciągłą obsługę, nieprzerywaną okresami całkowitego
zamknięcia urzędu.
Mimo zmierzenia się z dodatkowymi wyzwaniami plan budżetowy wykonano w 99% w części dochodów i 95% po stronie
wydatków. Starosta wymieniła najważniejsze zrealizowane inwestycje drogowe i w placówkach oświatowych oraz mierzone
dziesiątkami tysięcy sprawy załatwione w komórkach starostwa
i podległych jednostkach. Zagadnieniem, w które zarząd powiatu angażował się w ubiegłym roku, była transformacja regionu.
Nasz powiat zgłosił do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego jedenaście inicjatyw o łącznej

Głosowanie uchwały o udzieleniu zarządowi absolutorium odbyło się po
debacie nad „Raportem o stanie powiatu bełchatowskiego za rok 2020”.

wartości ponad 360 mln zł. W debacie nad „Raportem” doceniono
rzeczowość i czytelność dokumentu. Za udzieleniem zarządowi
votum zaufania głosowało 13 radnych, 3 osoby były przeciwne,
a 4 wstrzymały się od głosu. Rada powiatu udzieliła zarządowi
absolutorium siedemnastoma głosami „za” przy trzech wstrzymujących się. Taki sam wynik głosowania uzyskało przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2020.
n

O pracy rady powiatu w czasie pandemii
Pytania do Sławomira Malinowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Bełchatowie.
- Czy skutki pandemii Covid-19 dotknęły także funkcjonowanie
rady powiatu?
Sławomir Malinowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie
(SM): - Pandemia położyła się głębokim cieniem na działalności administracji publicznej, zakłócając normalne funkcjonowanie instytucji samorządowych i powodując szereg utrudnień dla mieszkańców. Zaburzona
została także normalna praca rady powiatu. Sesje oraz obrady komisji
odbywały się w trybie korespondencyjnym, nie było zatem możliwości bezpośredniej debaty i wymiany poglądów, a to nie wpływa dobrze na jakość
i efektywność wykonywanych przez samorząd zadań. Chcę mocno zaakcentować, że radni powiatowi wszystkich ugrupowań wykazali zrozumienie dla tych okoliczności. Jestem szczególnie usatysfakcjonowany tym, że
– poza jakimiś drobnymi przypadkami – nie wykorzystywano wydarzeń
związanych z pandemią do rozgrywek politycznych.
- Na których polach działalności samorządu odczuwa się konsekwencje pandemii?
SM - Kryzys ekonomiczny, będący skutkiem pandemii, pogorszył kondycję finansową samorządów, co objawia się przede wszystkim w tzw. „efekcie nożyc”, kiedy rosną wydatki, a maleją dochody. To nieuchronnie prowadzi do ograniczenia nakładów finansowych głównie w sferze inwestycji
infrastrukturalnych. Nadzieją na przezwyciężenie słabości są krajowe programy strategiczne, przede wszystkim Polski Ład. Skuteczne pozyskiwanie
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i owocne wykorzystanie środków finansowych z tych funduszy będzie niewątpliwie priorytetowym wyzwaniem także dla Powiatu Bełchatowskiego.
- Jaka jest Pana opinia o „Raporcie o stanie powiatu bełchatowskiego za rok 2020”?
SM - To obszerny dokument i trudno w kilku słowach ocenić jego treść.
Podsumowując go krótko chcę wyrazić szacunek dla pani starosty i zarządu powiatu za skuteczność i efektywność na polu działań antycovidowych,
które zdominowały działalność naszego samorządu w ostatnich kilkunastu miesiącach. To, co trzeba poprawić i zdynamizować to: stan dróg
powiatowych i inwestowanie w infrastrukturę drogową na większą skalę.
Tego oczekują mieszkańcy. Wyzwaniem, być może najważniejszym w perspektywie średnio- i długoterminowej, jest przygotowanie się na zmiany
w strukturze społecznej i gospodarczej powiatu w związku z transformacją
bełchatowskiego kompleksu paliwowo – energetycznego. Tu nie wszystko
zależy od władz powiatu, a - w świetle kompetencji ustawowych - narzędzia skutecznego działania są przede wszystkim w rękach administracji
rządowej i samorządu województwa. W ramach posiadanych uprawnień
i możliwości trzeba mobilizować lokalne zasoby ludzkiej energii i przedsiębiorczości, aby stawić czoło niełatwym wyzwaniom nadchodzących kilkunastu lat. Obecne działania pani starosty zmierzają do tego, aby samorząd
Powiatu Bełchatowskiego odgrywał w procesach transformacyjnych aktywną rolę. 
n
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TO JEST WAŻNE

Votum zaufania dla starosty i zarządu

TRANSFORMACJA REGIONU

Plan transformacji już w ministerstwie
Po trwających ponad pół roku pracach nad projektem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (TPST WŁ) dokument został przyjęty 29 czerwca przez Zarząd
Województwa Łódzkiego i przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej celem
dalszego procedowania i negocjacji na szczeblu europejskim. Na etapie konsultacji dokumentu
bełchatowskie starostwo zgłosiło pięć uwag.
W dokumencie przedstawiona została koncepcja transformacji
w województwie łódzkim, która związana jest z przygotowaniem
do uruchomienia w regionie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
Jego zadaniem jest wsparcie regionów węglowych dotkniętych
negatywnymi skutkami dywersyfikacji gospodarczej. W trakcie
konsultacji społecznych nad tym opracowaniem, które trwały do
21 czerwca, zgłoszono 163 uwagi. Wśród zgłaszających podmiotów najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (9 jednostek, co stanowi 40% podmiotów
zgłaszających uwagi). Ponadto uwagi zgłosili także przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, przedstawiciele środowiska gospodarczego, społecznego oraz podmioty prywatne (14). Wszystkie uwagi zostały przyporządkowane do poszczególnych części projektu
Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa
Łódzkiego.
Bełchatowskie starostwo także uczestniczyło w konsultacjach. Z pięciu zgłoszonych uwag trzy zostały potraktowane
jako opinie, jednej nie uwzględniono, a jedną uwzględniono częściowo. Ta ostatnia dotyczyła zagadnienia fotowoltaiki.
W nawiązaniu do zapisu w projekcie TPST WŁ, iż na obszarach
transformacji nastąpi znaczny rozwój energetyki odnawialnej,

bazującej na wytwarzaniu energii elektrycznej z wykorzystaniem fotowoltaiki, we wniosku Powiatu Bełchatowskiego podniesiono, że sytuacja na rynku OZE jest obecnie niestabilna,
gdyż oczekuje na nowe przepisy. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o OZE prosumenci (prosument - podmiot, który
jednocześnie konsumuje oraz wytwarza prąd na swoje potrzeby w mikroinstalacji), którzy podłączą do sieci mikroinstalację
fotowoltaiczną od 1 stycznia 2022 roku będą rozliczani na nowych zasadach. Według zapowiadanych zmian prosument stanie się sprzedawcą energii. Proponowane zmiany mogą znacznie wyhamować prężnie działającą branżę OZE. Inwestycje
będą wówczas mało opłacalne dla potencjalnych inwestorów.
– „Musimy stworzyć szansę dla nowych biznesów poprzez możliwość powstawania nowych podmiotów gospodarczych na
terenie, na którym do tego czasu funkcjonować będą kopalnia
i elektrownia. Do takich działań powinny być zaplanowane programy, przeznaczone właśnie na ten cel” – czytamy we wniosku
bełchatowskiego starostwa. Odpowiedź na tę uwagę mówi, iż
zapisy zostaną uzupełnione w odniesieniu do stworzenia szansy dla rozwoju nowych podmiotów związanych z OZE, a w zakresie przepisów prawnych ostateczny kształt ustawy o OZE nie
jest jeszcze przesądzony.
n

Mieszkańcy wypowiedzą się w ankiecie
O tym, jaka jest wiedza mieszkańców powiatu bełchatowskiego na temat transformacji regionu, dowiemy się po zrealizowaniu
przez Łódzki Dom Biznesu programu badawczego. Firma wykorzysta kilka technik badawczych, m.in. analizę danych zastanych,
tj. danych statystycznych i materiałów źródłowych, ankiety i wywiady grupowe. Zaplanowano dotarcie do trzech głównych grup
społecznych, tj. do osób aktywnych zawodowo, przedsiębiorców
i młodzieży. Badanie udzieli odpowiedzi na następujące problemy badawcze: ocena wiedzy wśród osób objętych badaniem na
temat istoty przekształceń, jakie dotkną powiat bełchatowski
w związku z wdrażaniem założeń Zielonego Ładu w następującym
zakresie:
1) dlaczego zmiany są nieuchronne?
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2) co się zmieni?
3) kiedy nastąpią zmiany?
4) kogo dotkną zmiany?
5) jakie skutki przyniosą zmiany?
Badanie potrwa około 2 miesięcy, a do 30 września br. zostanie
przedstawiony raport z zebranych informacji. W raporcie znajdzie
się graficzna prezentacja „modeli myślowych” każdej z ww. grup
respondentów, obrazujących ich prawdopodobne decyzje, ścieżki dochodzenia do tych decyzji (np. towarzyszące im niepokoje,
uwarunkowania decyzji). Zebrane wyniki posłużą bełchatowskiemu starostwu do m.in. opracowania kampanii informacyjnej
czy planowania działań promocyjno-informacyjnych związanych
z transformacją regionu. 
n
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Radni, włodarze Powiatu Bełchatowskiego, pracownicy bełchatowskiego starostwa, magistratu
i samorządowych jednostek organizacyjnych spotkali się w czerwcu na uroczystości z okazji
Dnia Samorządu Terytorialnego, która z powodu epidemicznych obostrzeń nie mogła odbyć się
w kalendarzowym terminie, tj. 27 maja. Gościem gali w MCK Giganty Mocy był wicewojewoda
Karol Młynarczyk.

Dzień Samorządu Terytorialnego był okazją do podziękowania samorządowcom za pracę na rzecz mieszkańców.

Tegoroczne powiatowo-miejskie obchody Dnia Samorządu
Terytorialnego to pamiątka wydarzenia sprzed 31 lat, kiedy odbyły się pierwsze wolne wybory w powojennej Polsce. Do pracy
w radach gmin Polacy wybrali wówczas prawie 52 tysiące radnych. Jednym z celów odrodzenia samorządu terytorialnego była
budowa społeczeństwa obywatelskiego. Ten proces trwa do dziś,
a współczesne pokolenia mogą korzystać z efektów przesunięcia
władzy bliżej obywateli. Jej sprawowanie przez samorządowców
to odpowiadanie na potrzeby ludzi, rozwiązywanie lokalnych problemów i planowanie możliwie najlepszej przyszłości. O tym, jak
dużym wyzwaniem była i nadal jest praca samorządowców w czasie pandemii mówiła w swoim wystąpieniu podczas uroczystości
Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski.
- Naszym zadaniem było z jednej strony zapewnienie ciągłości
spraw realizowanych przez samorząd powiatowy, z drugiej troska
o bezpieczeństwo sanitarne pracowników starostwa czy powiatowych jednostek oraz mieszkańców – powiedziała starosta D. Pędziwiatr - Dziękuję samorządowcom za poniesiony trud, a nierzadko
poświęcenie, których celem była odpowiedzialność za zdrowie mieszkańców naszego powiatu, a jednocześnie realizacja planu budżetowego i wszystkich spraw powiatowej administracji.
Starosta życzyła samorządowcom wytrwałości, motywacji,
pozytywnej energii oraz nowych inspiracji, a także zadowolenia
z pracy i szacunku mieszkańców, które są najcenniejszą nagrodą za
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ciężką pracę i służbę drugiemu człowiekowi. Obecny na akademii
wicewojewoda Karol Młynarczyk wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym radnym, a także pracownikom samorządowym
starostwa, miejskiego ratusza i podległych urzędom jednostek.
Krzyże zasługi oraz medale za długoletnią służbę otrzymało w sumie ponad 30 osób. Wśród uhonorowanych pracowników starostwa i jednostek podległych znalazło się dziewięć osób: Tomasz
Kijanka, Nina Greń-Szymczak, Adam Trajdos, Marek Gębarowski,
Artur Patryarcha, Małgorzata Stawska, Jacek Walczyk, Maria Ziębaczewska i Agnieszka Kołodziejczyk.
Agnieszka Kołodziejczyk została odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Doświadczenie zawodowe w bełchatowskim starostwie gromadzi od 13 lat. - Pierwszymi zaletami tej
pracy, które krótko po stażu w firmie prywatnej doceniałam najbardziej, była jej przewidywalność, możliwość zaplanowania zadań
i stabilizacja. Potem dostrzegłam kolejne wartości. Wśród nich jest
kontakt i pomoc ludziom, których spotykam na ulicy czy w sąsiedztwie. To wpłynęło na to, że łatwo utożsamiłam się z moim miejscem
pracy. W urzędzie pracujemy nie tylko dla innych, także dla siebie, po
prostu wszyscy gramy do jednej bramki.
W części artystycznej gali wystąpił bełchatowski chór Uniwersytetu III Wieku. Następnie udano się do ogrodu parafialnego przy
ul. Kościuszki, gdzie w intencji samorządowców odprawiono nabożeństwo.
n
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WYDARZENIA

Uroczysty Dzień Samorządu Terytorialnego

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Stowarzyszenia mają moc
Sumą blisko 120 tysięcy złotych z budżetu powiatu zostaną wsparte zadania publiczne, które od
27 lipca do końca listopada będą realizować organizacje pozarządowe. Stowarzyszenia składały swoje oferty w czerwcu. Dziesięć propozycji dotyczyło popularyzacji aktywności sportowej,
cztery – działalności kulturalnej, po dwie – promocji zdrowia i pomocy społecznej, a jedna inicjatywa zapewni upowszechnianie tradycji narodowych.
Zadania publiczne powiatu, które mogą być realizowane w tym
roku przez organizacje pozarządowe, dotyczą pięciu obszarów:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób, 2) ochrony i promocji zdrowia, 3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, 5) podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Największą sumę na wsparcie przedsięwzięć samorząd powiatu zaplanował na upowszechnianie naszej aktywności ruchowej.
Z puli 70 tysięcy złotych 30 tys. zł jest przeznaczone na – ogólnie
mówiąc – wsparcie dyscypliny piłki nożnej. Po 12,5 tys. zł przeznaczono na aktywizację dzieci i młodzieży uprawiających piłkę siatkową i lekkoatletykę (piłka koszykowa – 6 tys. zł). Na organizację

aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców 55+ stowarzyszenia
otrzymają łącznie 4,5 tys. zł, a dla osób niepełnosprawnych - 4,5
tys. zł. Kwota 20 tys. zł z budżetu powiatu skierowana jest na kulturę i sztukę, tj. festiwale, przeglądy i koncerty oraz na działania
w tym obszarze adresowane do seniorów. 10 tys. zł trafi na eventy
dla dzieci z rodzin zastępczych, rodzin niewydolnych opiekuńczo,
dzieci niepełnosprawnych oraz aktywizację osób starszych. Również 10 tys. zł przeznaczono na promocję i ochronę zdrowia. Samorząd powiatu chce wesprzeć inicjatywy integrujące osoby niepełnosprawne, w tym chore onkologicznie oraz promować wśród
mieszkańców działania dla zdrowia. 7 tys. zł trafi do tych stowarzyszeń, które będą organizować obchody rocznic, związanych z walkami o niepodległość. Szczegółowa lista przedsięwzięć znajduje
się na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego (zakładka:
organizacje pozarządowe – informacje).
n

Spotkajmy się w sierpniu na pikniku

Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr zaprasza organizacje pozarządowe, działające na terenie powiatu bełchatowskiego, do
udziału w IX Pikniku Stowarzyszeń. Wydarzenie odbędzie się 28 sierpnia o godz. 15.00 na Placu Narutowicza przy Miejskim Centrum
Kultury w Bełchatowie.
Stowarzyszenia chcące pochwalić się swoimi działaniami na rzecz najbliższego otoczenia i zainteresowane wzięciem udziału w Pikniku, powinny do 31 lipca zgłosić się do pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym
p. Moniki Selerowicz (e-mail: mselerowicz@powiat-belchatowski.pl, nr tel. 603 414 732). Udział w pikniku jest bezpłatny.
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W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie odbyło się w czerwcu spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy, której przewodniczy Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr. Poruszone
tematy dotyczyły m.in. propozycji zmian podziału środków Funduszu Pracy na realizowane w 2021 r.
programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Powiatowa Rada Rynku Pracy spotyka się kilka razy w roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie.

Ponad 9 milionów złotych, a więc ponad półtora miliona złotych
więcej niż rok temu, Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ma
do dyspozycji na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Działania te nazywa się wspólnie instrumentami rynku pracy. Blisko połowę ww. kwoty stanowi Fundusz Pracy (4,15 mln zł). Pozostała suma, tj. 2,6 mln zł to środki na realizację projektu współfinansowanego z EFS w zakresie integracji na rynku pracy ludzi
młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się,
są zagrożeni wykluczeniem społecznym lub wywodzą się ze środowisk marginalizowanych.
W tym roku PUP w Bełchatowie otrzymał środki z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego, przeznaczone na finansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Jest to 700
tys. zł. Pośredniak przeprowadził w I połowie roku dwa nabory wniosków. W pierwszym wpłynęło 71 zgłoszeń. Pozytywnie rozpatrzono
52 na kwotę 412 tys. zł. W drugim naborze wpłynęły 33 wnioski.
W 2021 r. PUP kontynuuje realizację zadań na rzecz ochrony miejsc
pracy i pomocy dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej, przygotowanej przez rząd RP w związku z pandemią Covid-19.
Otrzymano na ten cel środki Funduszu Pracy w wysokości 13 mln
złotych. Do 31 maja do przedsiębiorców trafiło 8,7 mln zł. W tej sumie 6,5 mln zł to dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorców, 1,07
mln zł – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników,
900 tys. zł – pomoc dla samozatrudnionych, 210 tys. zł – pożyczki dla
mikro przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.
Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Jednym z jej
zadań jest ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu
Pracy, a także opiniowanie propozycji podziału środków FP. Spotkania Rady odbywają się raz na kwartał.
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Kalendarz porad grupowych w III kwartale 2021,
realizowanych w PUP w Bełchatowie
(liczba miejsc ograniczona)
23 lipca, godz. 9: Rozmowa kwalifikacyjna - autoprezentacja, mowa ciała. Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników
do zaprezentowania się przed pracodawcą (autoprezentacja, poznanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej, omówienie
etapów przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej).
26 lipca, godz. 9: Zarejestrowałeś się i co dalej? Omówienie
form pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w urzędzie pracy, zasady finansowania aktywnych
form oraz możliwości zdobycia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Kształtowanie aktywnej postawy na rynku pracy.
3 sierpnia, godz. 9: Motywacja do poszukiwania zatrudnienia i zmiany postaw na rynku pracy. Kształtowanie aktywnych
postaw na rynku pracy. Motywacja i jej znaczenie w podejmowaniu działań zmierzających do aktywności zawodowej. Poznanie
źródeł własnej motywacji: motywy, potrzeby i wartości. Planowanie i wyznaczanie celów. Znaczenie pozytywnego myślenia i optymizmu w powrocie na rynek pracy.
4 sierpnia, godz. 9: Wyznaczanie celu i planowanie działania. Zwiększenie umiejętności określania swoich celów, zapoznanie z etapami realizowania celu, wskazówki do planu działania i
planowanie działania.
2 września, godz. 9: Znaczenie i możliwości zdobywania
kwalifikacji zawodowych. Wskazanie uczestniczkom spotkania
możliwości rozwiązywania problemów zawodowych oraz motywowanie ich do aktywności na rynku pracy.
21 września, godz. 9: Metody i etapy rekrutacji. Omówienie
form pomocy osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie
pracy; kształtowanie aktywnej postawy na rynku pracy pracy. n
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RYNEK PRACY

Miliony na instrumenty rynku pracy

EDUKACJA

„Mega-szóstka” na szóstkę
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bełchatowie podsumował projekt, nazywany w skrócie „Mega-szóstką”, którego zadaniem było rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego. Wzięli w nim udział podopieczni Szkoły Podstawowej nr 6 oraz nauczyciele SOSW.
Wartość zrealizowanych zajęć, szkoleń i zakupionych pomocy dydaktycznych wyniosła ponad milion
złotych. 961 tysięcy złotych dofinansowania pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w „Mega-szóstce” został potwierdzony certyfikatem, który gospodarze powiatu, starosta i wicestarosta, wręczyli dzieciom w obecności nauczycieli i rodziców.

Szkoła podstawowa, działająca w ramach SOSW, pochwaliła się
efektami projektu unijnego, który realizowany był w placówce przez
półtora roku. Jego uczestnikami byli niepełnosprawni uczniowie (30
osób) oraz nauczyciele (37). Zasadniczym celem przedsięwzięcia
było wsparcie podopiecznych w ich rozwoju poprzez m.in. indywidualne podejście, dopasowanie do dziecka specjalistycznej terapii,
wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacji alternatywnej. Zrealizowano w sumie 2100 godzin różnorodnych zajęć, które
były uzupełnieniem oferty szkoły. Zajęcia odbywały się w salach doposażonych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do diagnozowania
potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych

uczniów. – Dzięki uczestnictwu w tym projekcie dzieci zmniejszyły trudności w opanowywaniu wiadomości i umiejętności szkolnych, uzyskały
większą samodzielność i przystosowanie do życia w społeczeństwie –
podsumowuje Jacek Bakalarczyk, wicestarosta. - Dzieci brały udział
w różnego rodzaju terapiach i korzystały z pomocy nowoczesnego
sprzętu oraz wsparcia fachowej kadry opiekunów. Jestem przekonany,
że „Mega-szóstka” zasłużyła na najwyższą ocenę, a jej wymierne efekty
będą służyć i dzieciom, i powiatowej placówce.
Udział w projekcie został potwierdzony certyfikatem, który gospodarze powiatu, starosta Dorota Pędziwiatr i wicestarosta Jacek Bakalarczyk, wręczyli dzieciom w obecności nauczycieli i rodziców.
n

Pora na zasłużone wakacje
25 czerwca był ostatnim dniem roku szkolnego 2020/21 dla 2606
uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bełchatowski. Z powodu pandemii Covid-19 nauka przez większość
miesięcy odbywała się zdalnie. Tylko przez kilka ostatnich tygodni
młodzież wróciła do szkolnych ławek i spotkała się z nauczycielami także na zakończenie roku. Placówki nie organizowały dużych
akademii dla całej społeczności, na których tradycyjnie wręczane są
nagrody dla najlepszych uczniów. Organizowane były kameralne
uroczystości w klasach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Uczniowie odebrali świadectwa, listy gratulacyjne i nagrody książkowe. Wśród ponad 2600 uczniów najliczniejszą grupę
stanowią uczniowie Branżowych Szkół I Stopnia (534). Wakacje rozpoczęli także uczniowie Technikum Energetycznego (507 osób), II
Liceum Ogólnokształcącego (437), I Liceum Ogólnokształcącego
(413), Technikum Ekonomiczno - Hotelarskiego (371), Technikum
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Na zakończeniu roku szkolnego w imieniu nauczycieli Irmina Wojciechowska,
dyrektor ZSP nr 2, odebrała od uczniów kwiaty i podziękowania.

Mechanicznego (100), IV Liceum Ogólnokształcącego (92), Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia i Specjalnej Szkoły Przysposabiającej
do Pracy (55) oraz Szkoły Podstawowej nr 6 w Bełchatowie i Szkoły
Podstawowej w Łękawie (97). 
n
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Zakończyły się prace remontowo-budowlane na moście przez rzekę Grabię w miejscowości Wdowin w gminie Drużbice. Most znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1927E.
Powiat Bełchatowski otrzymał dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej
oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość całkowita tej inwestycji to
ponad 700 tys. zł.
Samorząd powiatu zrealizował w roku 2021 r. przebudowę
mostu na rzece Grabi we Wdowinie. Nadrzędny cel tego zadania
to poprawa standardu i jakości bezpieczeństwa ruchu drogowego. Most został dostosowany do nowej szerokości jezdni, wynoszącej 6 metrów. Konstrukcja nośna obiektu pozostała oparta na
istniejących przyczółkach. Dodatkowo wykonano płyty przejściowe, zlokalizowane na dojazdach do mostu oraz naprawiono
i zabezpieczono powierzchnie stalowe oraz betonowe. Remont
był okazją także do prac konserwacyjnych koryta rzeki w obrębie
mostu polegających na oczyszczeniu, odmuleniu i wyrównaniu
powstałych podmyć. Dzięki przebudowie mostu poprawi się dostępność komunikacyjna terenów położonych przy drodze nad
Grabią, a poprzez to także funkcjonowanie istniejących podmiotów gospodarczych. Może to być istotny argument również dla
nowych firm chcących w tej okolicy otworzyć swoją działalność.
Z rezerwy subwencji ogólnej Powiat Bełchatowski otrzymał na tę
inwestycję wsparcie w kwocie 333 708 zł. Koszt całego zadania
szacowany jest na sumę 705 625,66 zł. Wkład własny powiatu sfinansowany został ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych (371 917,66 zł). 
n

Wyremontowany most w miejscowości Wdowin (gmina Drużbice).

Przebudowy, modernizacje i remonty
Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie powstanie parking. W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego planowana jest przebudowa sanitariatów i pomieszczeń natrysków. W ZSP nr 2 ma być kontynuowana modernizacja sanitariatów, a w ZSP
im. J.Kilińskiego w Zelowie pochodzące z gazu ciepło zapewni w najbliższym okresie grzewczym
nowa kotłownia i instalacja c.o.
Do końca września zakończy się budowa parkingu na dwanaście aut osobowych, w tym dwa miejsca postojowe typu „kiss and
ride”oraz dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Projekt przewiduje także budowę jednokierunkowej drogi manewrowej o szerokości
3,5 metra, przebudowę istniejących zjazdów z ulicy Targowej i na
drogę wewnętrzną w kierunku Szkoły Podstawowej nr 3. Powstanie także odcinek kanalizacji deszczowej dla odprowadzania
wody z parkingu. Inwestycja dotyczy terenu obecnie porośniętego trawą i małymi drzewkami. Te będą przesadzone, a teren
wokół parkingu zostanie zagospodarowany zielenią. Umowa na
wykonanie wszystkich prac opiewa na 191 tysięcy złotych.
Przebudowa sanitariatów i pomieszczeń natrysków przy sali
gimnastycznej wraz z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej
czeka budynek II LO. W szkole funkcjonuje jedno pomieszczenie
z natryskami i szatnie, osobne dla dziewcząt i chłopców. Inwestycja zakłada powstanie odrębnych węzłów z szatnią, toaletą
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i natryskami. Konieczna dla tego zadania jest przebudowa fragmentu kanalizacji sanitarnej, obsługującej te pomieszczenia.
Planuje się również toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz
odrębny węzeł sanitarno-higieniczny z prysznicem dla nauczycieli w-f i trenerów. W lipcu, po pomyślnym zakończeniu procedury przetargowej, będzie podpisana umowa z wykonawcą
robót. W tym roku będzie kontynuowana modernizacja pięciu
sanitariatów w ZSP nr 2 im. R.Traugutta. Trzy węzły zostały wykonane w 2020 roku. Gotowa jest dokumentacja kosztorysowa
dla tego zadania.
Inwestycja ekologiczna w „Kilińskim” przewiduje budowę instalacji gazowej oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni. Dwa piece olejowe będą wymienione na gazowe. Konieczna będzie także przebudowa kotłowni. Zadanie
powinno zakończyć się jesienią, by budynki szkoły, internatu,
sali gimnastycznej czy warsztatów ogrzewało zimą ekologiczne
ciepło.
n

9

INWESTYCJE

Most we Wdowinie już po remoncie

RAZEM DLA INNYCH

Rodzina, która daje to, co najlepsze
Na terenie powiatu bełchatowskiego funkcjonuje obecnie 105 rodzin zastępczych, w których wychowuje się około 140 dzieci i osób pełnoletnich uczących się. Pieczę zastępczą organizuje i koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.
Rodzicielstwo zastępcze jest formą pomocy dziecku osieroconemu, porzuconemu czy pochodzącemu z rodziny, która znalazła
się w kryzysowej sytuacji.
- Rodzina zastępcza zapewnia dziecku przede wszystkim całodobową opiekę i wychowanie, w tym traktuje dziecko w sposób
sprzyjający jego poczuciu godności i własnej wartości, zapewnia mu
dostęp do świadczeń zdrowotnych, kształcenia, umożliwia kontakt
z rodzicami i innymi osobami bliskimi, jeśli sąd nie postanowił inaczej – mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. – Będąc w
regularnym kontakcie z rodzicami zastępczymi z naszego powiatu
widzimy, że ich podopieczni dostają od nich znacznie więcej niż wymagają przepisy i regulaminy. Rodziny starają się, by dzieci czuły się
bezpieczne, akceptowane i kochane.

Kto może pełnić funkcję rodziny zastępczej?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy
m.in.: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, zapewniają
odpowiednie warunki bytowe dziecku, zaspokoją jego indywidualne potrzeby, w tym: rozwój emocjonalny, fizyczny i społeczny.
są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co
zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia
wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej. Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej
niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom,
które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca
tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Jeżeli chcesz zostać rodziną zastępczą:

1. Omów plan przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą ze swoją
najbliższą rodziną. Decyzję podejmijcie wspólnie.
2. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, gdzie otrzymasz wyczerpujące informacje na wszystkie
nurtujące Cię pytania, związane z procedurą kwalifikowania kandydatów na rodziców zastępczych.

Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Szkolenie kandydatów obejmuje 60 godzin zajęć teoretycznych
oraz 10 godz. praktyki w zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym
domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Praktyki

Dziecko nie pozostaje w takiej rodzinie zastępczej raz na zawsze: może wrócić
do domu, jeśli kryzys zostanie zażegnany, może także zostać adoptowane.

są obowiązkowe, uczestniczą w nim kandydaci, którzy na podstawie zgromadzonych przez PCPR informacji i dokumentacji uzyskali
wstępną kwalifikację. Z kandydatami rozmowę na temat ich motywacji przeprowadza pedagog. Z kolei psycholog określa ich predyspozycje psychiczne, osobowościowe i kompetencje wychowawcze.
Po zakończeniu szkolenia, złożeniu dokumentów i uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa i pedagoga zespół kwalifikacyjny dokonuje kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych.

Wsparcie dla rodzin zastępczych

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne
domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
- przygotowanie planu pomocy dziecku we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom

Pomagamy, a nasze życie stało się pełne.

Motywacją do pozostania rodziną zastępczą była dla nas chęć wypełnienia życiem naszego domu po tym, jak nasze dzieci wyprowadziły się. Wydawało nam się, że pracą, która może to dać, jest pomoc potrzebującym dzieciom. Nie pomyliliśmy się. Przez te wszystkie
lata pracowaliśmy ciężko, ale radość i szczęście, które dzieci wniosły w nasze życie, zrekompensowały wszystkie trudy i troski. Praca ta
daje nam ogromną satysfakcję, sens życia i poczucie, że robimy coś wartościowego dla społeczeństwa. Szczęście dzieci jest naszym
szczęściem.
Państwo Molenta
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RAZEM DLA INNYCH

dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku, gdy rodzinie
dziecka nie został przydzielony asystent rodziny, we współpracy
z podmiotem organizującym pracę z rodziną,
- pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne
domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
- zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci,
w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach
z uregulowaną sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych
form pieczy zastępczej,
- przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Świadczenia pieniężne

Od 1 czerwca 2021r. rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko
przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania
w kwocie:
746 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
1131 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej
lub rodzinnym domu dziecka;
na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatek w wysokości 227 zł
miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka;
rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącym rodzinny
dom dziecka przysługuje wynagrodzenie, które uzależnione jest

Rodziny zastępcze zajmują się dziećmi do chwili ich adopcji. Bywa, że
same też podejmują taką decyzję.

od formy rodziny zastępczej i stażu pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Świadczenie dla rodzin zastępczych wypłaca się na podstawie
decyzji administracyjnej. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych określa ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U.
z 2020 r. Poz. 821 z późn. zm.).
n

Rodzinna rozrywka
w wesołym miasteczku
Rodziny zastępcze z naszego powiatu wraz ze swoimi podopiecznymi - w sumie około dziewięćdziesięciu osób - brały udział
w wycieczce do „Energylandii”. Pobyt w parku rozrywki zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Pieniądze na to przedsięwzięcie pochodziły z projektu „W rodzinie
jest moc”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnicy mieli do wyboru wiele atrakcji z szerokiej oferty „Energylandii”, które zapewniły
szczery uśmiech i radość dzieciom oraz dorosłym. Wyjazd był dla
rodzin nie tylko okazją do wspólnego spędzenia czasu, ale także
rozmów o codziennych sprawach. 
n

Rodziny spędziły w Energylandii cały, radosny dzień.

Nie wyobrażamy sobie robić czegoś innego.

Od blisko sześciu lat jesteśmy rodziną zastępczą w formie pogotowia. Przyjmujemy do swojej rodziny najmłodszych, którym zabrakło
ciepła rodzinnego w ich własnych domach. Podjęliśmy to szczególne wyzwanie, gdyż zawsze marzyliśmy o domu pełnym dzieci. Teraz
tak jest, choć wymaga to od nas zaradności, tolerancji, stanowczości, ale i nie może zabraknąć optymistycznego patrzenia w przyszłość. Pomagamy naszym podopiecznym odzyskać poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie, zadowolenia i radości życia. Miodem
na nasze serca są uśmiechy dzieci, ich coraz pewniej stawiane kroki we wszystkim, czego próbują. Nasza praca jest bardzo satysfakcjonująca i zarazem motywująca, gdy uda nam się sprawić, że dzieci są szczęśliwe. Nie wyobrażamy sobie robić czegoś innego. Radość
dzieci jest bezcenna.
Rodzina Morawskich
Echo powiatu bełchatowskiego • nr 2 / 2021
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DLA NAJMŁODSZYCH

W hołdzie dla Jana Pawła II
Nabożeństwem i uroczystym podsumowaniem konkursu wiedzy o życiu polskiego papieża uczczono tegoroczny Dzień Patrona
Bełchatowa – św. Jana Pawła II. Wydarzenie zgromadziło w parafii
przy ul. Kościuszki w Bełchatowie mieszkańców oraz przedstawicieli firm, instytucji, szkół oraz władz samorządowych. Powiat
Bełchatowski reprezentowali starosta Dorota Pędziwiatr i Marek
Jasiński, członek zarządu powiatu. W obecności licznych pocztów
sztandarowych delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Ojca
Świętego, a następnie zebrani uczestniczyli w Mszy św., odprawionej w ogrodzie parafialnym przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
Dzień Patrona Bełchatowa stał się także okazją do dekoracji
laureatów konkursu powiatowego dla szkół podstawowych, dotyczącego życia i nauk Karola Wojtyły. Przedsięwzięcie miało w tym
roku osiemnastą edycję. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr
objęła wydarzenie patronatem honorowym i przekazała na zakup
nagród 500 zł oraz suweniry dla uczestników. Zgłosiło się sześć
szkół. Zadaniem uczniów było przygotowanie komiksu na wskazany temat. Młodzież klas IV – V prezentowała „Życie Karola Wojtyły,
przyszłego Papieża”, a jej starsi koledzy z klas VI – VIII zajęli się tematem „Pontyfikat Jana Pawła II”. W pracach wykorzystano wydruki archiwalnych fotografii, dokumentujących różne wydarzenia
z życia Wojtyły oraz cytowano jego wypowiedzi. Uczniowie zwracali uwagę nie tylko na nauki Ojca Świętego, oparte na miłości do
Boga i drugiego człowieka, ale także jego zainteresowania i hobby, jak np. wycieczki górskie czy kibicowanie piłkarzom. Niektóre
z komiksów były w całości wykonane ręcznie (rysunki, napisy).
- Komisja konkursowa była pod wrażeniem wszystkich prac, które
wymagały poświęcenia im dużo czasu – mówi Jolanta Pawlak, koordynator konkursu. - Wybierając najlepsze projekty doceniliśmy

W gronie laureatów konkursu wiedzy o polskim papieżu znalazło się
dwanaście osób. Gratulacje odebrali także katecheci, którzy pomogli
uczniom w przygotowaniu się do konkursu.

wkład pracy, talent plastyczny i wrażliwość na to, co w naukach JPII
jest najważniejsze, uniwersalne i ponadczasowe. Wierzę, że dzięki temu autorytet świętego będzie wśród młodego pokolenia kwitł
i umacniał się.
Werdykt jury konkursu: (klasy IV – V): I miejsce: Weronika Zajączkowska – SP nr 4; II. Dorian Jóżwicki – SP nr 1; III. Laura Kałużna
– SP nr 4; (klasy VI – VIII): I. Ernestyna Mastalerz – SP nr 8; II. Kacper
Czerwiński – SP nr 1, Julia Stępień – SP nr 8, Aleksandra Łuczyńska
– SP w Drużbicach; III. Adrian Stępień – SP nr 1, Filip Koszela – SP
w Drużbicach.
Wyróżnienie otrzymali: Oliwia Jaramillo Montealegre – SP nr 1,
Amelia Płóciennik – SP w Klukach, Oliwia Deptuła – SP nr 5. 
n

Dzień Dziecka dla młodszych i starszych
Dniem, na który najmłodsi czekają równie niecierpliwie, jak na Boże Narodzenie czy Mikołajki,
jest 1 czerwca, czyli Międzynarodowy Dzień Dziecka. Jest to okazja do miłych niespodzianek
i prezentów. Kilka przykładów z naszego powiatu pokazuje, że ten dzień potrafi sprawić radość
i najmłodszym, i dorosłym.
Dzieciom z Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie oraz Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej starosta Dorota
Pędziwiatr przekazała drobne upominki i słodycze. W rozmowie ze
starostą dzieci przyznały, że uwielbiają swoje święto, długo na nie
czekają. Po cichu marzą także o bardzo konkretnych i nierzadko
drogich prezentach, jak np. smartfony.W II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie zorganizowano dzień sportu. Odbyły się
rozgrywki międzyklasowe w piłkę nożną, piłkę siatkową plażową
i piłkę koszykową. Ponadto każda klasa wzięła udział w biegu terenowym, podczas którego należało wykazać się m.in. umiejętnością czytania mapy. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1
klasy wybrały się np. do kina lub zorganizowały ognisko z pieczeniem kiełbasek. Uczniowie spędzili ten dzień w luźniejszej atmosferze, ale przyznali, że po miesiącach izolacji i zamknięciu w domach podczas zdalnej nauki, chętnie skorzystali z propozycji, by
razem spotkać się, pośmiać i porozmawiać, niekoniecznie tylko na
szkolne tematy. 
n

12

Dzieciom w Domu dziecka w Dąbrowie Rusieckiej starosta D. Pędziwiatr
przekazała drobne upominki i słodycze.
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Lekkoatletki z UKS Czempion Bełchatów oraz zawodniczki klubu PROYAMA, uprawiające kickboxing, które osiągnęły w tym roku spektakularne sukcesy na arenie krajowej i europejskiej, były
gośćmi starosty Doroty Pędziwiatr. Podczas spotkania młode sportsmenki opowiedziały o swoich
osiągnięciach, codziennej pracy i wyrzeczeniach, które są ceną za najcenniejsze medale i puchary.

Starosta podziękowała zawodniczkom UKS Czempion Bełchatów za promocję sportu w powiecie oraz poza jego granicami.

Na stadionie lekkoatletycznym AZS w Łodzi odbyły się
w czerwcu Mistrzostwa Polski w sztafetach i wielobojach, podczas których dziewczęta z UKS Czempion Bełchatów zdobyły
dwa złote medale oraz brązowy, a także ustanowiły rekord Polski. Sztafeta 4x200m U-16 w składzie: Małgorzata Domagała,
Amelia Zochniak, Julia Jończyk, Anna Olczyk (rezerwowa Barbara Haładaj) pobiegła najszybciej w grupie 24 drużyn, w tym
z zespołem z Jastrzębia, ubiegłorocznym mistrzem Polski. Zwycięstwo naszych dziewczyn było zdecydowane. Wynik 1:43,41
to nowy rekord kraju, który był lepszy od poprzedniego o trzy
sekundy.
Sztafetę wojewódzką w kategorii U-16 reprezentowały: Barbara
Haładaj, Julia Jończyk, Anna Olczyk, Amelia Zochniak (rezerwowa
M. Domagała). Dziewczęta wywalczyły brązowy medal.
- Gratuluję sukcesów i dziękuję za aktywność sportową, którą
promujecie nasz powiat – powiedziała starosta Dorota Pędziwiatr.
- Pamiętać należy, że za wysokimi osiągnięciami kryje się ciężka
praca i wyrzeczenia sportowców, ale także wsparcie i zaangażowanie trenerów, nauczycieli i rodziców. Wszystkim należą się słowa uznania.
Starosta zorganizowała spotkanie również z Pauliną Grzegórską
i Julią Marciniak, mieszkankami Zelowa, zawodniczkami klubu
PROYAMA. Dziewczęta uprawiają kickboxing. Ich trenerem jest
Stanisław Kołodziejski. Sportsmenki mają w swoim dorobku wiele
sukcesów. Julia, która ma 16 lat, a trenuje 10 lat, wywalczyła Mistrzostwo Polski w low kicku, co dało jej miejsce w kadrze narodowej Polski. Została powołana na Mistrzostwa Europy w Czarnogórze, które odbędą się w listopadzie tego roku. Paulina ma 19 lat,
trenuje przez 9 lat. Jak sama mówi, osiąganie sukcesów nie przyszło jej łatwo i wiązało się z ciężką, mozolną pracą. Dzięki samodyEcho powiatu bełchatowskiego • nr 2 / 2021

scyplinie i niegasnącej motywacji wywalczyła m.in. wicemistrzostwo Polski w formułach: K1, Low-Kick i kicklight, jest medalistką
Pucharów Świata i Europy, a od trzech lat także należy do kadry
narodowej.
Dziewczyny zaczynały od karate, z czasem przyszła pora na kickboxing.
- To wymagający sport, liczy się nie tylko ciężka praca, codzienne treningi, ale także odpowiednia dieta – mówią Paulina i Julia.
- Przed zawodami trenujemy codziennie. Oczywiście jesteśmy
uczennicami i mamy również szkolne obowiązki. Nie jest łatwo,
jednak wywalczone tytuły dają nam wielką satysfakcję. Rodzice
cały czas nas wspierają w tym, co robimy. Na zaawansowanym
etapie sportowej kariery trzeba wyrzec się wielu rzeczy. Uważamy
jednak, że warto poświęcać się swoim pasjom.
n

Paulina Grzegórska i Julia Marciniak mają w swoim sportowym dorobku
kilkadziesiąt sukcesów, potwierdzonych medalami i pucharami.
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SPORTOWY POWIAT

Mistrzynie u starosty

BEZPIECZEŃSTWO

O zagrożeniach dla cyberprzestrzeni w urzędach
Ponad dwadzieścia osób, reprezentujących urzędy gmin oraz
straż pożarną i policję, uczestniczyło w szkoleniu na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni, które mogą być niebezpieczne dla
sieci i systemów teleinformatycznych w urzędach i instytucjach.
Przedsięwzięcie zorganizowało bełchatowskie starostwo. Szkolenie poprowadził Michał Brykowski z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Łodzi. Prelegent zwrócił uwagę, że sytuacja epidemiczna spowodowała wzrost aktywności w Internecie. Tą drogą zawierane są transakcje handlowe, załatwiane sprawy w banku
czy w urzędach. Równolegle do tego zjawiska uaktywnili się
także przestępcy. Obrazują to policyjne statystyki, odnotowujące więcej włamań na rachunki bankowe czy kradzieże z baz
danych.
- Internet jest z pewnością dobrodziejstwem, co w czasie pandemii
wydatnie się potwierdziło. Bez wychodzenia z domu możemy robić
zakupy lub załatwić sprawę urzędową – mówi Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie. – Nieznajomość zagrożeń,
jakie czyhają w cyberprzestrzeni, może skutkować poważnymi szkodami dla użytkowników Internetu. Warto znać zasady, mechanizmy
i instrumenty, które mogą nas przed tym uchronić. Taki też jest cel
tego spotkania.
Uczestnicy szkolenia poznali m.in. sposoby tworzenia bezpiecznego hasła do komputera i najczęstsze błędy z tym związane,
przestępstwa wykorzystujące socjotechnikę, przykłady oszustw
z fałszywymi sklepami internetowymi, zdalne pulpity (RDP – Remote Desktop Protocol), czyli technologie pozwalające na dostęp
do komputera (np. biurowego) ze zdalnej lokalizacji, ransomware,

Szkolenie nt. bezpieczeństwa cyfrowego dla pracowników urzędów i
instytucji zorganizowało bełchatowskie starostwo.

czyli złośliwe oprogramowania, które blokują dostęp do komputera, a hakerzy żądają uiszczenia okupu za jego odblokowanie. Szkolenie jest częścią corocznego planu, przygotowywanego przez
starostwo, dotyczącego obronności i bezpieczeństwa na terenie
powiatu. Jednym z jego punktów jest zorganizowanie wespół z KP
Państwowej Straży Pożarnej ćwiczeń zgrywających służb ratowniczych, które odbywają się raz w roku na terenie wybranego, dużego zakładu przemysłowego.
n

Moje bezpieczne wakacje – konkurs
Wykorzystanie różnych technik artystycznych na przedstawienie jednego tematu proponuje uczniom szkoły podstawowej
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, organizator konkursu pt. „Moje bezpieczne wakacje”. Konkurs jest jednoetapowy
i kierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu
bełchatowskiego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane indywidualnie w 3 kategoriach wiekowych: a) kategoria
I - uczniowie klas I-III; b) kategoria II - klasy IV-VI; c) kategoria III
– klasy VII-VIII. Zadaniem dzieci z klas I-III jest stworzenie pracy
plastycznej propagującej bezpieczne spędzanie czasu wolnego podczas wakacji, w formacie A4, z wykorzystaniem kredek,
ołówka, farb czy wyklejanki. Uczniowie klas IV-VI mogą zgłaszać
zdjęcia bezpiecznych form wypoczynku. Zadaniem uczniów
klas VII–VIII jest nagranie krótkiego, nie dłuższego niż jedna minuta, filmiku promującego bezpieczne zachowania podczas wakacji. Prace konkursowe wykonane samodzielnie należy dostarczyć do Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie ul. 1 Maja 7
w kopercie z dopiskiem „Konkurs – Moje bezpieczne wakacje”
w terminie do 17 września 2021r. Jeden uczestnik konkursu
może złożyć tylko jedną pracę. Ogłoszenie wyników nastąpi do
24 września 2021 r.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problematykę bezpieczeństwa dzieci w trakcie wakacji, promocja zachowań zapobiegających nieszczęśliwym wypadkom dzieci na drodze, w trakcie
wakacyjnych podróży i rodzinnych wyjazdów. Patronem honorowym przedsięwzięcia jest Starosta Bełchatowski. – Chcemy za-
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Konkurs bełchatowskiej policji ma pomóc najmłodszym poznać zasady
bezpiecznego zachowania podczas wakacji.

chęcać młodych ludzi do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu
wolnego i rozwijania własnych pasji czy umiejętności artystycznych
– mówi starosta Dorota Pędziwiatr. Policjanci dodają, że należy
ciągle uwrażliwiać dzieci na niebezpieczeństwa, z jakimi mogą się
spotkać w kontaktach z rówieśnikami i nieznajomymi. Dzięki tej
wrażliwości i znajomości zasad bezpiecznego zachowania można
uniknąć nieszczęść i cieszyć się letnim wypoczynkiem. 
n
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BEZPIECZEŃSTWO

Krótka historia OSP w Wadlewie

Wadlewska strażacka jednostka skupia obecnie ponad siedemdziesiąt osób.

Oficjalną datą powstania tej jednostki jest 18 czerwca 1917 roku.
Była to inicjatywa wadlewskich działaczy społecznych. OSP podjęła
się gaszenia pożarów, ratowania zagrożonego mienia oraz prowadzenia działalności kulturalnej. Na czele pierwszego zarządu stanęli: Michał Maciaszczyk – prezes, Antoni Seroczyński – naczelnik, Wojciech
Wojna – zastępca naczelnika, Franciszek Jędrzejek – gospodarz, Józef
Ozimek – adiutant i Władysław Wdowiak - skarbnik. Wspólnym wysiłkiem zarządu oraz społeczeństwa wzniesiona została drewniana
strażnica oraz zakupiono niezbędny sprzęt gaśniczy i umundurowanie. W okresie drugiej wojny światowej jednostka, podobnie jak wiele
innych, przestała istnieć. Dopiero po wojnie OSP odrodziła się i zaczęła prowadzić ożywioną działalność. W latach 1956-1959 wybudowano nowe garaże. W 1964 r. w jednym z nich zaparkował pierwszy
samochód, który służył jednostce do 1967 roku. Kolejnym nabytkiem
motoryzacyjnym był Star 20, a następnie Star 25 z beczką, radiostacją oraz różnorodnym sprzętem pożarniczym. W 1968 roku podjęto
śmiały czyn wybudowania nowej, murowanej strażnicy. Rok później,

z okazji jubileuszu 50-lecia, oddano do użytku nową strażnicę i jednostka otrzymała nowy sztandar. W 1979 roku wybudowano garaże
z dwoma stanowiskami na samochody i zapleczem magazynowym.
W 1984 roku OSP w Wadlewie otrzymała nowy samochód pożarniczy
Star 244, który służył aż do 2012 roku. W 2004 roku kupiono ciężki
samochód pożarniczy Tatra 138, który służył strażakom do 2009
roku. Obecnie jednostka posiada dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. W 2000 roku została włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego. OSP Wadlew jest zaliczana do najlepszych
jednostek na terenie gminy Drużbice i powiatu bełchatowskiego,
ale również województwa łódzkiego. Formacja zajmuje czołowe
miejsca w zawodach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Jest
siedmiokrotnym mistrzem powiatu bełchatowskiego. Jednostka liczy obecnie 71 członków. W 2014 roku Urząd Gminy w Drużbicach
wybudował dla strażaków nową remizę, która jest miejscem spotkań,
wydarzeń i uroczystości. W 2017 roku jednostka obchodziła jubileusz 100-lecia i z tej okazji otrzymała nowy sztandar.
n

Strażacka służba jak malowana
Blisko 200 prac plastycznych zgłoszonych zostało do powiatowego etapu tegorocznego Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, odbywającego się
pod hasłem „100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu
człowiekowi”. Prace nadesłano z przedszkoli z Bełchatowa, Zelowa, ze szkół podstawowych z Bełchatowa, Zelowa, Kluk, Ruśca,
Dobiecina, Kurnosa II, a także z Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie. Laureaci konkursu spotkali
się w bełchatowskim muzeum na uroczystości jego podsumowania. Nagrody ufundowało m.in. bełchatowskie starostwo. Na
najwyższym podium stanęli: Zofia Papuga (PS nr 1 w Bełchatowie), Alan Nitka (SP nr 1 w Bełchatowie), Oliwia Morzyńska (SP nr
3 w Bełchatowie), Bartłomiej Barcerzak (SDS „Koniczynka”). Najwyżej ocenione prace reprezentowały nasz powiat na szczeblu
wojewódzkim. Praca, którą wykonała Maja Fidala ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie, dostała się do finału centralnego
i otrzymała wyróżnienie.
n
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Karol Strzelczyk z tatą Piotrem, dumnym z sukcesu syna.
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BEZPIECZEŃSTWO

Dumny Żar ze swoich strażaków
Jednostka OSP w miejscowości Żar (gmina Kluki) została zarejestrowana w 1960 roku, ale przez pierwszych dwadzieścia lat niewiele się w niej działo. Dopiero w 1980 r. nastąpiła reaktywacja,
a do strażaków ochotników garnęli się wszyscy, i młodzi, i dorośli.
Na przekazanej przez samorząd gminy działce rozpoczęto w czynie społecznym budowę remizy. Brał w niej udział Stanisław Socha,
dziś druh senior i członek wspierający OSP, dla którego jednostka
wystąpiła do ZK ZOSP o przyznanie Złotej Odznaki za Zasługi dla
Pożarnictwa.
- Wróciłem wtedy z wojska, byłem pełen zapału – wspomina S.
Socha. - Cała wieś nas wspierała, nikt nie odmawiał pomocy. Był
wówczas trudny dostęp do materiałów i sprzętu. Ja jeździłem po
betoniarkę do Piotrkowa, a po pustaki do Widawy. Jednocześnie
pracowaliśmy w swoich gospodarstwach i na roli, ale energii nam
nie brakowało.
Strażnicę oddano do użytku w 1986 roku. OSP dysponowała
także motopompą i kilkoma bosakami, potem samochodem marki Żuk. Remiza przeszła już gruntowny remont (2018) i jest stale
doposażana. Stanowi nie tylko miejsce spotkań, ale także potencjał na organizację imprez, z którego mogą korzystać chętne
osoby. OSP Żar liczy ponad dwudziestu członków. Druhowie biorą udział w lokalnych uroczystościach patriotyczno-kościelnych,
inicjatywach charytatywnych i porządkowych miejscowego otoczenia. Wśród akcji ratowniczych najczęściej są angażowani w poszukiwania osób zaginionych. Od 10 lat na czele jednostki stoi
Damian Kowalczyk. Wśród najbliższych zadań prezes wymienia
dokończenie budowy ogrodzenia remizy i pozyskanie większego
samochodu. 
n

Stanisław Socha z wnuczkiem Antosiem uczestniczyli w akcji sprzątania
okolicy Żaru.

OSP w Bujnach Szlacheckich ratuje i bawi

W rajdach rowerowych organizowanych przez strażaków zawsze bierze
udział kilkadziesiąt osób.

Strażackie ćwiczenia zawsze są chętnie oglądane przez najmłodszych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach Szlacheckich istnieje od
1956 roku. Od 65 lat jednostka działa na rzecz społeczności wsi Bujny Szlacheckie i ościennych miejscowości w gminie Zelów. Aktualnie liczy 55 członków. Co roku to grono powiększa się. W posiadaniu OSP jest samochód średni gaśniczy z bogatym wyposażeniem,
pomocnym w różnego rodzaju zdarzeniach. Przeszkoleni druhowie
biorą udział w akcjach gaszenia pożarów oraz usuwaniu skutków
miejscowych zagrożeń. Członkowie OSP w Bujnach Szlacheckich ak-

tywnie reprezentują jednostkę podczas uroczystości państwowych
i kościelnych, chętnie włączają się w organizację takich wydarzeń.
Jednostka znana jest także z inicjowania wydarzeń sportowych,
kulturalnych i społecznych, jak np. Bal Gałganiarza, Rodzinne Rajdy
Rowerowe i Pikniki Rodzinne. Te inicjatywy integrują mieszkańców,
a także promują aktywny tryb życia. Strażnica w Bujnach ulega ciągłej modernizacji dzięki zaangażowaniu członków OSP oraz współpracy z między innymi lokalnym Kołem Gospodyń Wiejskich.  n
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W II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie rozstrzygnięto konkurs ekologiczny pod nazwą „Zwyczajni i niezwyczajni, czyli zwykli ludzie, którzy robią niezwyczajne rzeczy”. Przedsięwzięcie było elementem kampanii społecznej „Dbaj, segreguj i edukuj”,
w którą zaangażowali się licealiści.
Konkurs edukacyjny, którego celem była aktywizacja dzieci w zakresie kultury ekologicznej, skierowany był do uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych oraz przedszkolaków z powiatu bełchatowskiego.
Dzieci młodsze miały za zadanie przygotować pracę plastyczną
przedstawiającą działania na rzecz ochrony środowiska, zaś dzieci
starsze wykonywały eko-zabawkę z odpadów lub surowców wtórnych. Z konkursowymi wyzwaniami mierzyły się zespoły oraz indywidualni uczestnicy, w sumie 191 osób. W spotkaniu podsumowującym
tę inicjatywę uczestniczyła Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski.
W kategorii prac plastycznych, przedstawiających działania na
rzecz ochrony środowiska, za najlepsze uznano prace Igora Stępnia
z Akademii Przedszkolaka „Jabłuszko”, Aleksandra Bryka i Zuzanny
Kostrzewy z Przedszkola „Akademia Uśmiechu”. Laureatami konkursu w kategorii „eko-zabawki” zostali: Antoni Sajduda z Akademii
Przedszkolaka „Jabłuszko”, Oliwia Topolska ze Szkoły Podstawowej
w Łobudzicach Filia w Bujnach Szlacheckich i Jagoda Gala, uczennica SP nr 1 im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie.
n

Szkoła przygotowała wystawę konkursowych prac, na tle których laureaci chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć.

Piękny balkon, elegancki taras
Do 31 sierpnia trwa konkurs Starosty Bełchatowskiego i marketu Leroy Merlin na najpiękniejsze
balkony i tarasy w powiecie bełchatowskim. Pierwsze zgłoszenia wpłynęły w czerwcu. Wartość
nagród dla laureatów wynosi łącznie 5 500 zł.
Mieszkańcy znów mogą pochwalić się aranżacjami tych miejsc
w swoich mieszkaniach i domach, które latem nabierają szczególnego znaczenia. Są miejscem odpoczynku, relaksu i kameralnych
spotkań. Balkony czy tarasy nie mają zazwyczaj dużej powierzchni, więc tym bardziej ich ładne i jednocześnie praktyczne zagospodarowanie wymaga dużej pomysłowości. Ten aspekt między
innymi będzie oceniany przez komisję konkursową, której przewodniczy starosta Dorota Pędziwiatr: - Jednym z celów tego konkursu jest inspirowanie mieszkańców do podnoszenia standardów
estetyki najbliższego otoczenia. Chcemy promować i nagradzać
pomysły ekologiczne, ciekawe i urokliwe. Ubiegłoroczny sukces
przedsięwzięcia, liczony setkami nadesłanych zdjęć, zachęcił nas
do kontynuowania konkursu. Udział w nim jest bezpłatny.
Balkon lub taras może zgłosić właściciel lub współwłaściciel
mieszkania czy domu. Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony
formularz, dostępny na stronie www.powiat-belchatowski.pl/dla
mieszkanca/najpiekniejsze w powiecie oraz 5 fotografii, prezentujących miejsce z różnych ujęć, pokazujące jego stylizację. Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać do 31 sierpnia na adres:
powiat@powiat-belchatowski.pl, natomiast w wersji papierowej
przekazać do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19. Spośród zgłoszonych obiektów zostaną wybrani laureaci I, II i III miejsca w każdej z dwóch kategorii, w których zostaną
przyznane nagrody pieniężne w postaci bonów z możliwością zrealiEcho powiatu bełchatowskiego • nr 2 / 2021

zowania ich w sieci Leroy Merlin (I miejsce –1500 zł, II miejsce –750 zł,
III miejsce – 500 zł). Mogą być przyznane także wyróżnienia (nagrody
rzeczowe). Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie
i e-mailem o terminie i miejscu odbioru nagród. Partnerem przedsięwzięcia jest bełchatowski market Leroy Merlin.
n

Zgłaszając balkon lub taras do konkursu trzeba przesłać 5 zdjęć pokazujących miejsce z kilku ujęć.
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Dbaj, segreguj, edukuj

EKOPOWIAT

Nasze nowe ekologiczne pracownie
Nowoczesne pracownie do prowadzenia lekcji chemii, geografii, biologii czy przyrody, wyposażone w ciekawe pomoce dydaktyczne, meble i estetyczną aranżację sal zyskały dwa zespoły
powiatowych szkół ponadpodstawowych: ZSP nr 1 w Bełchatowie i ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie. Na realizację tych przedsięwzięć starostwo otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: na ekopracownię w „Energetyku”- 45,8 tys.
zł, na salę w „Kilińskim” – 40 tys. zł.
Pracownia ekologiczna w ZSP nr 1 powstała w sali lekcyjnej
służącej wcześniej na zajęcia edukacji dla bezpieczeństwa. Pomieszczenie przeszło gruntowny remont, podłączono do niego
instalację wodno – kanalizacyjną, zamontowano armaturę i płytki ceramiczne. Całość dopełniło malowanie ścian oraz sufitów,
renowacja parapetów podokiennych i montaż żaluzji w oknach.
Wsparcie finansowe z Funduszu przeznaczono również na zakup nowoczesnego wyposażenia oraz sprzętu multimedialnego
i komputerowego oraz urządzeń, jak np. dygestorium laboratoryjne do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów
chemicznych, tablica obrotowo – jezdna, tablica interaktywna,
zestawy do badania gleby, powietrza oraz wody i zestawy do
procesu destylacji.
Na stworzenie ekopracowni w Zelowie wykorzystano okres
nauki zdalnej, kiedy uczniów nie było w szkole. W pomieszczeniu odświeżono powierzchnie ścian, w oknach zawisły nowe
rolety, a na suficie zainstalowano energooszczędne oświetlenie. Sala jest umeblowana nowymi ławkami i krzesłami, biurkiem nauczycielskim, regałami i gablotami na książki i eksponaty. Jest też tablica interaktywna, sprzęt komputerowy oraz
nagłaśniający. Akcentem estetycznym pracowni są donice
z roślinami oczyszczającymi i nawilżającymi powietrze. W takich warunkach zdobywanie wiedzy z przedmiotów ścisłych, jak

W pierwszych, pokazowych zajęciach w nowej sali w Zelowie uczestniczyli
m.in. starosta, dyrektor szkoły, naczelnik wydziału edukacji w starostwie.

chemia czy fizyka, ma szansę stać się dla młodzieży przyjemne
i efektywne.
n
Informacje o możliwościach wspierania
przez WFOŚIGW w Łodzi przedsięwzięć
z zakresu edukacji ekologicznej na stronie www.zainwestujwekologie.pl.

Udany piknik wędkarski
Najmłodsi uczestnicy Powiatowego Pikniku Ekologiczno-Wędkarskiego 2021r., który w połowie czerwca miał miejsce nad
zbiornikiem wodnym w Chabielicach, brali udział w konkursach
o ekologicznej tematyce. Rywalizowano w kilku konkurencjach:
wędkarskiej, wiedzowej i konkursie plastycznym. Nagrody dla
zwycięzców ufundowało starostwo w ramach patronatu honorowego Starosty Bełchatowskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe medale. Pierwsze miejsce zajął Alan Kawecki z Koła
Wędkarskiego „Górnik”, drugie miejsce wywalczyła Amelia Piechota z KW „Zelów”, zaś trzecie Brajan Selerowicz (KW „Zelów”).
Organizatorem przedsięwzięcia był Polski Związek Wędkarski
Okręg Piotrków Tryb. Koło Miejskie nr 1 w Bełchatowie. Jego ideą
była propozycja wspólnego spędzenia czasu całych, wędkarskich
rodzin. Przyjazna atmosfera, delektowanie się pięknem przyrody
połączone z emocjami konkursowymi miały sprzyjać zachęceniu dzieci i młodzieży do jak najczęstszego spędzania czasu na
wolnym powietrzu i popularyzacji wśród najmłodszych wiedzy
o florze i faunie najbliższego otoczenia oraz uwrażliwianie ich na
potrzebę ochrony środowiska naturalnego. W wydarzeniu wzięli
udział sympatycy wędkarstwa z kół wędkarskich m.in. „Zelów”,
„Szczerców”, „Górnik”, „Megawat”.
n
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Dekoracja zwycięzców piknikowych konkursów miała miejsce na sportowym podium.
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W pierwszej połowie tego roku na edukację ekologiczną mieszkańców powiatu bełchatowskiego
wydatkowano blisko 30 tysięcy złotych. Najwięcej pieniędzy (23 tys. zł) przeznaczono na zakup
nagród dla uczestników kilkudziesięciu konkursów o ekologicznej tematyce, które organizowały
szkoły i przedszkola na terenie powiatu. Pozostałą sumą wsparto inne formy edukacji i działań
dla ochrony środowiska (organizacja szkoleń, warsztatów, zbiórka plastikowych nakrętek).
Ciekawą, edukacyjną inicjatywę dla pierwszoklasistów zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 3 w Bełchatowie. „Kolorowy Tydzień
- Podajmy przyrodzie pomocną dłoń” to kilkudniowa akcja poświęcona treściom z zakresu przyrody i jej ochrony, podczas której
dzieci zdobywały wiedzę oglądając filmy, uczestnicząc w pogadankach i zajęciach zdalnych, wykonując prace plastyczne i biorąc udział w konkursie. Każdy dzień miał symboliczną, inną barwę
i skupiał uwagę dzieci wokół jednego zagadnienia. Poziom przygotowanych przez uczniów prac, związanych z akcją „Kolorowy
Tydzień w naszej szkole – Podajmy przyrodzie pomocną dłoń”, był
bardzo wysoki i wyrównany. Komisja konkursowa przyznała trzy
równorzędne nagrody dla klasy I a, I b, I c. Starostwo przekazało
szkole nagrody (sprzęt sportowy) o wartości 300 zł. W ostatnim
dniu akcji podsumowano zdobyte wiadomości. Uczniowie przygotowali przedstawienie „My chcemy grać w zielone”.

oraz dowiedzieliśmy się z filmów, jak wygląda dalsze „życie” naszych
posegregowanych śmieci. Obejrzeliśmy również ciekawe propozycje
powtórnego wykorzystania niepotrzebnych rzeczy. Ten temat tak
bardzo nas zainteresował, że pod hasłem „coś z niczego” postanowiliśmy wyczarować cuda z odpadków.

Dzień niebieski – „Właściwa eksploatacja przyrody”

Środowe zajęcia, podczas których obejrzeliśmy film o nieodnawialnych źródłach energii, uzmysłowił nam, że naturalne bogactwa, które
człowiek eksploatuje, nie są wieczne. Na szczęście poznaliśmy także alternatywne źródła energii, takie jak słońce, wiatr czy woda. Z pewnością
już dziś zadbamy, aby nie zużywać bezmyślnie energii. Temat tak nam się
spodobał, że postanowiliśmy wykonać kolorowe papierowe wiatraczki.

Dzień zielony – „Las – nasze zielone płuca”

Dzień czerwony – „Jesteśmy częścią przyrody”

W czwartek obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi i zastanawialiśmy się, co z tej okazji my, jako dzieci, możemy zrobić? Jak uczcić takie święto? Pomógł nam w tym film edukacyjny o sadzeniu młodych
roślinek w lesie. Wiemy, że las to dom dla wielu gatunków zwierząt
i roślin. Znamy zasady zachowania się podczas wycieczki czy spaceru w lesie. My również postanowiliśmy zasadzić lub posiać rośliny
w swoich doniczkowych ogródkach.

Dzień żółty – „Dbamy o środowisko
– o segregacji wiemy wszystko”

Piątek był dniem podsumowania wszystkich zdobytych wiadomości. Utrwalaliśmy sprawdzone sposoby na ochronę środowiska przyrodniczego. Dowiedzieliśmy się także, że chroniąc przyrodę i stosując
ekologiczne zasady zachowujemy swoje zdrowie i oszczędzamy domowy budżet. Redagowaliśmy ekologiczne hasła. Pisaliśmy listy do Matki
Ziemi obiecując właściwe zachowanie. 
n

Relacje uczniów z akcji „Kolorowy Tydzień”
W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że istnieje „Czerwona księga
gatunków zagrożonych” oraz poznaliśmy gatunki zwierząt i roślin
podlegających całkowitej lub częściowej ochronie w naszym kraju.
Oglądaliśmy filmy przyrodnicze pokazujące piękno polskiej ziemi.
Rozmawialiśmy także o tym, co znaczy stwierdzenie „Człowiek częścią przyrody”. Następnie lepiliśmy z plasteliny wybrane zwierzątka.

We wtorek przypomnieliśmy sobie obowiązujące przepisy dotyczące segregowania odpadów. Wyjaśnialiśmy pojęcie recyklingu

Dzień kolorowy – „My chcemy grać w zielone”

„Kolorowy tydzień” uczniowie podsumowali podczas małej uroczystości na placu przed szkołą.
Echo powiatu bełchatowskiego • nr 2 / 2021
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Starostwo wspiera ekologiczne inspiracje

EKOPOWIAT

Moda na ekologię. Ekologia dla mody

Maluchy prezentowały ekologiczne kreacje na prawdziwym czerwonym dywanie.

Ciekawa inicjatywa związana z edukacją ekologiczną zrodziła się
w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie, której organizację wsparło bełchatowskie starostwo. Był nią konkurs pt.
„Eko wariacje – wiosenny pokaz mody”. Dzieci prezentowały w nim
stroje wykonane z surowców wtórnych. Każda klasa wyłoniła swoich
reprezentantów, których zadaniem w pierwszym etapie było narysowanie projektu eko-stroju, w drugim wykonanie go. Finałem była
prezentacja stroju przed komisją. W tym celu przygotowano wybieg
z czerwonym dywanem, jak na profesjonalnych pokazach mody, co
dzieci wcale nie stresowało, a przeciwnie, dawało im wielką frajdę.
Udział w zabawie wzięło w sumie osiemnastu uczniów i uczennic.
Zaprezentowane kreacje to prawdziwe haute couture (z j. franc. wysokie krawiectwo) eko-mody. Wśród materiałów królowały plastikowe
zakrętki, kolorowe folie, stare gazety, tektury i resztki tkanin. Modelki
i modele prezentowali się w sukniach z falbanami i drapowaniami,
spódnicach, gorsetach i kamizelkach. Pomysłowość projektantów zadziwiła jury, w którym zasiadły panie ze szkoły, Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie, przedstawicielki branży odzieży dziecięcej. Ustalenie jednomyślnego werdyktu nie było łatwym zadaniem. W kategorii
dzieci 5-letnich I miejsce zdobyła Karina Prokop, II - Natalia Pawłowska,
III - Oliwia Puchalska. Wyróżnienie otrzymała Natalia Storczyk; w kategorii dzieci 6-letnich: I miejsce - Filip Watała, II - Aleksandra Szczepańska, III - Aleksandra Włodarczyk, wyróżnienie - Nadia Stępień.

Celem konkursu „Eko-rybka” było uwrażliwienie dzieci na ochronę wód i
żyjących w nim zwierząt.

najmłodszych odpowiedzialne, przyjazne środowisku zachowania.
Rozbudzają zainteresowania światem, jego bogactwem i pięknem.
Tych dobrych efektów i wartości jest znacznie więcej. Jestem pewien,
że wiedza, którą dzieci w taki sposób zdobywają, będzie w przyszłości
służyć nam wszystkim, tj. i ludziom, i przyrodzie.
n

***

Kreatywnością i talentem plastycznym popisały się dzieci
z Przedszkola Samorządowego Nr 1 „Pod Topolą", które w konkursie
„Eko-rybka" wykonywały przy użyciu różnych technik i materiałów
obrazki prezentujące gatunki ryb. Celem konkursu było zwrócenie
uwagi dzieci na ochronę środowiska naturalnego, czystość naszych
wód, ochronę rybostanu oraz na możliwość spędzenia wolnego
czasu na łonie natury. Prace przedszkolaków przedstawiały wodne środowisko, przyjazne jego naturalnym mieszkańcom, ale także zwracały uwagę na zanieczyszczenia wód, powodowane przez
działalność człowieka i stanowiące zagrożenie dla przyrody. Starostwo kupiło dla dzieci nagrody. Laureatkami konkursu zostały: 1.
Aleksandra Stasinowska, 2. Zuzanna Teofilak, 3. Zofia Kozłowska.
- Takich inicjatyw, jak w przedszkolu „Pod topolą”, wsparliśmy
w tym roku już kilkadziesiąt – mówi Jacek Bakalarczyk, wicestarosta. - Konkursy o ekologicznej tematyce propagują i kształcą wśród
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Przykład pracy plastycznej z motywem motyla z konkursu ekologicznego
zorganizowanego w szkole podstawowej w Domiechowicach.
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Gmina Bełchatów jest jednym z ośmiu samorządów na terenie województwa łódzkiego, które
biorą udział w rządowym programie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. W ramach tego projektu w Dobrzelowie powstaną budynki z 48 lokalami mieszkalnymi.
Budynki powstaną na działce usytuowanej w centrum Dobrzelowa,
niedaleko szkoły, ale z dostępem do drogi wojewódzkiej Bełchatów Piotrków. Działka ma powierzchnię 0,88 ha i oprócz bloków mieszkalnych
powstanie tam także infrastruktura, tj. parkingi, chodniki, tereny zielone,
etc. Gmina Bełchatów otrzymała 3 mln zł z funduszy rządowych, które
zostały przekazane do SIM w ramach „wkładu” gminy. Jako aport gmina
wnosi także działkę.
- W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej planujemy budowę
trzech, może czterech obiektów w Dobrzelowie, w sumie powstanie tam
48 mieszkań - mówi Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów. - Będą to nowoczesne budynki, przygotowane z myślą o rodzinach, które mają zróżnicowane potrzeby, a więc o różnym metrażu. Założyliśmy, że co najmniej dwa
mieszkania przeznaczone będą dla seniorów i co najmniej dwa dla rodzin
wielodzietnych.
Jak wskazuje Krzysztof Ciecióra, Wicewojewoda Łódzki, mieszkania,
które powstaną w ramach SIM, to szansa przede wszystkim dla tych młodych ludzi, którzy pracują, marzą o własnym „M”, ale jednocześnie mogą
mieć jeszcze problem z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego. Osoby, które otrzymają te mieszkania, będą ich najemcami, ale z opcją przejęcia zajmowanego mieszkania na własność w ciągu kolejnych co najmniej 15 lat.
Proces związany z budową bloków i przekazaniem mieszkań najemcom

Wójt Konrad Koc odebrał z rąk wicewojewody symboliczny czek na
3 miliony złotych.

w Dobrzelowie ma się zakończyć najpóźniej w 2025 roku. Po wakacjach
ruszą prace nad regulaminem, w którym zostaną określone zasady przyznawania mieszkań w ramach SIM. Zakłada się, że w pierwszej kolejności mieszkania w Dobrzelowie będą przyznawane mieszkańcom gminy.
Jeśli po naborze w tym kręgu zostaną jakieś wolne lokale, można będzie
myśleć o kierowaniu tej oferty do mieszkańców Bełchatowa czy powiatu.
Szczegółowo kwestie te zostaną określone w regulaminie.
n

Ekspresem przez Gminę Kleszczów
Wsparcie dla sektora NGO. Ponad 240 tys. zł rozdysponuje
Gmina Kleszczów wspierając realizację kilku tegorocznych zadań
publicznych. Fundacja „Horacy” z Wolicy będzie prowadzić działania z obszaru turystyki i krajoznawstwa oraz na rzecz osób niepełnosprawnych. Inicjatywy dla niepełnosprawnych i ich opiekunów
realizuje też (kolejny rok z rzędu) kleszczowska Fundacja „Przekraczać Granice”. Działań związanych z aktywizacją i integracją społeczną osób w wieku emerytalnym podjęło się Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów. Z kolei Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny” przedstawiło zaakceptowany i poparty umową projekt działań dotyczących
upowszechniania wśród mieszkańców tradycji narodowych oraz
rozwoju obywatelskiej i kulturowej świadomości. Łódzki Oddział
Okręgowy PCK realizuje natomiast projekty dotyczące promocji
i ochrony zdrowia.
Sukces ucznia technikum. Szymon Strzelczyk, ucz.II klasy Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie wygrał finał XLVII
Olimpiady Wiedzy Technicznej, której organizatorem jest Naczelna
Organizacja Techniczna. Szesnastolatek jest jednym z 39 finalistów
OWT i jedynym uczestnikiem ze szkół regionu łódzkiego. Status laureata oznacza dla Szymona zwolnienie z części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i 100% na dyplomie
Inwestycyjne lato. Wśród prowadzonych obecnie przez
gminę inwestycji na plan pierwszy wysuwają się remonty i rozbudowa dróg. Najbardziej dynamiczne zmiany widać na wyremontowanej od podstaw i poszerzonej drodze powiatowej
1500E od Czyżowa do skrzyżowania w Kalisku. Na znacznym
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Wójt Sławomir Chojnowski pogratulował sukcesów Szymonowi Strzelczykowi oraz Agnieszce Nagodzie-Gębicz, dyrektorce szkoły.

jej fragmencie firma wykonawcza ułożyła ostatnią warstwę
bitumicznej nawierzchni. Usunięto już sygnalizację świetlną, która regulowała ruch wahadłowy. W Kleszczowie kończą
się prace przy dwóch nowych budynkach, które pomieszczą
osiem mieszkań o standardzie socjalnym. W końcową fazę
wkraczają prace w trzykondygnacyjnym budynku biurowym
w Kleszczowie. Wymianie i uzupełnieniu poddano tu instalacje
wewnętrzne, a wyremontowane wnętrza będą bardziej funkcjonalne. Jedna z oddanych właśnie użytkownikom inwestycji
to przedłużona do wschodnich granic gminy ścieżka rowerowa
o długości 1050 m. Sieć ścieżek rowerowych w gminie Kleszczów mierzy obecnie niemal 78 km.
n
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Z GMIN

W Dobrzelowie powstanie 48 lokali mieszkalnych

Z GMIN

Głośno, radośnie i … za krótko!
Szczerców z przytupem powitał lato. Wszystko za sprawą atrakcyjnego programu imprezy, na
którą po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, zaprosili mieszkańców pod koniec czerwca wójt Krzysztof Kamieniak i Rada Gminy Szczerców.
Świętojański weekend rozpoczął się od tanecznego pokazu grupy B2B Crew, zaraz później odbył się konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański. Na królową i króla jury wybrało Oliwię i Bartosza,
którzy poprowadzili korowód nad Widawkę, gdzie wianki wypuszczono na wodę. Estradą zawładnął Kabaret Skeczów Męczących.
Satyrycy zagościli dzięki stowarzyszeniu „Na Skrzydłach Marzeń”,
które pozyskało grant na zorganizowanie imprezy kulturalnej.
– Mieszkańcy gminy Szczerców znają nas przede wszystkim dzięki pomocy żywnościowej, bo od lat przywozimy z łódzkiego Banku
Żywności artykuły spożywcze dla najbardziej potrzebujących – mówi
Anna Kamieniak, Prezes Stowarzyszenia. – Ale „Na Skrzydłach Marzeń” chce również zapewnić nam wszystkim coś „dla ducha” i dlatego pełen humoru program wydawał się w tym wyjątkowym czasie
odpowiednim rozwiązaniem.
W niedzielę na szczercowskiej Wyspie odbył się Piknik Motocyklowy. Zjechało do Szczercowa kilkaset maszyn.
To oczywiście nie wszystkie atrakcje. Można było popływać kajakiem, posłuchać orkiestry dętej OSP Szczerców i recitalu Teresy
Mikuty, uczestniczki telewizyjnego show The Voice Senior. Warto
też dodać, że świętojański weekend zakończył się charytatywną
zbiórką na leczenie Adasia Domańskiego.
n

Oliwia i Bartosz, królowa i król świętojańskiego pikniku w Szczercowie.

Nowe wyzwania zelowskiego ZUK
Od 1 stycznia br. funkcję Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych
w Zelowie sprawuje Michał Michałek.
- Jak ocenia Pan obecną sytuację ZUK?
Michał Michałek (MM) - Zakład Usług Komunalnych w Zelowie
zajmuje się wymagającym dużych nakładów finansowych obszarem,
jakim jest gospodarka mieszkaniowa. Od 28 maja nasza działalność
poszerzyła się o dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków.
Jest to efektem przejęcia przez nas Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Maurycowie. Jestem w trakcie analizy tego nowego odcinka działalności ZUK. Pierwsze nasze obserwacje i wnioski wskazują na potrzebę zainwestowania w infrastrukturę
ściekową oraz obiekty zapewniające dostarczanie wody.
- Jak wyglądał proces połączenia ZUK i wspomnianego
PWiK z Maurycowa?
MM - Kiedy w styczniu obejmowałem stanowisko Prezesa w Zakładzie Usług Komunalnych, proces połączenia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji był już zaawansowany. W pierwszej kolejności zależało mi na tym, aby pracownicy obu firm nie
ucierpieli z powodu tej fuzji. W siedzibie ZUK przy ul. Żeromskiego 28 wyremontowaliśmy pomieszczenia, przewieźliśmy meble
oraz sprzęt. Na parterze budynku powstał także punkt kasowy,
w którym mieszkańcy uiszczają opłaty za czynsz, wodę i ścieki. To
wszystko było dużym wyzwaniem, któremu pomyślnie podołaliś
my. Teraz już jedna, wspólna załoga ciężko pracuje, aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli proces połączenia firm.
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– Czy planuje się budowę
nowych mieszkań w ramach
rządowego programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych?
MM – Skorzystanie z tej możliwości byłoby szansą na „odmłodzenie’’ zasobu komunalnego mieszkań na terenie Zelowa.
Pierwsze rozmowy w tym temacie podjąłem już w lutym tego
roku w oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi, który
jest operatorem tego rządowego programu. Obecnie rozważamy
ewentualne lokalizacje dla takiej budowlanej inwestycji.
– Jakie są plany ZUK na najbliższe miesiące?
MM - Poza bieżącą działalnością, naprawami oraz remontami
za własne środki planujemy szereg działań finansowanych przez
inne podmioty. Przygotowujemy się do kompleksowej wymiany dwóch najbardziej zniszczonych konstrukcji dachowych na
budynkach komunalnych. Z uwagi na gazyfikację gminy Zelów
planujemy kompleksową przebudowę kotłowni miejskiej. Intensywnie pracujemy nad oczyszczeniem miejskiego targowiska, aby
móc wyznaczyć miejsca dla handlujących tam przedsiębiorców.
W dalszej przyszłości chciałbym rozszerzyć zakres i obszary działalności spółki. 
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. Kościuszki 13, 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
Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny: w każdy wtorek przez starostę i członka zarządu
oraz w każda środę przez wicestarostę. Jeżeli ww. Są
dniami wolnymi od pracy interesanci przyjmowani są
w następnym dniu roboczym.

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.
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ul. Czapliniecka 96
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 733 66 24

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

PREZYDIUM RADY

Komisja Rewizyjna:
Joanna Guc (przewodnicząca)
Zofia Szumigaj-Grochocka
Marek Chrzanowski
Jarosław Janaszewski
Bogdan Stolarczyk
Komisja Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego
Marek Chrzanowski
(przewodniczący)
Jacek Bakalarczyk
Radosław Herudziński
Waldemar Wyczachowski
Krzysztof Gajda
Krzysztof Rybak
Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony
Środowiska
Zofia Szumigaj-Grochocka
(przewodnicząca)
Jolanta Pawlikowska
Adam Baryła
Sławomir Malinowski
Marek Jasiński
Jacek Zatorski
Jarosław Janaszewski

Krzysztof Rybak
Wiceprzewodniczący

Sławomir Malinowski
Przewodniczący

Renata Skalska
Wiceprzewodnicząca

ZARZĄD POWIATU

Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Jacek Bakalarczyk
Wicestarosta

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

Radoslaw Herudziński
Członek Zarządu

Marek Jasiński
Członek Zarządu

Adam Baryła
Członek Zarządu

Marek Chrzanowski

Tadeusz Dobrzański

Małgorzata Filipek

Krzysztof Gajda

Joanna Guc

Jarosław Janaszewski

Krzysztof Jewgiejuk

Włodzimierz Kula

Leszek Maciaszczyk

Jolanta Pawlikowska

Lidia Szymańska

Waldemar Wyczachowski

Jacek Zatorski

Bogdan Stolarczyk

Zofia Szumigaj-Grochocka

