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Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
im. gen. J. Głuchowskiego, ul. Targowa
20, 633 60 08

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

Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Czapliniecka 96, tel. 633 23 78,
fax 632 65 69
Powiatowe Centrum Sportu
ul. Czapliniecka 96, 733 01 70, 733 01 72

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
(kier. 44)

Szkoły ponadgimnazjalne
ul. Czapliniecka 66
-

ul. Pabianicka 17/19
-

Centrala 635 86 00, fax 635 86 17
Sekretariat 635 86 01
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 635 86
81
Wydz. Finansowo-Księgowy 635 86 56
Wydz. Zamówień Publicznych i Inwestycji
635 86 42
Wydz. Spraw Obywatelskich 635 86 51
Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru
635 86 33
Wydz. Komunikacji i Dróg 635 86 77,
635 86 09
Wydz. Gospodarki Nieruchomościami Skarbu
Państwa 635 86 50
Zespół ds. Kadr 635 86 10
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 635 86 14
Biuro Rady Powiatu 635 86 53
Rzecznik prasowy 635 86 14

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
tel.733 04 98, fax 633 06 42
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 635 04 07
Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny,
633 16 81
Bursa Szkolna 632 12 52

Szczegółowy zakres usług realizowanych przez
każdą z komórek organizacyjnych jest dostępny
na stronie www.powiat-belchatowski.pl

Powiatowa Administracja Zespolona
KP Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wspólna 7, 633 83 12, fax 633 62 68
KP Policji
ul. 1 Maja 7, 635 52 00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
ul. Pabianicka 34, 633 29 06
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna,
ul. Okrzei 49, 733 13 57

Pozostałe instytucje
Szpital Wojewódzki
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00
Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Lipowa 67, tel./fax 632 79 14
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Bawełniana 3, tel./fax 632 94 04

ul. Pabianicka 34
-

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa 635 86 04
Wydz. Architektury i Budownictwa 635 86 78
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
635 86 24

I Liceum Ogólnokształcące
im. W. Broniewskiego
ul. 1 Maja 6, tel./fax 632 20 10
II Liceum Ogólnokształcące
im. J. Kochanowskiego ul. Czapliniecka
72, tel. 632 22 11, fax 632 21 83
ZSP nr 3 im. L. Czyżewskiego
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 57 11,
fax 632 31 56
ZSP nr 4 im. R. Traugutta
ul. Czapliniecka 98, tel. 733 12 17,
fax 632 16 42
ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie
ul. Kilińskiego 5, tel./fax 634 10 70
Przyjęcia interesantów przez starostę, wicestarostę i etatowego członka Zarządu Powiatu
odbywają się we wtorki od godziny 13.00
w budynku starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19
(III piętro). Termin wizyty należy uzgodnić
w sekretariacie lub telefonicznie: 44 635 86 01.

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

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

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

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

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
97-413 Bełchatów, Łękawa 9,
tel. 635 13 48, fax 633 21 06

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

Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, 043 676 60 04

Urząd Gminy w Szczercowie
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
tel./fax 631 80 50

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
ul. Czapliniecka 96, 632 28 74

Urząd Miejski w Zelowie
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
tel./fax 634 10 00
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Wydz. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09
Wydz. Promocji i Rozwoju Powiatu 733 66 08

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie; www.powiat-belchatowski.pl
Zespół redakcyjny: Agnieszka Zawodzińska (AZ) redaktor naczelna, Krzysztof Borowski (KB), Magdalena
Biedzińska (MB)
Kontakt z redakcją: tel. 44 733 66 02; e-mail: azawodzinska@powiat-belchatowski.pl
Przygotowanie do druku i druk: Usługi Poligraficzne „TAGRAF” Andrzej Taborowski, Bachorzyn 13,
98-113 Buczek tel. 43 677 41 56
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Na okładce: panie z Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie
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TO JEST WAŻNE
Szanowni Państwo

Powiat Bełchatowski przeznacza miliony złotych na działania
proekologiczne, dzięki czemu plasuje się w czołówce samorządów
dbających o środowisko. Potwierdzeniem naszego zaangażowania są
liczne nagrody zdobywane w prestiżowych konkursach oraz widoczne na
terenie powiatu zmiany: coraz mniej dzikich wysypisk, segregowanie
odpadów przez mieszkańców, tereny zieleni, oczyszczalnie ścieków, szeroko
pojęta edukacja ekologiczna i wzrost świadomości znaczenia przyrody w
naszym życiu. Są to efekty wielu lat działalności powiatu w sferze ochrony
środowiska. Dotacje przeznaczane dla gmin pozwalają im realizować na
swoim terenie wiele działań służących ekologii. Wspomagamy także parafie, ochotnicze straże pożarne, spółki
wodne, nadleśnictwa. Wszystkich nas cieszy później widok pięknych skwerów czy parków, nowych wozów
strażackich, odnowionych budynków użyteczności publicznej. Niestety, po zakończeniu inwestycji zdarza się, że
„obdarowani” dotacjami Powiatu Bełchatowskiego przez nieuwagę, a może celowo nie informują społeczeństwa
o wsparciu samorządu powiatowego, które sięga nawet 60 procent wartości inwestycji. Pominięcie „darczyńcy”
jest swego rodzaju faux pas, które zwłaszcza wśród samorządów z jednego powiatu nie powinno się zdarzać. Mam
nadzieję, że takie przypadki będą w przyszłości marginalne i nie będą psuć relacji między urzędami, bo przecież
wszyscy działamy na rzecz naszych mieszkańców.

Szczepan Chrzęst
Starosta Bełchatowski

Ważne ustalenia XX Sesji Rady Powiatu
Likwidacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łękawie
Rada Powiatu podjęła uchwałę o likwidacji Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Łękawie i utworzeniu Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Łękawie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
9 było przeciwnych. Obradom sesji przysłuchiwało się kilkunastu
pracowników Ośrodka wraz z dyrektorem.
Przedmiotowa uchwała mówi o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r.
szkół specjalnych ze względu na niedostosowanie społeczne dzieci
i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,
metod pracy, wychowania i resocjalizacji - wchodzących w skład MOW
w Łękawie - tj. Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Łękawie.
Wychowankom likwidowanej placówki zostaną zapewnione odpowiednie
warunki bytowe i opieka wychowawcza w placówkach resocjalizacyjnych
wskazanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji*.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały o likwidacji Ośrodka, w MOW
w Łękawie podejmowane są od dawna działania naprawcze dotyczące
np. zmniejszenia liczby ucieczek wychowanków z Ośrodka. Jednak
osiągnięte rezultaty są niewspółmierne w stosunku do poniesionych
nakładów finansowych. Zdaniem władz Powiatu Bełchatowskiego
istnieje szereg argumentów przemawiających za radykalnym
rozwiązaniem, jakim jest likwidacja tej placówki. Prawie połowa
wychowanków Ośrodka znajduje się poza nim na tzw. „ucieczkach”. Dla
przykładu: dane z kontroli 7.10.2009r. wykazały obecność 44 osób,
podczas gdy w księdze ewidencji wpisanych było 65 wychowanków.
Ciąg dalszy na str. 4

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łękawie to placówka
resocjalizacyjna dla chłopców w wieku od 13 do 18 lat, umieszczonych
w niej na podstawie postanowień sądów rodzinnych. Wychowankami są
nieletni z całego kraju niedostosowani społecznie, wymagający
stosowania specjalnej organizacji nauki, wychowania i resocjalizacji,
mający ogromny bagaż negatywnych doświadczeń życiowych. Liczba
skierowanych do pobytu w łękawskim Ośrodku osób jest zmienna
i oscyluje wokół liczb 50 - 60. Podopieczni pochodzą z całego kraju. Kadrę
stanowi 61 osób: pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
*Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał
1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierowanie
nieletnich do MOW i MOS jest zadaniem placówki realizowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku
socjoterapii.
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Ciąg dalszy ze str. 3

Dopiero realizacja „Programu zindywidualizowanych zajęć wyrównawczych, specjalistycznych i pozalekcyjnych dla wychowanków
MOW w Łękawie - Kształcę się - Pracuję Jestem", na który w ciągu 2 lat wydatkowano
790 085,68 zł ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pozwoliła o połowę
zmniejszyć liczbę ucieczek. Realizacja programu zakończyła się 31 marca 2011 roku.
W 2007 roku pozyskano z MEN 340 000 zł
w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna
szkoła". Dzięki tym środkom wyposażono
pracownię terapeutyczną, stworzono pracownię
Szkolnego Klubu Europejskiego, doposażono
sypialnie i świetlice wychowanków w nowe
meble oraz sprzęt AGD i RTV oraz zakupiono
pomoce dydaktyczne. Obecny stan techniczny
zakupionego sprzętu wskazuje na brak
poszanowania mienia przez wychowanków.
W 2010 r. przebywało w Ośrodku średnio 42
wychowanków, a roczny koszt funkcjonowania
placówki wyniósł 4 192 089,60 zł, podczas gdy
subwencja przyznana przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej opiewała na 3 483 742,42
zł. W 2011 r. przebywało w Ośrodku średnio 38
wychowanków, a roczny koszt funkcjonowania
wyniósł 4 635 766,42 złotych (MEN przekazało
subwencję 4 409 405,20 zł).
W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Łękawie przebywa młodzież spoza terenu
powiatu bełchatowskiego w sytuacji, gdy dla
uczniów z terenu naszego powiatu wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy,
wychowania i socjoterapii brakuje tego rodzaju
miejsc. W kraju funkcjonuje 78 młodzieżowych
ośrodków wychowawczych. Młodzież ze
zlikwidowanego Ośrodka w Łękawie zostanie
do nich skierowana.

wniosek rodziców.
Głównymi celami
MOS będą:
1) eliminowanie
przyczyn i przejawów
zaburzeń zachowania
oraz przygotowanie
wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi
i prawnymi poprzez
udzielanie im specjalistycznej pomocy;
2) umożliwienie
uzyskania w bezpiecznych warunkach
wiedzy i umiejętności niezbędnych do
ukończenia gimnazjum, a także stworzenie
warunków umożliwiających intelektualny
i emocjonalny rozwój uczniów poprzez odpowiednią organizację procesu kształcenia oraz

sie na okres 5 lat. W wyniku tego 45 osób
stanęło przed widmem utraty miejsca pracy.
Mając na uwadze względy społeczne i fachowość personelu, dyrekcja zdecydowała o zatru-

Utworzenie Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii
Likwidacja MOW w Łękawie, a następnie
utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii umożliwi Staroście Bełchatowskiemu
umieszczanie w nim w pierwszej kolejności
wychowanków z terenu powiatu bełcha-

towskiego. W obowiązującym stanie prawnym
możliwe jest kierowanie dzieci do MOS
wyłącznie na podstawie orzeczenia poradni
psychologiczno - pedagogicznej wydanego na
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działania wspomagające wychowawczą rolę
rodziny.

Informacja o kondycji
finansowej szpitala
Dyrektor Szpitala
Wo j e w ó d z k i e g o
w Bełchatowie przedstawił radnym informację na temat kondycji finansowej placówki. Wynika z niej,
iż wielkość kontraktu
na świadczenie usług
medycznych zawarta
w umowie z Narodowym Funduszem
Zdrowia na rok 2012
kształtuje się na
poziomie 100 230 000
zł. W stosunku do
roku ubiegłego jest
wyższa o 2,6%. W wyniku rozstrzygnięcia
postępowania konkursowego na działanie
zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego szpital utracił kontrakt w tym zakre-
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dnieniu części osób na innych stanowiskach
pracy (28), 7 osobom wypłacono odprawy. Od
lutego br. szpital przejął świadczenie usług
w zakresie nocnej i świątecznej podstawowej
opieki zdrowotnej.
Wszystkie działania zmierzające do maksymalizacji wysokości kontraktu nie są w stanie
pokryć rosnących kosztów utrzymania szpitala,
które w stosunku do roku ubiegłego wykazują 8
%-owy wzrost. Działalność szpitala za I kwartał
bieżącego roku zamknęła się stratą w wysokości
2,9 miliona złotych. Problematyczny dla
szpitala jest temat nadwykonań, za które NFZ
nie płaci. Za lata 2010 2011 szpital próbuje
przed sądem wyegzekwować kwotę 4,8 miliona
złotych.
- Działania zmierzające do poprawy sytuacji
muszą obejmować najwyższe pozycje kosztowe.
Oszczędności w gospodarowaniu kosztami
musimy szukać w gospodarce lekowej, w zakupie materiałów i usług. Niewykluczone, że optymalizacji zostaną poddane koszty osobowe
- uważa Mirosław Leszczyński, dyrektor bełchatowskiego szpitala.
A. Zawodzińska

WYDARZENIA
Święto samorządowców
Mszą św. w intencji Ojczyzny oraz lokalnych
władz samorządowych rozpoczęły się w kościele przy ul. Kościuszki w Bełchatowie
powiatowe obchody Dnia Samorządu Terytorialnego (25.05.). Uczestniczyli w niej m.in.
przedstawiciele władz gmin i powiatu, radni,
dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych i szkół prowadzonych przez samorządy.
Dzień Samorządu Terytorialnego przypadający
27 maja upamiętnia pierwsze po obaleniu
systemu komunistycznego wybory samorządowe do rad gmin w 1990 roku. Podniosły
charakter bełchatowskiej uroczystości podkreśliła obecność pocztów sztandarowych, w tym
Powiatu Bełchatowskiego.

cając się do samorządowców podziękował
za pracę na rzecz
lokalnych społeczności, a tym samym
także dla całego regionu.
- Ziemia bełchatowska pięknieje
- zwrócił się do zebranych P. Bejda. - To
efekt wysiłku, a nawet
poświęcenia się was,
s a m o r z ą d o w c ó w.
Chciałbym podziękować waszym rodzinom,
które najlepiej wiedzą, ile trudu, stresu i wyrzeczeń wymaga praca samorządowca czy
funkcjonariusza publicznego. Życzę, by ziemia
bełchatowska - serce naszego regionu - wciąż
tętniło i przynosiło jego mieszkańcom pomyślne
i spokojne życie.
Podziękowania za trud i aktywne zainteresowanie losami swojego środowiska przekazał
pracownikom samorządowym Szczepan
Chrzęst, - Starosta Bełchatowski. W swoim
wystąpieniu podkreślił znaczenie reformy
samorządowej dla
kraju i jej wpływ na
wielopłaszczyznowy
rozwój i poprawę
wizerunku gmin,
powiatów i regionów.

Część oficjalna uroczystości odbyła się w sali
kinowej Miejskiego Centrum Kultury i miała
charakter akademii. Jej gospodarzami byli
Szczepan Chrzęst - Starosta Bełchatowski
i Edward Olszewski - Przewodniczący Rady
Powiatu. Galę prowadzili Agnieszka First
- Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Jan Wionczyk - Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Wśród gości był wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, który zwra-
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Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, nazywane także
Dniem Samorządowca, stały się okazją
do wyróżnienia osób
zasłużonych w pracy
na rzecz „małych
ojczyzn”. Postanowieniem Prezydenta
RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne

Zaproszenie do starostwa przez SMS
„Wydział Komunikacji i Dróg
Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zaprasza po odbiór
dowodu rejestracyjnego.
Życzymy miłego dnia”. tej treści SMS otrzymywać będą mieszkańcy powiatu
bełchatows k i e g o .
Wy d z i a ł
komunik a c j i
wprowad z i ł
system
wysyłania

wykonywanie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej Srebrny Medal za
Długoletnią Służbę otrzymała Beata Baryła,
zaś Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
odebrał Waldemar Wyczachowski. Srebrnym
medalem za zasługi dla obronności kraju,
przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej,
został odznaczony Jan Wionczyk.
W części artystycznej uroczystości wystąpił
kwartet smyczkowy z Wrocławia.

powiadomień na telefony komórkowe.
- To kolejne udogodnienie dla petentów
wydziału komunikacji bełchatowskiego starostwa - mówi Krzysztof Gajda, Naczelnik
Wydziału Komunikacji i Dróg. - Osoby
rejestrujące samochód lub czekające na odbiór
prawa jazdy, jeśli we wniosku wpiszą swój
numer telefonu komórkowego, otrzymają
wiadomość SMS o możliwości odbioru dokumentu.
SMS to nie jedyna forma powiadomienia
o dokumencie gotowym do odbioru. Urząd
skontaktuje się z klientem na jego życzenie
także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- Cały czas staramy się usprawniać pracę
naszego wydziału, który odwiedza największa
ilość petentów. W zeszłym roku zarejestro-
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waliśmy 10 tysięcy pojazdów, wydaliśmy 4388
praw jazdy - mówi Elżbieta Świerk, Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów. - Mamy
nadzieję, że powiadomienia na telefon komórkowy czy pocztę e-mail sprawdzą się i będą
chętnie wybierane przez mieszkańców.
Obecnie w wydziale komunikacji działa 12
stanowisk dla petentów. W sali rejestracji jest
ich 10, natomiast w oddzielnym pokoju
dodatkowe 2, na których pracownicy udzielają
informacji i wydają potwierdzenia o terminie
rejestracji z sytemu Q-matic. Wydział komunikacji prowadzi również dwie filie: w Kleszczowie (1 stanowisko) i Zelowie (2 stanowiska),
dzięki czemu mieszkańcy tych gmin nie muszą
swoich spraw załatwiać w Bełchatowie. Termin
wizyty w wydziale można zarezerwować za
pośrednictwem specjalnej aplikacji na stronie
internetowej powiatu oraz telefonicznie.
KB
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Zabawy w plenerze
Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bełchatowie świętowali Dzień Dziecka w OSiR „Wawrzkowizna” (30.05.).
Zabawę na łonie natury urozmaiconą kulinarnymi atrakcjami
zorganizował dzieciom Związek Zawodowy Pracowników Ruchu
Ciągłego KWB „Bełchatów”. Ta inicjatywa ma już długą, bo aż 14-letnią
tradycję.
- Jest to nasza potrzeba serca - mówi Waldemar Lutkowski,
przewodniczący ZZPRC. - Mam wrażenie, że znając trudy życia i ciężkiej
pracy wyostrza się nasz zmysł poczucia ludzkiej krzywdy
i niesprawiedliwości losu. A ta dotyka nierzadko najmłodszych. Myślę, że
przynajmniej tę odrobinę odpowiedzialności za poprawę ich bytu każdy
powinien wziąć na siebie. Tak dzieje się w naszym Związku.
ZZPRC KWB „Bełchatów” przekazuje Ośrodkowi każdego roku
upominki. Z okazji tegorocznego dziecięcego święta podarowano sprzęt
sportowy. W uznaniu za życzliwość i zaangażowanie w życie SOS-W
społeczność placówki uhonorowała Związek przyznaniem specjalnej
statuetki. Przewodniczący odebrał ją z rąk Ewy Olszewskiej dyrektora
Ośrodka.
Zabawa w „Wawrzkowiźnie” zaczęła się od rozpalenia ogniska. Dzieci
bawiły się przy dźwiękach głośnej muzyki, częstowały słodyczami i watą

Kolorowy Dzień Dziecka

cukrową.
- Wiem, że może to zabrzmieć nieprawdopodobnie, ale dla wielu tych
dzieci sam wyjazd tutaj to już ogromna przygoda - dodaje W. Lutkowski.
- Nam serce rośnie widząc ich roześmianych. Co roku w grudniu, dzieci
z SOS-W przygotowują dla nas uroczystość barbórkową. Dla mnie
osobiście są to bardzo poruszające spotkania. Jednocześnie jest to
niesamowita motywacja do podejmowania inicjatyw, nawet najdrobniejszych, służących potrzebom najmłodszych.
AZ

człowiek, stara się poczuć radość i beztroskę, czyli uczucia, które
towarzyszą najmłodszym.
- Stąd też można powiedzieć, że dziś każdy z nas jest dzieckiem, które
chce cieszyć się, bawić i śmiać. Niech te szczęśliwe chwile zostaną z wami
jak najdłużej - powiedział M. Jasiński.
Dobrej zabawy życzyły małym gościom także osoby związane z Fundacją: Piotr Tumidajewicz i ks. Władysław Staśkiewicz. Fundacja
"Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej" istnieje od maja 2004r., a jej
celem jest prowadzenie działalności dobroczynnej, charytatywnej
i wychowawczej na rzecz potrzebujących dzieci. Fundacja nie prowadzi
działalności gospodarczej, a środki finansowe pozyskiwane od sponsorów
i darczyńców przekazuje w całości dla dzieci, w tym także niepełnosprawnych podopiecznych świetlic, domów dziecka, z rodzin ubogich. Za
zgromadzone pieniądze organizowana jest dla nich pomoc rzeczowa,
stypendia, wyjazdy wakacyjne.
AZ

Słodycze i tysiąc pięćset złotych przekazał Starosta Bełchatowski na
paczki dla dzieci, które zostały zaproszone przez Fundację Pomagamy
Dzieciakom Ziemi Łódzkiej na zabawę z okazji Dnia Dziecka. Wzięło
w niej udział około 70 dzieci, m.in. podopiecznych bełchatowskich
świetlic środowiskowych. „Kolorowy Dzień Dziecka” ma już swoją
kilkuletnią tradycję. W pierwszy dzień czerwca dla najmłodszych
organizowany jest co roku festyn z wieloma atrakcjami artystycznymi
i kulinarnymi. W tym roku dzieci bawiły się w Oratorium Jana Pawła II
przy ul. Kościuszki w Bełchatowie.
Konkursy, wspólny taniec i śpiewanie, słodki poczęstunek i pieczone
kiełbaski nie pozwoliły nikomu się nudzić. Wicestarosta Marek Jasiński
życzył maluchom dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Przyznał, że
Dzień Dziecka jest wyjątkowym świętem, w którym każdy, nawet dorosły

Laurka dla rodzin
Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie zgromadziły w sobotę
(26.05.) w Oratorium Jana Pawła II kilkadziesiąt gości, osób dorosłych

i dzieci. Rodzina zastępcza jest formą całkowitej lub okresowej opieki nad
dzieckiem osieroconym lub z innych powodów pozbawionym opieki.
Obecnie na terenie powiatu bełchatowskiego funkcjonuje 112 rodzin
zastępczych, w których przebywa ponad 150 dzieci. Ponadto na terenie
powiatu znajdują się 4 zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego oraz jedna zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza.
Dla gości przygotowano atrakcje artystyczne i kulinarne, ale przede
wszystkim słowa podziękowań za podjęcie się trudnego zadania, jakim
jest stworzenie domu rodzinnego dla dzieci doświadczonych nieszczęśliwie przez los. Podkreślano, że wymaga to dużej odwagi i jeszcze większej dobroci serca, czyli wartości wyjątkowych i nie zawsze powszechnych.
PCPR cały czas oczekuje na zgłoszenia osób chętnych do utworzenia
rodzin zastępczych. Obecnie organizowana jest grupa, która przejdzie
specjalistyczne szkolenie. Bliższe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 44 733 05 45 lub w siedzibie PCPR przy ul.. Czaplinieckiej 66 (pokój 13).

KB
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Bronek przed kolejną
modernizacją
Od lutego tego roku I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego funkcjonuje
w budynku po kapitalnym remoncie. Jak powiedział podczas uroczystości oddania budynku do
użytku Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski: „Bronek ma teraz nie tylko duszę, ale
i ciało”. Minęło kilka miesięcy i szkoła doczekała się kolejnego remontowo-budowlanego
przedsięwzięcia. Chodzi o rozbudowę sali gimnastycznej. Dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę są już gotowe. Kosztorysowa
wartość inwestycji wynosi 3,4 miliona złotych.
- Rozbudowa sali jest kontynuacją zeszłorocznego generalnego remontu szkoły, który kosztował ponad trzy miliony złotych - mówi Marek
Jasiński, wicestarosta bełchatowski. - Istniejącą salę gimnastyczną chcemy przede wszystkim przedłużyć i zbudować dodatkowe piętro

nad istniejącymi szatniami z pomieszczeniami
sportowo gospodarczymi.
Budynek sali ma zostać podwyższony o około
2 m., przedłużony o 6 metrów, zmieniony ma
zostać sufit, konstrukcja i pokrycie dachowe.
Zostaną wymienione także: instalacja elektryczna i nagłośnieniowa, stolarka okienna
i drzwiowa. Powstanie instalacja wentylacyjna,
w miejscu starego parkietu pojawi się nowy,
zawisną urządzenia sportowe (kosze do koszykówki, drabinki, tablice), a ściany sali zostaną
pomalowane. Z kolei w pomieszczeniach
zaplecza sali pojawią się nowe gładzie, podłogi,
wyremontowane łazienki i szatnie. Powstanie
też klatka schodowa, która prowadzić będzie do
projektowanej drugiej kondygnacji. W górnej
kondygnacji powstaną natomiast pomieszczenia

sportowo gospodarcze, sala fitness, siłownia,
łazienki i szatnie.
- Górna kondygnacja zostanie połączona
z budynkiem szkoły - mówi Marek Jasiński. Dzięki temu będzie bezpośredni łącznik między
piętrami, co polepszy komunikację. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, rozbudowa
ruszy w tegoroczne wakacje i będzie trwała do
czerwca przyszłego roku.
KB

Elewacja południowa.

Elewacja wschodnia.

Elewacja północna.

Elewacja zachodnia.

Czytelne NIE przemocy!
Jeśli zdarza się, ze ktoś bliski:
– traktuje cię w sposób, który cię rani,
– popycha cię, policzkuje, uderza, szarpie,
– obrzuca cię obelgami, wyzwiskami,
– mówi ci, że jesteś głupi, że do niczego się nie nadajesz,
– zmusza cię do robienia rzeczy, które cię poniżają,
– dusi, kopie, obezwładnia, wykręca ręce,
– grozi, że cię zabije, lub dotkliwie zrani,
– obwinia cię za swoje agresywne zachowanie, mówi, ze to twoja wina,
– zmusza cię do uprawiania praktyk seksualnych, które ci nie
odpowiadają,
– straszy, że pobije twoich przyjaciół, jeśli będą próbowali ci pomóc,
– grozi, że zabierze ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie
będziesz posłuszny/posłuszna,
– sprawia,że czujesz się zagrożony w swoim domu
tu istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy
w rodzinie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie opracowało
informator, który wyjaśnia definicję przestępstwa i wskazuje przepisy
prawa określające wymiar kary za popełnienie tego czynu. Na czytelnikach robi wrażenie ilość artykułów zawartych w Kodeksie karnym dotyczącym tej sprawy. Informator wyjaśnia, czym jest przemoc domowa
i jakie może ona przyjmować formy. Najważniejsze treści opublikowane
w tym wydawnictwie dotyczą miejsc na terenie powiatu bełchatowskiego
(ponadto procedura Niebieskiej karty, Niebieska linia), w których można
i należy szukać pomocy. Informator adresowany jest nie tylko do ofiar
przemocy domowej. Powinny zapoznać się z nim także osoby, którym

zdarza się stosować przemoc w rodzinie, a także świadkowie takich
zdarzeń (sąsiedzi, znajomi, krewni). 8-stronicowa publikacja została
wydana w nakładzie 5 tys. egzemplarzy i jest kolportowana na terenie
naszego powiatu. Można ją otrzymać m.in. w siedzibie PCPR przy ul.
Czaplinieckiej 66 w Bełchatowie, a w wersji elektronicznej na stronie
www.powiat-belchatowski.pl.
AZ
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(Nie)bezpiecznie na przejściach
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Bełchatowie uczestniczyli w wyjątkowej
akcji dotyczącej bezpieczeństwa na drodze
(21.05.). Towarzyszyli policjantom patrolującym drogi, a zatrzymanym kierowcom zadawali
pytania z zakresu przepisów o ruchu drogowym.
Kierowcy, którzy naruszyli przepisy, mieli tym
razem szczęście. Mogli bowiem wybrać zamiast
mandatu … zjedzenie cytryny.
- Kwaśnych cytryn rozdaliśmy zdecydowanie
za dużo - mówi Bartosz Kasterski z AutoSzkoły SPEED, pomysłodawca akcji. - Zachowania kierowców na bełchatowskich ulicach
obserwujemy podczas naszej codziennej pracy
instruktorów nauki jazdy i, niestety, bardzo
często są to zachowania niebezpieczne, naraża-

jące życie i zdrowie ludzi. Ufam, że rozmowa
kierowców z dziećmi pobudzi ich wyobraźnię
i zdyscyplinuje postępowanie za kierownicą,
zwłaszcza w pobliżu szkół.
Wykroczenia najczęściej popełnione przez
kierowców zatrzymanych przez dzieci i policjantów podczas akcji to: nadmierna prędkość, brak włączonych świateł lub zapiętych
pasów bezpieczeństwa. Dzieci rozdawały, także przechodniom, ulotki informacyjne, które
przypominają, że: „to pieszy na przejściu ma
pierwszeństwo. A jeśli ty, jako kierowca, nie
masz widoczności całego przejścia, masz obowiązek zwolnić i upewnić się, że nie ma tam
żadnego pieszego”.

Starosta Bełchatowski, który akcji patronował, wsparł wydrukowanie baneru informacyjnego, przekazał dla dzieci materiały promocyjne związane z bezpieczeństwem, m.in. opaski odblaskowe, a także słodycze. Uczniowie
korzystający tego dnia z miasteczka rowerowego, zorganizowanego przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego, chętnie się nimi
częstowali.
Organizator, Auto Szkoła SPEED dziękuje za
zaangażowanie i pomoc w realizacji przedsięwzięcia jego patronom, m.in. Staroście Bełchatowskiemu, Agnieszce First - Naczelnikowi
Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu
w starostwie, KP Policji, Straży Miejskiej oraz
rodzicowi Grzegorzowi Wróblowi.
Redakcja

Więcej patroli
Komenda Powiatowa Policji otrzyma 60 tysięcy złotych od
bełchatowskiego starostwa. Część tegorocznej dotacji (20 tys. zł)
dotyczy zorganizowania od 1 czerwca służb ponadnormatywnych
w formie patroli pieszych na terenie powiatu bełchatowskiego. Pozostałe
pieniądze (40 tys. zł) są przeznaczone na remont instalacji elektrycznej
w budynku komendy.
- Bezpieczeństwo obywateli jest dla naszego samorządu powiatowego
priorytetem, dlatego wspieramy policję, straż pożarną czy szpital - mówi
Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski. - W 2011 roku przekazaliśmy
bełchatowskiej policji 45 tysięcy złotych na służby prewencyjne i remont
budynku.
W 2009 roku Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przekazało 114
tysięcy dotacji Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie na
modernizację placu manewrowego oraz docieplenie ścian zewnętrznych
budynku gospodarczego wraz z wymianą wrót garażowych. Starostwo
zakupiło również samochód do transportu psów tropiących za ponad 60
tysięcy złotych. W 2008 roku starostwo przekazało komendzie 40 tysięcy
złotych na dofinansowanie zakupu radiowozu oraz 70 tysięcy złotych na
stworzenie nowoczesnego powiatowego stanowiska kierowania.
KB

W przypadku … wypadku
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Bełchatowskie starostwo przypomina o możliwości pobrania w budynku głównym przy ul. Pabianickiej 17/19 bezpłatnych kart
ratunkowych ICE. Karta ICE (ang. In Case of Emergency pol. - w przypadku wypadku) ma za zadanie informować ratowników udzielających
pomocy osobie poszkodowanej w wypadku czy katastrofie, do kogo
powinni zadzwonić, jeśli osoba jest nieprzytomna. Starostwo wspólnie ze
Stowarzyszeniem Sztab Ratownictwa od zeszłego roku upowszechnia na
terenie powiatu zwyczaj posiadania karty ICE. Należy wpisać na niej
swoje imię i nazwisko oraz kontakt do osoby, którą ratownik ma
powiadomić w razie wypadku. Jest także rubryka o ewentualnej zgodzie
na pobranie narządów do przeszczepu w przypadku śmierci.
- Zbliżają się wakacje, czas wyjazdów, dlatego zachęcam do pobrania
karty, wypełnienia jej i noszenia wśród dokumentów przypomina starosta
KB
Szczepan Chrzęst.
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BEZPIECZNY POWIAT
Najlepsi instruktorzy jazdy
W dniu 11 maja br. odbył się XIII Konkurs „Instruktor Roku”
Regionu Piotrkowskiego. W konkursie udział wzięli instruktorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów
Regionu Piotrkowskiego. Konkurs został zorganizowany przez
Stowarzyszenie oraz WORD w Piotrkowie Tryb.
Zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach: test znajomości
przepisów Prawa o ruchu drogowym, pierwsza pomoc przedmedyczna,
próba stewarda - jazda po torze z talerzem i piłeczką na masce samochodu,
jazda po torze pojazdem wyposażonym w troleje. W skład Komisji
Sędziowskiej weszli egzaminatorzy oraz instruktorzy. Konkurencję
pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzili i sędziowali ratownicy ze Sztabu
Ratownictwa Drogowego z Bełchatowa.
I miejsce w konkursie zajął Mariusz Dobiech
(Powiat Bełchatowski), II miejsce Mateusz
Kopka (P. Bełchatowski), III miejsce - Michał
Czerzniewski (P. Tomaszowski). Główne
nagrody dla najlepszych instruktorów ufundował Starosta Bełchatowski (wsparcie przedsięwzięcia wyniosło 2 tys. zł), zaś upominki dla
wszystkich uczestników: WORD w Piotrkowie
Tryb., Starosta Bełchatowski oraz Starosta
Tomaszowski.

cji zawodowych instruktorów nauki jazdy, organizowanie akcji mających
na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. SOSKiI jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z siedzibą
w Warszawie. Zasięgiem działania obejmuje obszar byłego województwa
piotrkowskiego, tj. powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski,
radomszczański, tomaszowski. Liczy 80 członków - ośrodków szkolenia
kierowców i instruktorów nauki jazdy. Najbardziej aktywną oraz
reprezentatywną grupę w Stowarzyszeniu stanowią instruktorzy i ośrodki
szkolenia kierowców z powiatu bełchatowskiego. W pięcioosobowym
Zarządzie Stowarzyszenia trzy osoby reprezentują nasz powiat. Są to:
Janusz Kuśmierek - Prezes Stowarzyszenia, Sylwia Świątkowska sekretarz oraz Józef Kowalski - członek Zarządu.
Redakcja

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego
istnieje od 1995 roku. Swoje cele statutowe
realizuje poprzez m.in. podnoszenie kwalifika-

BEZPIECZNA RUBRYKA

Strefa
zamieszkania
Poruszając się po drogach i ulicach musimy
pamiętać o przestrzeganiu przepisów ustawy
„Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca
1997 r. z późniejszymi zmianami. Każdy
uczestnik ruchu ma korzystać z drogi w taki
sposób, aby unikać kolizji z innym pojazdem,
pieszym itp. niezależnie od tego, czy inni
kierujący postępują zgodnie z zasadami ruchu
czy nie. Sposób poruszania się po drogach
określają znaki drogowe. Jednym z tych zna-

ków, a zarazem znakiem o szczególnym znaczeniu jest znak określający obszar strefy zamieszkania.
Strefa zamieszkania może obejmować swym
zasięgiem drogi publiczne i niepubliczne, obszary zabudowane, głównie osiedla mieszkaniowe, na których odbywa się głównie ruch docelowy. Na początku strefy zamieszkania znajduje się znak D-40 „strefa zamieszkania”, a na
końcu D-41 „koniec strefy zamieszkania”.
W strefie zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, w tym:
 Pieszy może poruszać się swobodnie po
całej udostępnionej do użytku publicznego
przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Nie dotyczą go przepisy podane
w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” dotyczące ruchu pieszego, jak: obowiązkowe korzystanie z chodnika, poruszanie się poboczem, przy
krawędzi jezdni, lewą stroną, jeden za drugim
itd.
 Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać
z drogi bez opieki dorosłych.
 Pojazdy mają obowiązek poruszać się
z prędkością do 20 km/h.
 Parkowanie może się odbywać jedynie
w miejscach do tego wyznaczonych, czyli brak
znaku B-35 („zakaz postoju”) lub B-36 („zakaz

zatrzymywania się”) nie upoważnia nas do
zatrzymania się i pozostawienia samochodu.
 Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania na
drogę publiczną to my włączamy się do ruchu
i mamy obowiązek zachować szczególną
ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu
pojazdowi lub uczestnikowi ruchu poruszającemu się po drodze, na którą wjeżdżamy.
Na skrzyżowaniach dróg w strefie zamieszkania pierwszeństwo jest określane według reguły
„prawej ręki” czyli pierwszeństwo ma uczestnik ruchu będący po prawej, chyba że regulują
tę kwestię ustawione znaki drogowe. Wielu kierowców nie pamięta zasady „prawej ręki” i często się zdarza, że tym jadącym prosto wydaje
się, że mają pierwszeństwo, a to nieprawda,
warto o tym pamiętać. Na odcinkach dróg
w strefie zamieszkania, których parametry
geometryczne umożliwiają jazdę z prędkością
przekraczającą prędkość dopuszczalną, stosuje
się urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające, zmiany kierunku jazdy, punktowe przewężenie jezdni). Rozwiązania takie nie muszą
być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Błażej Lewiński
KP Policji w Bełchatowie

Znaki strefy zamieszkania:

D40
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SPORTOWY POWIAT
MIESIĘCZNIK POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Gimnazjada w Bełchatowie
Drużyna Publicznego Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie wygrała finał
Mistrzostw Województwa Łódzkiego Piłki Nożnej Chłopców i awansowała do finału ogólnopolskiego. Rozstrzygający mecz miał miejsce na
boisku Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie. Zawodnicy PG nr 4
rozgromili Gimnazjum nr 2 w Skierniewicach wynikiem 8:2. Na boisku
PCS rozegrał się także mecz o III miejsce między drużynami Publicznego
Gimnazjum nr 36 z Łódzi a Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim
- 6:0. Wicestarosta bełchatowski - Marek Jasiński wręczył zwycięskim
drużynom dyplomy i medale.
Na podium stanęły następujące zespoły:
1. Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie
2. Gimnazjum nr 2 w Skierniewicach
3. Gimnazjum nr 36 w Łodzi

( rejon bełchatowski)
( rejon skierniewicki )
( rejon łódzki)

Skład drużyny mistrzów: Kamil Miazek, Michał Stępień, Jakub
Bednarek, Mateusz Hertel, Damian Grzejda, Mikołaj Raś, Konrad
Kostrzycki, Krystian Pałczyński, Maciej Łabędzki, Mikołaj Bociek,
Kacper Banasiak. Opiekunem grupy jest Tomasz Zadworny. Organizator imprezy z ramienia Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
MB
- Grzegorz Muskała.

Z uśmiECHEM
Piękne i wysportowane
Dwanaście pań, na co dzień pracowników
Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,
zmierzyło się w walce o tytuł Samorządowego
Sportowca Roku 2012. Z duchem rywalizacji,
poczuciem humoru i kobiecym wdziękiem
jednocześnie panie przystąpiły do kilku niełatwych konkurencji, wymagających dużej
sprawności fizycznej, umiejętności współpracy,
a czasem sprytu i refleksu. Było więc skakanie
zespołowe przez skakankę, bieg w worku,
sztafeta z balonem, przeciąganie liny, wyścigi

na deskach i układanie liter z … ciał. Pomysł na
to przedsięwzięcie miał służyć przede wszystkim zabawie i promocji aktywnego spędzania
czasu po pracy. Udało się i jedno, i drugie. Panie
obiecują, że w przyszłym roku znów chętnie
wyjdą zza urzędniczych biurek i staną do zawodów.
Najwięcej punktów i wspomniany tytuł zdobyła Gabriela Łuczak (wydział komunikacji).
Na podium stanęły także Magdalena Bolonek
i Agnieszka Mielczarek (w-ł architektury).

W zawodach brały udział także Marta
Góralczyk - Raś (zespół ds. kadr), Aleksandra
Kałużna (w-ł promocji), Marta Kociołek (w-ł
geodezji), Magdalena Lipińska (w-ł ochrony
środowiska), Monika Selerowicz (pełnomocnik ds. org.pozarząd.), Danuta Srzednicka
(w-ł administracyjny), Elżbieta Świąder (w-ł
gosp. nieruchomościami), Ilona Wańdoch (w-ł
finansowy) i Agnieszka Wasilewska (w-ł
edukacji).
AZ
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PEC wymienia sieci
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie
tegoroczny laureat konkursu Starosty Bełchatowskiego „Firma na medal”
- zaplanowało wymianę ponad 6,7 km sieci ciepłowniczej na terenie
miasta. Prace realizowane są w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”. Spółka na ten
cel otrzymała prawie 21 mln zł dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
W połowie czerwca rozpoczęła się wymiana sieci w rejonie ul.
Sportowej i Harcerskiej wraz z częścią ul. Czyżewskiego (na odcinku od
skrzyżowania z ul. Północną do skrzyżowania z ul. Chmielowskiego),
a także na terenie osiedla POW. Na tym terenie wykonana zostanie
kompleksowa przebudowa i modernizacja ponad 3,8 km sieci
ciepłowniczej. Stare sieci kanałowe zostaną zastąpione nowoczesnymi
sieciami preizolowanymi. Pozwoli to na zlikwidowanie osiedlowego
węzła grupowego i w efekcie ograniczenie strat generowanych w procesie
przesyłu, zmniejszy
także ryzyko powstawania awarii w kolejnych latach. Wykonawcą robót jest firma
ALU-CENTRUM W.
SUDWOJ” S.j. z Sokołowa. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy
wyniesie: 5 628
208,39 zł (brutto).
Z kolei od połowy
lipca planowana jest
przebudowa sieci na
osiedlu Binków. Wykonawcą będzie
Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne Energoterm Sp. z o.o.
z Torunia. Na tym
terenie wymianie
ulegnie 2,9 km sieci.

Projekt zakłada trwałe wyłączenie węzłów grupowych T1 i T2 oraz
kanałowych sieci niskich parametrów do budynków zasilanych z tych
węzłów. W zamian wybudowana zostanie nowoczesna sieć preizolowana
i przyłącza wysokich parametrów do każdego z budynków. Całkowity
koszt tego zadania to: 2 819 438,77 zł (brutto).
Wszystkie prace powinny zakończyć się pod koniec września przed
rozpoczęciem sezonu grzewczego. Z uwagi na znaczny zakres robót
nieuniknione są okresowe przerwy w dostawie ciepła, o czym mieszkańcy
będą informowani z wyprzedzeniem.
Redakcja

Krótko o RIG
W ostatnim dniu maja br. odbyło się Walne Zgromadzenie Regionalnej
Izby Gospodarczej w Bełchatowie. Członkowie wybrali Marię Bogacką
jako przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w związku z rezygnacją
Stanisława Gotkowicza, pełniącego dotąd tę funkcję. Rada przyznała mu
tytuł Honorowego Członka Izby w uznaniu za wybitny wkład w rozwój
stowarzyszenia. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o trudnej
i pogarszającej się sytuacji firm, w tym zrzeszonych w Izbie. Szczególnie
wiele uwag skierowano pod adresem przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych. Anna Łastowska - członek Rady Izby, zaproponowała, by
zorganizować spotkanie z władzami miasta, powiatu i województwa
w celu omówienia bieżącej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej
i społecznej regionu. Uznano również, iż niezbędnym jest opracowanie
zasad współpracy między firmami - członkami RIG. Stowarzyszenie
będzie obchodzić w przyszłym roku jubileusz 10-lecia. Z tej okazji planuje
się wydanie folderu, nadanie odznaczeń państwowych i organizację cyklu
spotkań gospodarczych.
Siedziba RIG
w Bełchatowie mieści
się przy ul. Czaplinieckiej 96,
tel. (44) 733 66 00,
603 924 425,
fax (44) 733 66 01.
Redakcja

FIRMA NA MEDAL
Kategoria: przedsiębiorcy prowadzący działalność do 2 lat
Adamczyk s.c., właściciel Krzysztof Adamczyk
Adamczyk s.c. działa od stycznia 2010 r., (ul. Przemysłowa
12 A, Bełchatów), zajmuje się dystrybucją i sprzedażą
materiałów budowlanych niezbędnych do budowy i wykończenia domów, obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, domków letniskowych, obiektów zabytkowych
i innych. Firma świadczy również usługi remontowobudowlane polegające na: montażu okien, drzwi, wymianie
stolarki, renowacji pokryć dachowych, konserwacji
i wymianie akcesoriów budowlanych. Adamczyk s.c.
reaguje na potrzeby klientów, ale także ochrony środowiska.
Dla przykładu: wprowadzono sprzedaż okien pasywnych,
które przyczyniają się do mniejszych strat ciepła i mniejszego ogrzewania atmosfery; poprzez popularyzację
dodatkowych umocnień stalowych przy budowie domków,
do ich budowy zużywana jest mniejsza ilość drewna (efekt
ekologiczny), stosowanie doświetleń pomieszczeń ograniczających zużycie energii elektrycznej.
Dzięki rozwojowi firmy stale poszerzany jest zakres robót
budowlanych oraz asortyment.

www.powiat-belchatowski.pl
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Nowy magazyn otwarty
Z początkiem czerwca spółka Caparol Polska
uruchomiła swój kolejny obiekt w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 3 w Żłobnicy.
Działalność rozpoczął nowoczesny magazyn
centralny, który zajmuje powierzchnię 3000 m2 ,
posiada siedem poziomów składowania i 4250
miejsc paletowych. Budowany od jesieni 2011
roku obiekt będzie pełnił funkcję magazynu
dystrybucyjnego, realizującego zamówienia
klientów z terenu całego kraju.
Podstawowym walorem tego obiektu jest jego
nowoczesny system zarządzania logistycznego.

Uruchomienie nowego magazynu ma wpłynąć
na znaczną poprawę obsługi logistycznej
klientów spółki Caparol Polska. Władze spółki
decydując się na zlokalizowanie magazynu na
terenie gminy Kleszczów uznały, że jest to
najdogodniejsze miejsce. Jego atutem jest
lokalizacja w centralnej części kraju, niedaleko
od głównych tras komunikacyjnych.

Jerzy Strachocki (JS)
UG Kleszczów

Dłuższa obwodnica w gminie
Kleszczów
6 czerwca został otwarty dla ruchu nowy
odcinek obwodnicy gminnej, przystosowanej
do dużych obciążeń. Droga ma długość prawie
5,7 km. Zaczyna się na rondzie w Kleszczowie i,
omijając tereny zabudowane, prowadzi w sąsiedztwie zwałowiska wewnętrznego KWB
Bełchatów w kierunku miejscowości Czyżów.

Tu, poprzez nowy most na Widawce, obwodnica
łączy się z drogą powiatową 1500E. Wartość
sfinansowanej całkowicie z budżetu gminy
inwestycji wyniosła ponad 35 mln zł.
Obwodnica, której łączna długość wynosi
obecnie 14,5 km, jest strategiczną trasą, mającą
przede wszystkim ułatwić komunikację z czterema Kleszczowskimi Strefami Przemysłowymi.
Finał budowy czwartego odcinka obwodnicy
nie kończy prac związanych z ułatwianiem
dojazdu na teren gminy Kleszczów. Planowany
ciąg dalszy obejmuje inwestycje już poza
granicami gminy, ale finansowane z gminnej
kasy. W pierwszej kolejności przebudowany
zostanie odcinek drogi powiatowej nr 1500E od
Piasków do skrzyżowania w Kalisku. Urząd
Gminy przeprowadził już przetarg na
wykonanie prac projektowych.
JS

Zorganizowani dla sportu
Na początku czerwca br. odbył się w Bełchatowie IV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z udziałem przedstawicieli władz powiatu. Zasadniczymi celami Zjazdu było podsumowanie działalności Związku w latach 2008-2012
oraz wybór zarządu na kolejną kadencję.
Zabierając głos Szczepan Chrzęst - Starosta
Bełchatowski, wyraził uznanie i zadowolenie
z działalności organizacji na rzecz rozwoju
kultury fizycznej wśród najmłodszych mieszkańców powiatu.
- Potrzeba krzewienia kultury fizycznej, popularyzacji różnych dyscyplin sportowych znajduje odzwierciedlenie także w decyzjach władz
samorządu powiatowego - powiedział Sz.
Chrzęst. - Przybywa hal sportowych i innych
obiektów. Skupienie ich w ramach Powiatowego
Centrum Sportu ma służyć ich efektywnemu
wykorzystaniu, a przede wszystkim rozwojowi
sportu na terenie powiatu bełchatowskiego.
Mam nadzieję, że efekty tych poczynań będą
pozytywne i widoczne, mierzalne sukcesami,
wynikami sportowymi, liczbami osób odwiedzających nasze obiekty.
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Obrady PSZS toczyły się pod kierownictwem
prezydium Zjazdu w składzie: Jarosław Budzyński, Marek Smyczek, Cezary Kuligowski. Do Komisji Mandatowo-Wyborczej
wybrano Barbarę Sikorę, Jolantę Posmyk,
Stanisława Plutę. Natomiast w Komisji Statutowej Uchwał i Wniosków zasiedli Beata Kuligowska, Iwona Adler-Klecha, Ewa Troczyńska. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Wereszka przedstawił sprawozdanie
z działalności Zarządu PSZS, jak też pozytywną
opinię Komisji. Ustępujący Zarząd otrzymał
absolutorium.
Wybory nowych władz organizacji zakończyły się następującym rozstrzygnięciem:
Skład Prezydium Zarządu:
Prezes Zarządu - Jarosław Budzyński,
wiceprezesi - Bogdan Krzak i Grzegorz
Muskała,
sekretarz - Katarzyna Strzelecka,
członek: Marek Smyczek;
członkowie Zarządu: Agnieszka Kęsy, Paweł
Muszyński, Grzegorz Bodnar, Maciej
Bukowy, Robert Pawlicki, Jacek Pawełoszek,
Elżbieta Zielińska, Andrzej Skarba, Paweł
Siekierski, Cezary Kuligowski.

www.powiat-belchatowski.pl

Kleszczów
wybierze
najschludniejszą
posesję
Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu na
najschludniejszą posesję gminy Kleszczów. Tak
jak w poprzednich latach uczestnicy rywalizować mogą w dwóch kategoriach, zgłaszając
do konkursu posesje siedliskowe bądź posesje
w gospodarstwie rolnym. Komisja oceniać
będzie nie tylko pomysłowe urządzenie przydomowych ogródków, ale też m.in. sposób gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych, stan zabezpieczenia przeciwpożarowego
budynków, zakres prowadzonej w danym gospodarstwie selektywnej zbiórki odpadów, a także stan utrzymania pasa zieleni, rowu i chodnika
przed posesją.
Główna nagroda w kategorii „posesja siedliskowa” wynosi 3 tys. zł, a w kategorii „posesja
w gospodarstwie rolnym” 3,5 tys. zł. Ogłoszenie wyników nastąpi tradycyjnie podczas Gminnego Święta Plonów.
JS
Celem PSZS w Bełchatowie jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży
szkolnej z terenu powiatu bełchatowskiego.
Organizacja różnego rodzaju zawodów, a także
udział dzieci i młodzieży w rywalizacjach na
szczeblu powiatu, rejonu, województwa i zawodach ogólnopolskich przyczyniły się do promocji naszego powiatu w kraju. W roku 2011/2012
we współzawodnictwie międzypowiatowym
województwa łódzkiego szkoły podstawowe
naszego powiatu zajęły III miejsce, szkoły
gimnazjalne - II miejsce, a szkoły ponadgimnazjalne - I miejsce.
MB

Z GMIN
RUSIEC - ZIELONA GMINA
Władze Gminy Rusiec od wielu lat podejmują
działania związane z popularyzacją ekologii
wśród mieszkańców gminy i realizują inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska. Warto wspomnieć o przeprowadzonych
w ostatnich latach remontach budynków stanowiących własność gminy. Szkoły, ośrodki zdrowia, domy nauczyciela, budynki komunalne,
świetlice i strażnice doczekały się wymiany
okien i drzwi. W bieżącym roku planowane jest
docieplenie ścian w Wodomistrzówce w Ruścu
i Agronomówce w Woli Wiązowej. Efektem
ekologicznym wymienionych inwestycji jest
poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel, niezbędny do
ogrzewania budynków, a w konsekwencji ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

zani są do prowadzenia selektywnej zbiórki
papieru, tektury, tworzyw sztucznych, szkła
kolorowego i białego, metali oraz odpadów
niebezpiecznych (w tym baterii i małych akumulatorów). Dwa razy w roku odbywa się
obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W Ruścu istnieje również Gminny Punkt
Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych, który jest czynny od poniedziałku do piątku.
Gmina Rusiec realizuje również zadania z zakresu edukacji ekologicznej poprzez finansowanie zakupu nagród w konkursach ekolo-

Staraniem władz gminy zadania termomodernizacyjne realizowane są z udziałem
środków zewnętrznych. Dotacje z Powiatu Bełchatowskiego, Urzędu Marszałkowskiego
pokrywają ok. 60% wartości inwestycji.
Od 2006 r. obowiązuje „Regulamin czystości
i porządku na terenie Gminy Rusiec”, który nakłada na mieszkańców wymagania z zakresu
utrzymania czystości i porządku na terenach
użytku publicznego. Surowce wtórne zbierane
są w każdej miejscowości w systemie pojemnikowym. Właściciele nieruchomości zobowią-

Działalności proekologicznej władz gminy
towarzyszy troska o rekreację mieszkańców
Ruśca i okolicy. Przykładem jest przygotowanie
boisk w kilku miejscowościach leżących w znacznej odległości od stadionów w Ruścu i Woli
Wiązowej.

gicznych i materiałów do utworzenia ogródków
przyszkolnych i zagospodarowania terenów
zieleni. W konkursie „MOJA EKOLOGICZNA
GMINA” pod patronatem Wójta Gminy dzieci
i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ruścu i Woli Wiązowej wykazują się wiedzą
oraz umiejętnościami plastycznymi dotyczącymi problemów ekologicznych. W akcji
„Sprzątanie świata” uczestniczą przedszkolaki
oraz uczniowie.
Ważny stał się wizerunek gminy. Od kilku lat
cieszą oczy tereny zielone wokół szkół starannie zaprojektowane, zagospodarowane i pięknie
utrzymane. W bieżącym roku przeprowadzono
odnowę parku w Ruścu, podobne prace wyko-

Inwestycje w Gminie Bełchatów
Gmina Bełchatów, zgodnie z wcześniejszymi
założeniami, pozyskuje środki pieniężne „z zewnątrz”, aby móc finansować jak najwięcej
inwestycji potrzebnych mieszkańcom Gminy.
Złożono wnioski do LGD „Bud-uj Razem”
o dotacje na takie przedsięwzięcia, jak zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Augustynów. Jest to projekt, który ma na celu utworzenie
m.in. powierzchni trawiastej, boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej oraz placu
zabaw dla dzieci. Dodatkowo zostanie
przeprowadzone odwodnienie i utwardzenie terenu. Wniosek zgłoszono 17 maja br., który całkowity koszt operacji szacuje na 340 tys. zł,
a dofinansowanie, jakie Gmina ma otrzymać
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, wynosi 133 049 zł.
Do LGD „Bud-uj Razem” złożono również
wnioski o utworzenie wiejskich centrów
rekreacji i wypoczynku w Postekalicach, Kałdunach i Zdzieszulicach Górnych. Uwzględ-

nano również w Woli Wiązowej. Ważne, abyśmy nauczyli się dbać o takie miejsca i właściwie
korzystali z ich uroku. Najważniejsze, byśmy
zaczęli kontrolować własne poczynania.
Wszyscy musimy troszczyć się o środowisko,
w którym żyjemy. Spróbujmy wytworzyć postawę dobrego i odpowiedzialnego GOSPODARZA NASZEJ RUSIECKIEJ ZIEMI!

niając potrzeby i sugestie mieszkańców ww.
miejscowości, powstaną tam place zabaw,
boiska trawiaste lub wielofunkcyjne, a cały
obiekt dla bezpieczeństwa zostanie ogrodzony.
Łączna suma projektów na centra rekreacji
wynosi 1 mln 260 tys. zł, a dotacja z Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
to 500 tys. zł. Warto podkreślić, że wszystkie
wnioski zostały pozytywnie ocenione przez
Zarząd Stowarzyszenia LGD na zebraniu 30
maja br.
W ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” Zarząd Woje-

www.powiat-belchatowski.pl

Obszar Gminy Rusiec wchodzi w skład Parku
Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Chrząstawsko-Widawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, tak więc to również
doskonałe miejsce dla uprawiania turystyki
i odpoczynku. Znajdują się tu zespoły leśne, łąki, stawy, park rekreacyjny z muszlą koncertową. W sezonie wiosenno-letnim odbywa się w
Gminie Rusiec szereg imprez rozrywkowych.
Festyny, biesiady, pikniki wpływają na atrakcyjność gminy pod względem turystycznym i przyczyniają się do promocji gminy. Walory tutejszej przyrody doceniło już wielu ludzi, świadczy o tym powiększająca się z roku na rok liczba
letników.

UG Rusiec

wództwa Łódzkiego zatwierdził listę operacji
zakwalifikowanych do dofinansowania, w której znalazł się projekt Gminy Bełchatów na
przebudowę targowiska w Zawadach. Efektem
planowanej inwestycji będzie stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz
rozwój i poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę lokalnej infrastruktury handlowej. Całość operacji szacuje się
na 2 mln 186 tys. zł, z czego dotacja wyniesie
1 mln zł.
Gmina Bełchatów pozyskała również środki
z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie
pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Jest to kwota 80 tys. zł, a dzięki
niej zostanie wyremontowany odcinek 1,06 km
drogi Wielopole - Niedyszyna. Warto dodać,
że całość inwestycji wynosi 378 tys. zł.
Więcej szczegółowych informacji na temat
gminnych inwestycji można się dowiedzieć na
stronie internetowej: www.ugbelchatow.pl
(zakładka: „Inwestycje w gminie”) lub w kolejnym numerze „Echa”.
Paulina Było
UG Bełchatów
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Razem jest fajnie
Tegoroczny Dzień Dziecka został zorganizowany przez Rady Rodziców
szkół w Drużbicach i Wadlewie. Od godzin południowych aż do wieczora
dzieci mogły korzystać z zaplecza zabawowo-rekreacyjnego, obejrzeć
pokazy strażackie i policyjne. Impreza zgromadziła uczniów szkól
z Drużbic, Wadlewa i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie. Dzień ten
stał się okazją do integracji dzieci, które spotkają się razem w Gimnazjum.
W trakcie imprezy dzieci poprosiły obecną na ich święcie Wójt Gminy
Bożenę Zielińską o przeczytanie bajki „Królewna Śnieżka”.
UG Drużbice

Dzień Matki w Drużbicach
Od pięciu lat, czyli od czasu kiedy Bożena Zielińska została Wójtem
Gminy Drużbice, organizowane są każdego roku spotkania matek z okazji

ich święta. Były bezpłatne badania cytologiczne, mammografia, spotkania
z lekarzami oraz akademie z udziałem dzieci ze wszystkich szkół z terenu
naszej gminy. Również w tym roku matki z terenu gminy Drużbice
spotkały się 27 maja na wspólnej uroczystości z okazji Dnia Matki.
W Gminnej Hali Sportowej zgromadziły się kobiety z całej gminy, które
przyjęły życzenia od Wójt Bożeny Zielińskiej oraz wysłuchały piosenek
w wykonaniu dzieci z zespołu folklorystycznego, młodzieży z Gimnazjum
w Rasach i zespołu Ale Babki. Ponadto dla mam grała Gminna Orkiestra
Dęta. Corocznie grupa matek otrzymuje od Wójta wyróżnienia. Tak było
również w tym roku. Kilkanaście kobiet, mieszkanek naszej gminy,
otrzymało z rąk pani Wójt medale dla Wzorowej Matki Gminy Drużbice
i pamiątkowy dyplom.
Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z Drużbic, Huciska, Gręboszowa, Wdowina
i Suchcic. Organizatorem Dnia Matki była Gminna Instytucja
Kultury.
UG Drużbice

Kolejne pieniądze pozyskane
Gmina Drużbice w 2012 roku pozyskała:
2.000.000,00 na wymianę rur wodociągowych azbestowych;
67.500,00 zł na wyposażenie sal dydaktycznych oraz realizację zajęć dodatkowych dla
uczniów klas I III szkół podstawowych z terenu
Gminy Drużbice. Termin realizacji marzec
2012 - sierpień 2013r. Projekt pn „Korzystaj
z szans, rozwijaj zdolności, dołącz do najlepszych” jest finansowany w 100% ze środków
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
60.000,00 zł na termomodernizację budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Drużbice
Kolonia. Termin realizacji lipiec - październik 2012r.;
40.000,00 zł na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Drużbicach. Termin realizacji lipiec - październik 2012r.;
54.000,00 zł na gospodarkę odpadami w ramach środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Termin realizacji kwiecień - grudzień 2012r.;
460.241,00 zł na przebudowę, rozbudowę
i zmianę konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej
w miejscowości Hucisko w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”.

1 143.333,00 zł na wymianę rur azbestowych
wodociągowych (ok. 12 km) w miejscowościach: Wadlew (2012r.), Kobyłki, Drużbice,
Głupice, (2013r.). Termin realizacji kwiecień
2012r. - październik 2013r.;
24.750,00 zł na usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Drużbice, termin realizacji lipiec - wrzesień
2012r., Gmina finansuje 1%;
4.950,00 zł na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody w Gminie
Drużbice, termin realizacji lipiec - sierpień
2012r.;
2) z środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - 18.323,00 zł na zorganizowanie
Dożynek Gminnych 2012, termin realizacji
wrzesień 2012r.

Ponadto Gmina Drużbice stara się o dofinansowanie:
1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o następujące środki:
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REALIZUJEMY
1. Trwa wymiana rur wodociągowych azbestowych w miejscowości Wadlew, które przetrwały w ziemi ponad 40 lat. Obecnie realizowany jest II etap inwestycji, na który Gmina
Drużbice pozyskała 2.000.000 zł i stara się
o kolejne środki finansowe. Mając na uwadze
nowo wybudowaną drogę krajową oraz zagospodarowane ogródki mieszkańców nie dokonujemy wymiany rur tradycyjnie poprzez wykopy wzdłuż drogi, lecz nowoczesną metodą przeciskową, która nie stwarza utrudnień dla mieszkańców. III etap robót będzie wykonany w przyszłym roku. Razem wymienimy prawie 12 km
rur azbestowych wodociągowych.
2. W ubiegłym roku rozstrzygnięto przetarg
na dostawę energii elektrycznej, który pozwoli
zaoszczędzić Gminie około 120.000 złotych
rocznie.
3. Zakończyły się zebrania wiejskie z Wójtem
Gminy Bożeną Zielińską. Spotkania te odbywają się corocznie od czasu objęcia funkcji
przez obecną Wójt. Przedstawiany jest na nich
dorobek gospodarczy gminy (m.in. dzięki
pozyskanym funduszom zewnętrznym), plan na
bieżący rok i lata następne.
4. Ruszył program „komputer dla seniora”
skierowany dla osób po 50 roku życia, który
odbywa się w budynku po byłej szkole podstawowej w Suchcicach w każdą środę.
5. 15 kwietnia odbyły się rozgrywki w piłkę
nożną pomiędzy radnymi gmin Drużbice i Bełchatów na nowym obiekcie sportowym tzw.
„Orlik” przy Gimnazjum w Rasach.
UG Drużbice

www.powiat-belchatowski.pl
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Auto strażackie dla
Magdalenowa
W Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie miało miejsce
(27.05.) uroczyste poświęcenie nowego samochodu ratowniczogaśniczego, którego zakup Powiat Bełchatowski wsparł w 2011 roku
dotacją w kwocie 80 tys zł. Na zaproszenie OSP udział w tym wydarzeniu
wzięli: Szczepan Chrzęst - Starosta Bełchatowski i jednocześnie Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bełchatowie,
Jolanta Pawlikowska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa oraz Bohdan Cezary Dzierżek - zastępca Prezesa
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy przyczyni się do ograniczenia
skażenia powietrza, wód gruntowych, cieków wodnych oraz powierzchni
ziemi, a ponadto podniesie gotowość bojową jednostki OSP w Magdalenowie i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców tej części
powiatu bełchatowskiego. Skróceniu ulegnie czas dotarcia strażaków na
miejsce zdarzenia, co przełoży się na efektywne ratowanie zdrowia i życia
ludzkiego.

Powiat Bełchatowski corocznie wspiera finansowo Ochotnicze Straże
Pożarne z terenu Powiatu Bełchatowskiego. W ciągu ostatnich 7 lat
przekazano dotacje dla 20 OSP na 24 różne zadania z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na łączną kwotę ponad 1 mln zł., z czego
ponad 700 tys. zł wydatkowano na zakup 8 samochodów pożarniczych.
W roku bieżącym Powiat Bełchatowski zamierza wesprzeć 8 OSP sumą
717 tys. zł, w tym na zakup samochodów pożarniczych zaplanowano 622
tys. zł.
Magdalena Lipińska, WOŚRiL

Zielona stolica powiatu

2004-2011 przekazało miastu kwotę 3 728 000 złotych na zadania
proekologiczne.

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przekazało 130 tysięcy złotych
bełchatowskiemu magistratowi na realizację zadania pod nazwą
„Środowiskowy Eko- Raj”. Dzięki dotacji samorządu powiatowego
powstał ogród i teren zielony przy Środowiskowym Domu Samopomocy
na osiedlu Binków w Bełchatowie.

- Śmiało można powiedzieć, iż spośród wszystkich gmin powiatu
bełchatowskiego Miasto Bełchatów otrzymuje każdego roku najwięcej
pieniędzy na zadania proekologiczne - mówi Jolanta Pawlikowska,
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
starostwa. - Dzięki naszemu wsparciu udało się m.in. zagospodarować aż
siedem etapów doliny rzeki Rakówki, nasadzić drzewa i krzewy w osiedlach mieszkaniowych, zrewitalizować park przy muzeum, prowadzić
zbiórkę, transport i odzysk odpadów ulegających biodegradacji na terenie
miasta, selektywną zbiórkę odpadów segregowanych, wielkogabarytowych.
Dzięki dotacjom Powiatu Bełchatowskiego na terenie Bełchatowa
wykonano następujące czynności: zasadzono 1433 drzewa, 17 850 sztuk
krzewów, ustawiono 130 ławek i ponad 100 koszy na śmieci, stworzono
ponad 20 000 metrów kwadratowych trawników, 6 350 m.kw. alejek
spacerowych, 1 180 m. kw. kwietników, 2 243 m.kw. rabat kwiatowych.
KB

- Samorząd Powiatu Bełchatowskiego regularnie wspiera działania
Urzędu Miasta w Bełchatowie poprzez dotacje na zadania proekologiczne
- mówi Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski. - Dzięki temu
Bełchatów zyskuje m.in. nowe tereny zieleni, które poprawiają estetykę
miasta i tym samym cieszą jego mieszkańców.
W tym roku starostwo również przekaże Miastu Bełchatów dotacje na:
 utworzenie zieleńca przy ulicy Tkackiej,
 realizację IX etapu zagospodarowania doliny rzeki Rakówki,
 rewitalizację terenu zieleni Patio,
 wspomaganie w zakresie gospodarki odpadami
 prowadzenie zbiórki, transport i odzysk odpadów ulegających
biodegradacji.
W 2012 roku będzie to suma 441 tysięcy złotych. Starostwo w latach

Komunikat
Starosta Bełchatowski informuje, iż rozpoczęło się postępowanie,
którego celem jest opracowanie „Programu Ochrony Środowiska
Powiatu Bełchatowskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata
2016 - 2019" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww.
Programu. Wnioski i uwagi do powyższego dokumentu można zgłaszać
w formie pisemnej w terminie do 10 lipca 2012r. na adres Starostwa
Powiatowego, ul. Pabianicka 17/19, 97 400 Bełchatów.

www.powiat-belchatowski.pl
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Powiatowe Obchody Dnia Ziemi - finał
24 maja br. odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi
2012 (PODZ). Dopisała nie tylko słoneczna
pogoda. W imprezie plenerowej w centrum
Bełchatowa wzięło udział ponad 200 osób,
wśród nich przedstawiciele placówek oświatowo - wychowawczych oraz mieszkańcy powiatu
bełchatowskiego. Gośćmi byli Szczepan
Chrzęst - Starosta Bełchatowski, Jolanta Gandziarek - zastępca Wójta Gminy Bełchatów,
Paweł Ciotucha - zastępca Wójta Gminy
Drużbice i Andrzej Kaczmarek - Prezes Spółki
EKO-REGION.

Jolanta Pawlikowska - Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie,
Anna Kurzydlak - inspektor ds. edukacji
ekologicznej WOŚRiL
zdecydowała o następującej klasyfikacji:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu - I
miejsce
Julita Jon
Natalia Szataniak
Kinga Zasadzińska
Roksana Frens

Jarmark Ekologicznych Rozmaitości
Komisja w składzie: Jolanta Gandziarek,
Jolanta Pawlikowska, Anna Kurzydlak,
Magdalena Luba zdecydowała o następującej
klasyfikacji:
I miejsce - Samorządowe Przedszkole nr 3
w Bełchatowie,
II miejsce - Zespół Szkolno Przedszkolny
nr 9 w Bełchatowie,
III miejsce - Samorządowe Przedszkole nr
2 w Bełchatowie,
wyróżnienie - Szkoła Podstawowa nr 1

Na zorganizowanie tego przedsięwzięcia
samorząd Powiatu Bełchatowskiego otrzymał
dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w wysokości 25 200 zł. Wkład własny z budżetu
Powiatu wyniósł 4 300 zł.
Główne cele tej inicjatywy to:
a. propagowanie inicjatyw proekologicznych
w placówkach oświatowo wychowawczych;
b. rozbudzanie chęci podejmowania współpracy o charakterze międzyszkolnym, gminnym
i powiatowym pomiędzy placówkami w celu
realizacji idei zrównoważonego rozwoju;
c. aktywizacja dzieci i młodzieży do udziału
w przedsięwzięciach i działaniach na rzecz
ochrony środowiska;
d. poszerzanie wiedzy ekologicznej, przyrodniczej i geograficznej oraz praktycznego stosowania jej na co dzień;
e. rozwijanie wśród młodzieży oraz dzieci
integracji z rówieśnikami, kształtowanie umiejętności pracy w grupie i zespole;
f. likwidacja dzikich wysypisk wraz z promowaniem zachowań przeciwdziałających ich
powstawaniu;
g. wzrost nasadzeń materiałem roślinnym na
terenie powiatu (sadzonki stanowiły nagrody
w konkursach).
***
Finał PODZ'2012 rozpoczął się przemarszem
jego uczestników ulicami miasta, czyli Paradą
Wolności dla Ziemi. Był to jednocześnie
konkursem na najlepsze transparenty z przesłaniem ekologicznym.
Parada Wolności dla Ziemi
Komisja w składzie:
Krzysztof Gajda - Członek Zarządu Powiatu
w Bełchatowie,
Jolanta Gandziarek - Zastępca Wójta Gminy
Bełchatów,

Agata Włodarczyk
Katarzyna Włodarczyk
Tomasz Szataniak
Wiktor Wlazłowski
Aleksandra Kałuziak
Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie - II
miejsce
Tadeusz Kazimierzczyk
Alicja Gajda
Zofia Stawiak
Szkoła Podstawowa w Domiechowicach - III
miejsce
Katarzyna Turlej
Jakub Wólkiewicz
Wiktoria Nowak
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach
wyróżnienie
Angelika Kicka
Jarosław Wysocki
Kamil Wojtasik
Samorządowe Przedszkole nr 7
w Bełchatowie - wyróżnienie
Martyna Wójcik
Bartosz Rzepczyński
Dawid Gwóźdź
W czasie trwania
Uroczystości odbywał się Jarmark
Ekologicznych Rozmaitości, czyli prezentacje stoisk
obrazujących działania ekologiczne z placówek z terenu powiatu, które również
poddane były ocenie
komisji.

w Bełchatowie,
wyróżnienie - Samorządowy Zespół Szkół
nr 2 w Bełchatowie.
Zadbano też o doznania artystyczne. Umożliwili to następujący wykonawcy, którzy zaprezentowali się na plenerowej estradzie na Placu
Narutowicza:
• Bełchatowski Chór Gospel im. Piotra
Kudyby pod dyrygenturą Zofii Ludew,
• uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Bełchatowie pod opieką Marka
Węgrzynka,
• zespół teatralny „Wesołe Cudaki” ze
Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie oraz
„Tombas” z Bratnik.
Ponadto przez cały czas trwania imprezy
goście z „Osikowej Doliny” prowadzili warsztaty rękodzieła osikowego.
Zaangażowanie placówek w poszczególne
zadania PODZ było ogromne. Wykazano się
ciekawymi pomysłami i kreatywnością.
Dodając do tego ducha rywalizacji i dobry
humor finał PODZ'2012 można śmiało zaliczyć
do udanych.
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Agnieszka Zbrojewska - Marecka, WOŚRiL
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„Bajeczka” w Ojcowie
Członkowie Klubu Seniora „Bajeczka” z terenu powiatu
bełchatowskiego wzięli w maju udział w szkoleniu wyjazdowym do
Ojcowskiego Parku Narodowego. Uczestnicy szkolenia poznali:
- walory przyrodnicze OPN,
- przeszli ścieżką ekologiczną Doliną Prądnika,
- Ojców,
- Źródełko Miłości,
- Jaskinię Łokietka.
Ponadto zwiedzono ekspozycję przyrodniczą w Muzeum
Przyrodniczym im. prof. Władysława Szafera oraz obejrzeli film w 3D
przedstawiający powstanie OPN. Z uwagi na zaangażowanie członków
Klubu Seniora „Bajeczka” w ekologię i chęć poznawania świata przyrody,
zaobserwowane w trakcie trwania szkolenia, z całą pewnością pozwala
twierdzić, iż młodzi ludzie powinni z nich brać przykład.
Justyna Cyran, WOŚRiL

Edukacja nauczycieli

gimnazjalnych) na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego, przygotowana przez Janusza Glanowskiego, starszego specjalistę ds. edukacji
ekologicznej Ojcowskiego Parku Narodowego.

Nauczyciele i przedstawiciele innych grup zaangażowanych w działania
proekologiczne na terenie powiatu bełchatowskiego uczestniczyli w majowym dwudniowym szkoleniu wyjazdowym zatytułowanym „Edukacja
przyrodnicza na różnych etapach kształcenia z uwzględnieniem gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na przykładzie Ojcowskiego Parku
Narodowego”.
Uczestnicy szkolenia poznali walory przyrodnicze Ojcowskiego Parku
Narodowego, przemierzyli ścieżką ekologiczną Dolinę Prądnika, Ojców,
zwiedzili Jaskinię Łokietka, zamek w Pieskowej Skale oraz przepiękne
ekspozycje w Muzeum Przyrodniczym im. prof. Władysława Szafera
w Ojcowie.
W drugim dniu szkolenia zwiedzano obszary zielone wchodzące w skład
Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, ostoje tzw. Obszaru Krakowskiego podlegającego Polskiej Sieci Ekologicznej i tereny wchodzące
w skład programu CORINE biotopes ze względu na swoją florę, faunę,
geomorfologię i krajobraz.
Zwieńczeniem szkolenia była prelekcja nt. edukacji przyrodniczej na
różnych etapach kształcenia (z uwzględnieniem gimnazjów i szkół ponad-

WOŚRiL

Eko - projektanci mody
W Gminnym Przedszkolu w Domiechowicach oddział w Kurnosie
odbył się pokaz mody połączony z uroczystym wręczeniem nagród
w konkursie ekologicznym powiatu bełchatowskiego „Eko strój”.
Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
oraz Gminę Bełchatów. Opiekunem konkursu była Julita Najgebauer.
Konkurs polegał na wykonaniu i zaprezentowaniu strojów ekologicznych zrobionych z odpadów wtórnych oraz materiałów plastycznych.
Komisja powołana przez organizatorów przyznała następujące miejsca
w trzech kategoriach wiekowych:
3-latki
I miejsce MAKSYMILIAN STASIAK
II miejsce - ANTONI SZCZEPANIK
III miejsce ALEKSANDRA PŁUCIENNIK

4-latki
I miejsce- MIKOŁAJ PASZKIEWICZ
II miejsce -MARYSIA WRÓBLEWSKA
III miejsce- NATALIA CIERPIS
5-latki
I miejsce- KONRAD MALENTA
II miejsce- JULIA GRODZKA
III miejsce KAMIL NOWAKOWSKI
6-latki
I miejsce ADRIANNA RUDNICKA
II miejsce ALEKSANDRA MAŚLANKA
Dodatkowo przyznano
nagrody pocieszenia:
ANNIE MAŚLANCE,
OLIWII MARCINIAK,
AMELCE FILIPEK,
K A R O L I N I E
JADKOWSKIEJ,
DARII GRZEJDZIAK.
Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy
i zachęcamy do brania
udziału w kolejnych konkursach.
A.Zbrojewska-Marecka, WOŚRiL
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EKO - ECHO
Zachwyceni Alpami

Powiat Bełchatowski nie tylko podtrzymuje,
ale również stale rozwija, rozpoczętą w roku
2007 współpracę międzyregionalną w ramach
umowy partnerskiej z powiatem Berchtesgadener Land w Niemczech.
Podobnie jak w roku ubiegłym, 20-osobowa
grupa młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu zawitała do malowniczej
alpejskiej miejscowości w Bawarii. Korzystając
z gościnności rodzin niemieckich uczniowie
spędzili u nich 5 dni, podczas których towarzyszyli im członkowie Unii Europa - organizacji,

która od wielu lat wspiera współpracę obu powiatów.
Młodzież miała okazję zapoznać się z florą
i fauną regionu podczas wędrówki po Parku
Narodowym Berchtesgaden, należącego do
najstarszych terenów w Alpach objętych ochroną. Rzadkie gatunki roślin, świstaki, kozice
i koziorożce mają tu swoją ostoję. Symbolem
regionu jest Watzmann, druga co do wysokości
góra w Niemczech (2713m n.p.m.). W programie wizyty znalazł się również wjazd na
pokrytą jeszcze śniegiem górę Kehlstein
(ponad 1800 m
n.p.m.), gdzie w latach 1938/39 istniała
herbaciarnia Hitlera.
Budynek w formie
schroniska górskiego
Kehlsteinhaus
położony jest wśród
wysokogórskich
szczytów, skąd rozciąga się zapierający

dech w piersiach widok na Region Berchtesgaden i Kraj
S a l z b u r s k i
(Salzburger Land)
oraz jedno z najczystszych jezior
w Niemczech, z krystalicznie czystą wodą o jakości wody

pitnej - Königsee.
Polscy uczniowie podziwiali także jezioro
Chiemsee i jego największą wyspę - Herrenchiemsee z niezwykłym parkiem krajobrazowym, gdzie król Ludwik II Bawarski zbudował
zamek na wzór pałacu w Wersalu. Uczestnicy
wyjazdu odwiedzili ponadto m.in. Salzburg,
Centrum Dokumentacji Obersalzberg,
Muzeum Kolei Lokwelt i Zakłady Starej
Warzelni (Alte Saline) w Bad Reichenhall,
gdzie można było zobaczyć jak dawniej
pozyskiwano sól z solanki.

Polscy uczniowie wzięli również czynny
udział w zajęciach lekcyjnych w Żeńskiej Szkole Realnej w Bad Reichenhall. Niewątpliwie
pobyt w Berchtesgadener Land był dla nich nie
tylko sprawdzianem znajomości języka niemieckiego czy geografii, ale także znakomitym
sposobem na nawiązanie nowych, niemieckich
znajomości, które jak sobie obiecywano wzajemnie będą pielęgnowane i kontynuowane.
Magdalena Lipińska - Wydział OŚRiL

„Czysty Powiat” z naszym udziałem
Delegacja dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Zelowie wraz z przedstawicielem z WOŚRiL
w bełchatowskim starostwie gościła w partnerskim Kętrzynie podczas kolejnej edycji Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”. W trakcie trzydniowej wizyty 32 dzieci podziwiało
walory przyrodnicze regionu lasy, jeziora i pola
rzepaku. Starostwo kętrzyńskie zadbało również, aby grupa z Zelowa mogła zwiedzić Gierłoż - kwaterę Hitlera, tzw. Wilczy Szaniec oraz

Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce, zaliczane do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Dzieci podziwiały zamek krzyżacki w Kętrzynie i muzeum, w którym podziwiały kolekcję rzeźby gotyckiej, zabytki rzemiosła artystycznego oraz meble z XVII-XIX w.
W tegorocznej edycji Festiwalu wzięło udział
blisko 300 osób, między innymi dzieci oraz
młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów
z regionu Warmii i Mazur. Finałowy koncert
odbył się po raz
kolejny w gościnnych
Korszach. Występom
towarzyszyły ekspozycje i stoiska przygotowane przez nadleśnictwa, samorządy
i organizacje ekologiczne. Na stoisku
Powiatu Bełchatowskiego czekały na
zainteresowanych
konkursy i niespodzianki. Grupa zu-
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chów z zelowskiej szkoły pn. „Wesołe Cudaki”,
reprezentowała Powiat Bełchatowski wystawiając na scenie przedstawienie o treści ekologicznej.
Współpraca Powiatu Bełchatowskiego z Powiatem Kętrzyńskim trwa już od blisko 10 lat
i dotyczy przede wszystkim zagadnień ekologicznych, które dla obu regionów są priorytetem. Powiat Bełchatowski odwiedza Kętrzyn od
pierwszej edycji Festiwalu. Z tych spotkań
rodzą się pomysły z dziedziny ochrony środowiska i nie tylko, które każdy z samorządów
realizuje na swoim terenie.
A.Zbrojewska - Marecka, WOŚRiL
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RADNI IV KADENCJI
RADY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Adam Baryła

Jarosław Brózda

Sebastian Brózda

Leszek Chrzanowski

Szczepan Chrzęst

Barbara Dobkowska

Krzysztof Gajda

Ryszard Gębarowski

Marek Jasiński

Jan Juszczyk

Krzysztof Kamieniak

Grzegorz Kępa

Janusz Krzywański

Elżbieta Kudaj

Damian Nowak

Krzysztof
Nowakowski

Edward Olszewski

Tadeusz Rośniak

Marcin Rzepecki

Renata Skalska

Anna Szczęsna

Jacek Zatorski

Krzysztof Zochniak

odc. 7

ABC

samorządu powiatowego
Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady
powiatu i zadania powiatu określone przepisami
prawa. Do jego zadań należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
W realizacji zadań zarząd powiatu podlega
wyłącznie radzie powiatu. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut
powiatu. Zarząd wykonuje zadania powiatu
przy pomocy starostwa powiatowego oraz
jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje przy

pomocy jednostek organizacyjnych - komend
i inspektoratów. Jednostki organizacyjne (z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Policji) są
powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.
Powiatową administrację zespoloną stanowią:
1) starostwo powiatowe,
2) powiatowy urząd pracy, będący jednostką
organizacyjną powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat

pomocniczy kierowników powiatowych służb,
inspekcji i straży.
Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na
zewnątrz. Starosta opracowuje plan operacyjny
ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
W przypadku wprowadzenia stanu klęski
żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W sprawach
niecierpiących zwłoki, związanychcdn.
z
zagrożeniem interesu publicznego,
zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu

