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bełchatowskiego

Epidemia czasem 
trudnych i nowych 
wyzwań
Począwszy od 16 marca, kiedy nasz kraj w związ-
ku z  pandemią koronawirusa znalazł się w  kwa-
rantannie, przez półtora miesiąca trwały ograni-
czenia w  funkcjonowaniu starostwa. Niezbędne 
sprawy realizowano głównie drogą elektroniczną 
i  telefoniczną, spotkania miały postać telekonfe-
rencji. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr 
zaznacza jednak, że wydziały, które zazwyczaj 
realizują najwięcej spraw i mają bezpośredni kon-
takt z mieszkańcami, mimo utrudnień wykonywa-
ły swoje zadania na bieżąco. ➤ Str. 2

Finałowe odliczanie 
do matury
Ponad pół tysiąca uczniów skończyło 
w  kwietniu naukę w  liceach i  technikach 
prowadzonych przez samorząd powiatu 
bełchatowskiego. Posiedzenia rad pedago-
gicznych, w  których decydowano o  klasyfi-
kacji uczniów, odbyły się zdalnie. Następnie 
uczniowie zgłaszali się po odbiór świadectw 
wg schematu, ustalanego przez każdą szko-
łę. Kolejnym etapem będzie matura, w  tym 
roku w  formie egzaminu pisemnego. Roz-
pocznie się 8 czerwca. Nauka dla wszystkich 
pozostałych uczniów nadal odbywa się zdal-
nie. ➤ Str. 4

echo 

Em
ila

 S
ik

or
sk

a 
i K

am
il 

Lu
dw

ic
za

k,
 a

bs
ol

w
en

ci
 II

 L
ic

eu
m

 O
gó

ln
ok

sz
ta

łc
ąc

eg
o 

im
. J

. K
oc

ha
no

w
sk

ie
go

 w
 B

eł
ch

at
ow

ie
.



TO
 J

ES
T 

W
AŻ

NE Epidemia czasem trudnych i nowych wyzwań
Począwszy od 16 marca, kiedy nasz kraj w związku z pandemią koronawirusa znalazł się w kwarantannie, przez półtora 
miesiąca trwały ograniczenia w funkcjonowaniu starostwa. Niezbędne sprawy realizowano głównie drogą elektroniczną 
i  telefoniczną, spotkania miały postać telekonferencji. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr zaznacza jednak, że 
wydziały, które zazwyczaj realizują najwięcej spraw i mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami, mimo utrudnień wyko-
nywały swoje zadania na bieżąco.

Bezpieczne w czasie pandemii zgłoszenie sprawy do urzędu umoż-
liwiała mieszkańcom urna na dokumenty, ustawiona przy wejściu do 
starostwa. Od 25 maja wznowiono bezpośrednią obsługę mieszkań-
ców. Klienci urzędu już nie korzystają z urny na dokumenty, a sprawę 
mogą załatwić na miejscu zachowując ustalone zasady bezpieczeń-
stwa.

- Nadal zachęcam państwa do przysyłania e-maili i telefonowania. 
Pracownicy starostwa udzielają także tą drogą niezbędnych informacji 
i wskazówek - mówi starosta Dorota Pędziwiatr. - Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego na bieżąco odbiera polecenia od Wojewody 
Łódzkiego. Wszystkie komunikaty niezwłocznie przekazujemy gminom 
i publikujemy na oficjalnej stronie internetowej powiatu. Polecam śledzić 
tę witrynę codziennie, a jednocześnie proszę państwa o zgłaszanie niepo-
kojących sytuacji, byśmy mogli szybko i właściwie zareagować. Dziękuję 
mieszkańcom za wyrozumiałość i odpowiedzialne zachowanie, a lokal-
nym służbom za trudną pracę i poświęcenie.

Od czerwca ruch interesantów w budynku głównym starostwa jest 
monitorowany tak, by przy jednym stanowisku bezpośredniego kon-
taktu z urzędnikiem była obsługiwana tylko jedna osoba. Pracownicy 

punktu informacyjnego dbają o to, by nie narażać klientów na tłocze-
nie się przy jednym stanowisku.To samo dotyczy punktu kasowego.

- Mimo, że już mogą państwo uiszczać opłaty w kasie starostwa, ko-
rzystanie z przelewów także jest honorowane – rekomenduje starosta 
Dorota Pędziwiatr. – Stanowiska bezpośredniego kontaktu urzędnika 
z interesantem, co ma miejsce w kilku wydziałach starostwa, zabezpie-
czyliśmy w taki sposób, by zapewnić komfort bezpiecznej obsługi i pra-
cy. Pamiętajmy także o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni 
publicznej.

Wydział Komunikacji i Dróg na bieżąco realizuje rejestracje pojaz-
dów, wymianę dowodów rejestracyjnych, wydawanie wtórników kart 
pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic, zgłoszenia sprzedaży lub 
nabycia pojazdów. W pierwszych dwóch miesiącach epidemii zapako-
wane w kopertę dokumenty klienci wrzucali do urny. Pracownik wy-
działu kontaktował się z wnioskodawcą telefonicznie, by ustalić kolejne 
kroki. Uruchomione zostały specjalne dwa punkty odbioru dokumen-
tów. Po wznowieniu bezpośredniej obsługi mieszkańcy są już indywi-
dualnie obsługiwani na poszczególnych stanowiskach. Funkcjonuje 
także poczekalnia, ale z ograniczoną liczbą miejsc.

Aby uzyskać wypis/wyrys/kopię mapy w Wydziale Geodezji, Kar-
tografii i Katastru interesanci składali wnioski korzystając z urny na 
dokumenty lub Geoportalu, e-Puapu i poczty elektronicznej. Urucho-
miony został także - przy oddzielnym wejściu do budynku - specjalny 
punkt odbioru dokumentów. Wydział Architektury i Budownictwa 
odnotował zwiększoną liczbę wniosków o pozwolenie na budowę 
i dziennik budowy. Wydział opracował dodatkowe formularze, które 
razem z pozostałymi, ustawowymi, dostępne były w Biuletynie Infor-
macji Publicznej. Po wznowieniu bezpośredniej obsługi interesantów 
w ww. wydziałach zabezpieczono stanowiska umożliwiające kontakt 
klienta z pracownikiem. Najwięcej spraw, załatwionych w Wydziale 
Ochrony Środowiska, dotyczylo wyłączeń działek z produkcji rolnej, 
ale także uzgodnień do projektów decyzji o warunkach zabudowy 
i kart wędkarskich.

Z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów mieszkańcy kontak-
towali się telefonicznie i przez Internet. Od czerwca mogą osobiście 
przyjść do biura przy ul. Pabianickiej 26. Na parterze budynku znajduje 
się jednoosobowe stanowisko, przy którym pracownik biura rzecznika 
obsługuje klientów. W tym punkcie załatwią swoją sprawę także klienci 
wydziału Ochrony Środowiska. n

Przedsięwzięcia samorządu powiatu, planowane w I połowie roku, odwołane / przesunięte z powodu pandemii

V Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego (odwołane) - 
wydarzenie planowane w dniach 23 i 24 kwietnia to spotkanie dla 
przedsiębiorców z regionu, wykłady i panele dyskusyjne poświę-
cone problematyce gospodarczej.  

„Firma na medal” - finał konkursu (24 kwietnia). Do udziału w rywali-
zacji zgłosiło się 10 podmiotów gospodarczych. Ogłoszenie wyników 
konkursu nastąpi w II połowie roku. Jego forma będzie zależała od 
sytuacji bezpieczeństwa sanitarnego i obowiązujących przepisów. 

Wymiana uczniów z  partnerskim powiatem Berchtesgaden 
w Niemczech (16-20 maja). Nowy termin wyjazdu polskiej młodzieży 
został uzgodniony z niemieckim partnerem na połowę października. 

Powiatowe Obchody Dnia Ziemi (29 maja). Uliczny prze-
marsz mieszkańców z transparentami ekologicznymi i jarmark 
ekologicznych rozmaitości zostały odwołane. Inicjatywa jest 
przygotowywana przez wiele tygodni przez setki uczniów 
i nauczycieli. Zawieszenie zajęć w placówkach uniemożliwiło 
przedsięwzięcie.  

I Powiatowy Piknik Rodzinny (odwołany). To tegoroczna inicja-
tywa, zaplanowana na czerwiec, jako alternatywa dla dożynek 
powiatowych. Zamysłem samorządu jest integracja mieszkańców 
gmin powiatu, którzy podczas festynu przy muzyce, piknikowych 
potrawach i zabawach miło spedzą czas. 
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Bełchatowskie starostwo wznowiło już bezpośrednią obsługę mieszkańców. Starosta Dorota 
Pędziwiatr rekomenduje także telefoniczne i elektroniczne kontakty z urzędem.
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Korespondencyjna sesja rady powiatu
Sesje Rady Powiatu w Bełchatowie w trybie korespondecyjnym 

odbyły się 22 kwietnia i 29 maja. Dokumentację do poszczególnych 
projektów uchwał radni otrzymali, jak zazwyczaj, wcześniej. Dostar-
czenie tych materiałów odbyło się pocztą elektroniczną lub tradycyj-
ną. Taką drogą radni mogli również kierować swoje pytania do zarzą-
du powiatu, na które odpowiedzi zostały udzielone przed terminem 
sesji. Głosowanie za przyjęciem czy odrzuceniem danego projektu 
uchwały odbyło się poprzez zaznaczenie swojego stanowiska na 
specjalnej karcie do głosowania poprzez wybór jednej z czterech 
opcji: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” lub „brak głosu”.

W ściśle wyznaczonym terminie radni zostali zobowiązani do 
zwrotu wypełnionych kart w wersji papierowej. Niezwrócenie 
karty byłoby potraktowane jako nieobecność radnego na sesji. 
Wszyscy radni wywiązali się z tego obowiązku. 22 kwietnia i 29 
maja Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie Sławomir 
Malinowski przeprowadził sesje bez udziału radnych. Wyniki gło-
sowania nad poszczególnymi uchwałami zostały podsumowane 
i zawarte w protokole. Zostały do niego dołączone także pytania 
radnych i udzielone na nie odpowiedzi Zarządu Powiatu w Beł-
chatowie.  n

Debata z mieszkańcami o stanie powiatu 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie przygotował „Raport o stanie Po-

wiatu Bełchatowskiego”, który obejmuje podsumowanie działalności 
zarządu w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów 
i strategii oraz uchwał rady powiatu. Dokument ten będzie rozpatry-
wany podczas sesji absolutoryjnej. Wtedy też odbędzie się debata, 
w której, oprócz radnych, mogą zabrać głos także mieszkańcy. Chętni 
powinni złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, po-
parte podpisami 300 mieszkańców powiatu. Druki (wersja papiero-
wa) są do pobrania w punkcie informacyjnym budynku głównego 
starostwa oraz na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego 
(wersja do wydruku). Na witrynie internetowej oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej znajduje się także tekst „Raportu”. Zgłoszenie 

udziału w debacie należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Beł-
chatowie, w Biurze Rady Powiatu, ul. Pabianicka 17/19, I piętro, pok. 
110, najpóźniej dzień przed terminem sesji. Mieszkańcy będą zabie-
rać głos według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady 
zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie 
wynosi 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu 
rada powiatu przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem zarządo-
wi powiatu wotum zaufania. Przypomnijmy, uchwałę o udzieleniu 
zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bez-
względną większością głosów ustawowego składu rady powiatu, 
czyli w samorządzie powiatu bełchatowskiego minimum dwunasto-
ma głosami. n

Podopieczni Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej zaprojektowali i własnoręcznie zagospo-
darowali przydomowy ogródek. W tym celu kupiono sadzonki roślin i donice oraz niezbędny 
sprzęt, jak grabie, łopaty, sekatory i miotły. Wychowankowie będą także dbać o to miejsce 
podlewając rośliny i porządkując regularnie grządki.

Do bełchatowskiego starostwa trafiło 6 tysięcy maseczek, kupionych przez samorząd Wo-
jewództwa Łódzkiego. Maseczki otrzymali m.in. policjanci, medycy i pracownicy socjalni na 
terenie naszego powiatu. Tysiąc trafiło do mieszkańców, którzy mogli się w nie zaopatrzyć 
przychodząc do urzędu.

Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Bełchatowie symbolicznym złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową przy kościele na osiedlu Dolnośląskim uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji  
3 Maja. Upamiętniono także setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II składając kwiaty pod jego pomnikiem przy ul Kościuszki.
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Sprzęt dla ratowników  
od radnych powiatu
Ratownicy ze Stacji Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bełchatowie 
cieszą się z nowej pralkosuszarki, prezentu od radnych Rady Powiatu 
w Bełchatowie. Zbiórkę pieniędzy zainicjował Klub Prawa i Sprawiedli-
wości. Wszyscy radni pozytywnie odpowiedzieli i  błyskawicznie prze-
kazali pieniądze. Sprzęt służy do prania i odkażania odzieży ochronnej 
i poprawi bezpieczeństwo ratowników. 

Z inicjatywy radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości odbyła się wśród radnych powia-
tu zbiórka pieniędzy na zakup pralkosuszarki dla ratowników medycznych. Stacja Ze-
społu Ratownictwa Medycznego w Bełchatowie bardzo potrzebowała takiego sprzętu 
do częstego prania odzieży ochronnej. Dotąd zabierała ją do domów, co mogło narażać 
ich rodziny. Na odzieży mogą przenosić się różne drobnoustroje, w tym koronawirus. 
Zebranie wśród radnych potrzebnej sumy, tj. prawie 2 400 zł, odbyło się błyskawicznie.

- Tym gestem chcieliśmy pomóc ratownikom, a jednocześnie podziękować za to, 
co dla nas robią w tym trudnym obecnie czasie. Dziękuję także radnym za poparcie 
inicjatywy i wsparcie – mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski.

- Jesteśmy pod wielkim wrażeniem gestu radnych powiatu bełchatowskiego i tej, 
oddolnej inicjatywy. Dziękujemy z całego serca – powiedział Marek Konieczko, od-
bierając prezent.

Sprzęt prosto z marketu trafił do siedziby SZRM. Jeszcze tego samego dnia odbyło 
się pierwsze pranie.  n

Mobilizacja sił i gesty pomocy w walce z wirusem  
Już w pierwszych dniach ogłoszenia stanu epidemii w Polsce Za-

rząd Powiatu w Bełchatowie  przeznaczył 235 tysięcy złotych z rezer-
wy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Środki te 
pokryły koszty zorganizowania miejsc do obowiązkowej kwarantanny 
przez mieszkańców powiatu powracających 
do kraju, którzy nie mieli możliwości odbycia 
odosobnienia w warunkach domowych. Od 
23 marca do połowy maja  dotyczyło to 1500 
osób. Wyżywienie na kwarantannie zapewnił 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Beł-
chatowie, zgodnie z decyzją Marioli Czechowskiej, Prezydenta Miasta 
Bełchatowa. Dodatkowo w ramach powiatowych środków zakupione 
zostały płyny dezynfekujące i odkażające, kombinezony, okulary i ma-
seczki ochronne, a także rękawiczki jednorazowe oraz termometry.

Dla Domów Pomocy Społecznej w Bełchatowie i Zabłotach ku-
piono m.in. maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, przyłbice 
i fartuchy ochronne, a także pulsometry, termometry elektronicz-
ne i okulary ochronne o łącznej wartości 10 tys. zł. Maseczki i płyny 

do dezynfekcji przekazał także Łódzki Urząd 
Wojewódzki oraz organizacje pozarządowe, 
w tym Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Niespodziewany prezent w po-
staci maseczek nadszedł z Chin. Ich nadawcą 
był Weiping Wang, przedsiębiorca, z którym 

starosta Dorota Pędziwiatr spotkała się w sierpniu ub. roku w celu 
nawiązania kontaktów gospodarczych. Bełchatowskie starostwo 
przekazało tysiąc maseczek Komendzie Powiatowej Policji w Beł-
chatowie. n

Pracownicy 
powiatowych DPS 
bez koronawirusa
Sto kilkadziesiąt testów na obecność koronawirusa, 
które na początku maja wykonano u pracowników 
Domów Pomocy Społecznej w Bełchatowie i Zabło-
tach, uzyskało wynik ujemny. Badania zostały przepro-
wadzone na zlecenie Wojewody Łódzkiego. Testy dla 
pracowników DPS przeprowadziły tzw. zespoły wyma-
zowe, które przyjechały na miejsce, by pobrać próbki 
i następnie przekazać je do laboratorium. W tym przed-
sięwzięciu z Ministerstwem Zdrowia współpracowało 
Ministerstwo Obrony Narodowej, które oddelegowało 
do czynności konkretne jednostki wojskowe. Na tere-
nie województwa łódzkiego było  to Wojsko Obrony 
Terytorialnej. Jako pierwszych poddano testom pra-
cowników bełchatowskiego DPS, następnie zespół 
wymazowy pojawił się w Zabłotach. Oczekiwanie na 
wyniki trwało kilka dni. Placówki odetchnęły z ulgą po 
informacji, że żaden z testów nie potwierdził obecności 
koronawirusa.  n

Liczba zakażonych osób w powiecie 
bełchatowskim (stan 19 maja) 138
Liczba zgonów - 16 (od początku epidemii)
Liczba osób, które wyzdrowiały - 73

Z powodu wieku pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej są w grupie 
wysokiego ryzyka zarażenia koronawirusem. Przebadanie pracowników 
tych placówek to ważny element prewencji

Sprzęt do prania odzieży ratownikom przekazali w imieniu radnych powiatu Dorota Pędziwiatr i Marek Jasiński.
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Bieżące remonty, przygotowania do przetargów na trzy duże inwestycje drogowe i opracowywanie projektów rozbudowy dróg 
w kolejnych miejscach powiatu realizuje aktualnie Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. 

Najdroższą w tym roku drogową inwestycją będzie przebudowa od-
cinka blisko 2 kilometrów między Klukami i Groblą. Obecnie droga ta 
posiada nawierzchnię bitumiczną z licznymi uszkodzeniami, jak wyboje, 
odkształcenia i spękania. Pobocza gruntowe wyniesione są pond na-
wierzchnię jezdni, co utrudnia prawidłowe jej odwodnienie oraz po-
garsza warunki na drodze. Wzdłuż drogi występują częściowo chodniki 
z kostki betonowej o zmiennej szerokości. Na całym, przewidzianym do 
przebudowy odcinku drogi, odwodnienie realizowane jest powierzch-
niowo na przyległe tereny nieutwardzone w granicy pasa drogowego. 
Zgodnie z dokumentacją projektową przebudowa może kosztować 
2 331 040 zł. Połowę tej sumy, tj. 1 165 520 zł, ma stanowić dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja polegać będzie na 
wykonaniu nowych warstw asfaltowych i poszerzeniu jezdni, wykona-
niu chodników po obu stronach drogi, budowie miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych oraz zjazdów. Procedura przetargowa 
wyłonienia wykonawcy ruszy niezwłocznie po podpisaniu umowy na 
dofinansowanie tego zadania z Wojewodą Łódzkim.

Przygotowania do przetargu na wyłonienie wykonawcy dotyczą 
także robót w Mazurach, gdzie zaplanowano odtworzenie dwiema 
warstwami bitumicznymi stanu pierwotnego jezdni oraz regulację 
pobocza. Przypomnijmy, że na tym odcinku mieszkańcy już korzy-
stają z wcześniej wykonanego chodnika. Wartość przedsięwzięcia 
szacuje się na 400 tys. zł. Natomiast 250 tys. zł zabezpieczono na 
powierzchniowe utrwalenie jezdni drogi powiatowej na odcinku  

Kociszew – Grabostów, mierzącym ok. 2 km. Technologia wykonania 
robót wymaga wysokich temperatur zewnętrznych, w związku z tym 
realizacja ww. zadań może rozpocząć się najwcześniej w czerwcu. 

Niezależnie od tego PZD zleca szereg opracowań projektów i kosz-
torysów przebudowy dróg na terenie powiatu. Znalazły się wśród nich: 

-  przebudowa drogi powiatowej nr 1908 E na odcinku od drogi 
wojewódzkiej nr 483 do Magdalenowa, 

- rozbudowa drogi nr 1913 E w Zdzieszulicach Górnych, 
-  rozbudowa drogi powiatowej nr 1927 E wraz z budową chodnika na 

odcinku Zelów – Bocianicha, rozbudowa drogi nr 1913 E (ul. Piotrkow-
ska), odcinka od. ul. Zdzieszulickiej do obwodnicy wschodniej, 

- rozbudowa odcinka od miejscowości Karczmy do Kociszewa na 
drodze powiatowej nr 4912 E. 

Posiadanie takich dokumentów jest warunkiem koniecznym do 
ubiegania się o wsparcie finansowe z zewnątrz.   

Służba interwencyjna PZD dokonała przeglądu maszyn, pojazdów 
i urządzeń będących na wyposażeniu obwodów drogowych i re-
alizuje bieżące remonty. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę masy 
mineralno-asfaltowej o wartości ok. 200 tys. zł, która będzie użyta 
w remontach cząstkowych. W zakresie bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych drogowcy uzupełniają ubytki w jezdniach,  sprzątają 
ulice oraz drogi w obrębie mostów, skrzyżowań, zatok, przystanków 
autobusowych, a także usuwają śmieci z pasa drogowego i ścieżek 
rowerowych przy drogach powiatowych. Konieczne są również na-
prawy znaków drogowych, mycie i czyszczenie znaków i tablic dro-
gowych, wycinanie zakrzaczeń, profilowanie poboczy i utwardzanie 
ich materiałem kamiennym. n

Zaplanowany do przebudowy w 2020 roku odcinek między Klukami i Groblą mierzy blisko 
2 kilometry.

Na uzupełnianie ubytków w jezdniach PZD kupił w tym roku masę mineralno-asfaltową za 
200 tys.zł.
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Nauczyciele wyremontowali pracownię
Nauczyciele zawodów i pracownicy obsługi w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie czas zawieszonych zajęć dy-
daktycznych z uczniami wykorzystali na odnowienie pracowni samochodowej. Satysfakcja kadry CKZ jest podwójna. Placówka 
zyskała nowe miejsce do praktyk uczniowskich i zaoszczędziła budżet.  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie dysponowało do-
tąd jedną, nowoczesną pracownią samochodową. W czerwcu będzie 
gotowa do użytku druga. W dotychczasowej hali montażowej, niere-
montowanej od 30 lat, na prośbę dyrektora CKZ Andrzeja Jędrzejczyka 
nauczyciele i pracownicy obsługi wykonali prace, zgodne ze swoimi 
kwalifikacjami zawodowymi. Budowlańcy zajęli się ścianami, ich umy-
ciem, uzupełnieniem ubytków i zagruntowaniem farbą, a następnie po-
malowaniem. Założyli również płytki w kąciku sanitarnym oraz szatni. Pod 
zamontowanie podnośników trzeba było wydrążyć w posadzce otwory 
i zalać je betonową masą. Elektrycy zmodernizowali instalację, wymienili 
stare kable, gniazdka i oświetlenie na nowe elementy. Hydraulicy przyłą-
czyli do pracowni instalacje sprzężonego powietrza. Wykuto także otwór, 
w którym zamontowano dwuskrzydłowe drzwi na szynie. Umożliwią 
one wjazd do warsztatu samochodu. Koszty materiałów i urządzeń (np. 
podnośnik kosztował 23 tys. zł) pokryto z budżetu CKZ, który staraniem 
dyrekcji zasila sprzedaż już   niewykorzystywanych na zajęciach maszyn 
i urządzeń. Przygotowanie projektu remontu pracowni kosztowało 5 tys. 
zł z budżetu powiatu. Kadra dwunastu pracowników w ciągu kilku ty-

godni wykonała roboty. Warsztat będzie służył „samochodziarzom” jako 
pracownia montażowo-demontażowa. Od września zajęcia praktyczne 
w obu pomieszczeniach odbywać będzie w sumie ponad 130 osób.  n
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„Kiliński” z odnowionym placem dla pojazdów
Na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie zakończono realizację inwestycji, którą było 
wykonanie nowej, utwardzonej nawierzchni przy Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie młodzież uczy się zawodu 
mechanika samochodowego.

Teren o powierzchni liczącej 400 metrów kwadratowych wymagał 
generalnego uporządkowania. Przed inwestycją należało go oczyścić 
z resztek płyt betonowych, zniwelować nierówności poprzez nawiezie-
nie piasku. Następnie ułożono kostkę brukową, a całość wykończono 
krawężnikiem. Prace zakończyły się wcześniej (kwiecień), niż pierwot-
nie planowano (czerwiec). Po utwardzonym terenie mogą teraz bez 
problemu i ryzyka ugrzęźnięcia poruszać się ludzie i pojazdy. Wyko-
naniem robót budowlanych i opracowaniem niezbędnej dla zadania 
dokumentacji zajęła się firma Emos z Lgoty Wielkiej. Prace kosztowały 
87 tysięcy złotych. 

- Zrealizowaliśmy dopiero pierwszy etap tego przedsięwzięcia, kolej-
nym będą podobne prace w sąsiedztwie warsztatów szkolnych – mówi 
Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu. - Najszybsza możliwa per-
spektywa czasowa dla tej inwestycji to przyszły rok. n

Więcej przestrzeni na relaks i sport 
Miesiąc wcześniej udało się zakończyć wymianę ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy obiektach sportowych 
przy ulicy Czaplinieckiej, należących do PCS. Dzięki inwestycji samorządu powiatu powiększyła się przestrzeń w tym 
miejscu, a jej estetykę będzie można w pełni podziwiać, kiedy wzejdzie nowa trawa.

Zadanie, o wartości 143 500 zł, obejmowało wykonanie niezbęd-
nej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowania-
mi budowlanymi, technicznymi, formalno-prawnymi i administra-
cyjnymi, a następnie zrealizowanie robót budowlanych. Intensywne 
prace rozpoczęły się pod koniec marca br. i trwały miesiąc, chociaż 
umowa przewidywała ich zakończenie dopiero pod koniec maja. 
Zaczęto od robót przygotowawczych i porządkowych. Dotychcza-
sowe ogrodzenie zostało usunięte. Miejsce po wykopanych beto-
nowych fundamentach zostało wypełnione ziemią. Nowe funda-

menty pod 200 metrów płotu z siatki ocynkowanej wytyczono kilka 
metrów dalej. Dzięki temu cały ogrodzony teren, tuż przy stadionie 
lekkoatletycznym PCS, zyskał nową przestrzeń. Część tej przestrze-
ni została obsiana trawą, a pozostałą utwardzono kostką betonową 
typu „JUMBO”.

Otoczenie wokół obiektów sportowych, tj. stadionu, sali gimna-
stycznej i pływalni zyskało teraz nie tylko estetyczny wygląd, ale tak-
że nowy potencjał na działania rekreacyjne, typu pikniki czy festyny. 
Warto zatem tę lokalizację zapamiętać.  n

Wyrównany i utwardzony betonową kostką teren przed stacją kontroli pojazdów zajmuje 
400 metrów kwadratowych.

W remocnie pracowni uczestniczyli pracownicy obsługi CKZ i nauczyciele zawodów.
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Ponad pół tysiąca uczniów skończyło w kwietniu naukę w liceach i technikach prowadzonych przez samorząd powiatu beł-
chatowskiego. Posiedzenia rad pedagogicznych, w których decydowano o klasyfikacji uczniów, odbyły się zdalnie. Następnie 
uczniowie zgłaszali się po odbiór świadectw wg schematu ustalanego przez każdą szkołę. Kolejnym etapem będzie matura, 
w tym roku w formie egzaminu pisemnego. Rozpocznie się 8 czerwca. Nauka dla wszystkich pozostałych uczniów nadal od-
bywa się zdalnie. 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie szkoły 
nadal pozostają zamknięte, a nauka odbywa się zdalnie. Dla 545 
uczniów ostatnich klas liceów i techników w szkołach ponadpod-
stawowych, prowadzonych przez samorząd powiatu bełchatow-
skiego, w kwietniu zakończył się rok szkolny i etap edukacji szkoły 
średniej.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. L. Czyżew-
skiego w Bełchatowie naukę zakończyło 160 osób, tj. dwie klasy 
licealistów i sześć klas techników. W sumie dziesięciu uczniów nie 
uzyskało klasyfikacji, ale ma szansę na poprawki, natomiast trzy oso-
by mogą ewentualnie powtórzyć ostatnią klasę. Młodzież odbierała 
świadectwa ukończenia szkoły w ściśle ustalonych godzinach. Tylko 
wtedy miała także możliwość oddania książek w bibliotece i rozli-
czenia się ze szkołą. W ZSP nr 2 im. R. Traugutta jest 95 tegorocz-
nych absolwentów technikum. 6 osób nie uzyskało pozytywnej 
oceny i tym samym nie mogło otrzymać świadectwa ukończenia 
szkoły. O możliwości odbioru dokumentów młodzież dowiedziała 
się drogą SMS. W I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniew-
skiego naukę ukończyły 122 osoby, czyli pełen komplet. Wycho-
wawcy skontaktowali się indywidualnie z każdym uczniem w celu 
ustalenia daty i godziny odbioru świadectwa. Młodzież, zaopatrzo-
na w maseczki i rękawiczki, zgłaszała się punktualnie. Oddawano 
kluczyki do szatni i książki z biblioteki. Z kolei w II Liceum Ogólno-
kształcącym im. J. Kochanowskiego po klasyfikacyjnej radzie pe-
dagogicznej, przeprowadzonej na e-platformie, pozytywną opinię 
uzyskało 142 uczniów, jedna osoba nie otrzymała klasyfikacji, ale 
może powtarzać rok. O procedurze odbioru świadectw uczniowie 
przeczytali na stronie internetowej szkoły. W ZSP im. J. Kilińskiego 
w Zelowie naukę ukończyło w kwietniu 26 osób, wszystkie z pozy-
tywną klasyfikacją. 

Tegoroczny egzamin dojrzałości potrwa od 8 do 29 czerwca. 
Termin dodatkowy matury jest zaplanowany od 8 do 14 lipca. Ze 
względu na sytuację epidemiczną nie będzie części ustnej. Będą to 
tylko egzaminy pisemne, przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa. 

- Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, będzie w odpo-
wiedniej odległości od pozostałych uczniów, aby przeprowadzenie 
tych egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich ro-
dzin – poinformował na briefingu prasowym minister Dariusz Piont-
kowski. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 
2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast 
egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 
sierpnia. n

Zakup komputerów do zdalnej nauki
Powiat bełchatowski znalazł się na liście samorządów, które otrzymały pieniądze na zakup sprzętu komputerowego, umożli-
wiającego uczniom udział w zdalnych lekcjach. Bełchatowskie starostwo przeprowadziło w ostatnich dniach kwietnia proce-
durę wyłonienia dostawcy laptopów i modemów do łączenia z Internetem. 

Dotacja dla naszego powiatu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
wynosi sto tysięcy złotych, co stanowi maksymalną sumę, jaką mógł 
otrzymać samorząd powiatu. Kwota wystarczyła na zamówienie 40 
laptopów i 27 modemów o parametrach umożliwiających zdalną na-
ukę. Zakupiony sprzęt zostanie wypożyczony najbardziej potrzebu-
jącym uczniom i nauczycielom, wskazanym przez dyrekcje poszcze-
gólnych szkół, administrowanych przez starostwo.

Projekt "Zdalna szkoła" jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, 
związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie pla-
cówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowa-
dzenia zajęć edukacyjnych w formie zdalnej. Pieniądze na projekt „Zdalna 
szkoła” pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. n

Emila Sikorska i Kamil Ludwiczak, absolwenci II LO, czekają na egzaimn dojrzałości  
z optymizmem.
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T Powiat udziela ekologicznych dotacji 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie sukcesywnie podpisuje umowy o przyznaniu dotacji na ekologiczne inwestycje, które mają za 
zadanie poprawić stan głównych komponentów środowiska, jak powietrze, woda czy gleba. Pieniądze z budżetu powiatu trafią 
przede wszystkim do gmin, ale wśród beneficjentów są także podmioty niestanowiące jednostek samorządu terytorialnego. 

W tegorocznym budżecie powiatu zaplanowano 4 mln 957 tys. 
zł na wydatki związane z ekologią. Blisko 3 miliony złotych stanowi 
wsparcie działań beneficjentów, którzy zwrócili się do samorządu 
powiatu o dofinansowanie takich inwestycji, jak termomodernizacje 
budynków, budowa wodociągów czy instalacje odnawialnych źró-
deł energii. W trakcie ostatnich tygodni podpisano umowy o warun-
kach dotacji z sześcioma podmiotami. Milion złotych otrzyma mia-
sto Bełchatów na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej w szkole 
Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 12. Gminie Drużbice 
przyznano 180 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego wody pit-
nej na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie. Dotacja dla gminy 
Szczerców wynosi 200 tys. zł i wesprze budowę wodociągu wraz 
z odgałęzieniami w pasie drogowym i przyłączami w Stanisławo-
wie Pierwszym.  Termomodernizację budynku przy ulicy Kościuszki 
17 w Zelowie będzie realizowała gmina Zelów z pomocą powiatu, 
wynoszącą 150 tys. zł.  Gmina Kluki zaplanowała termomodernizację 
budynku hydroforni na ujęciu wody w Nowym Janowie. Umowa na 
„zieloną dotację” z powiatu opiewa na 20 tys. zł. 

Ciekawe przedsięwzięcie zrealizuje jeszcze w I połowie tego roku 
Fundacja Edukacyjna Centrum Ekologiczne „Lawendowa Barć pod 

Lasem”. Jest nim ścieżka edukacyjna w pasiece „Lawendowa Barć pod 
Lasem” o wartości blisko 17 tys. zł. Wsparcie samorządu powiatu wy-
niesie 10 tys. zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i montaż:

–  pięciu tablic edukacyjnych umieszczonych na drewnianych ste-
lażach; tematyka tablic dotyczyć będzie życia i znaczenia pszczół 
w przyrodzie, jak i bioróżnorodności flory naturalnej dla gospo-
darstwa pasiecznego,

–  dwóch terenowych gier edukacyjnych, które wzbogacą wiedzę 
dotyczącą m.in. zachowań pszczół, ich porozumiewania się, hie-
rarchii rodzinnej, podziału zadań w ulu oraz morfologicznej  bu-
dowy pszczoły miodnej,

–  ławostołu edukacyjnego, wykonanego z drewna z aluminiowym 
blatem z kolorowym nadrukiem, odpornym na uszkodzenia ter-
miczne, mechaniczne i środki chemiczne oraz czynniki atmosfe-
ryczne i promieniowanie UV.

Efektem ekologicznym realizacji tego zadania będzie stworzenie 
możliwości na przeprowadzanie atrakcyjnych i efektywnych warszta-
tów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z powiatu bełchatowskie-
go, poszerzających ich wiedzę, przede wszystkim o rolnictwie przyja-
znym środowisku, apiterapii i permakulturze. n

Przy SOSW wyrośnie las 
Samorząd powiatu bełchatowskiego pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Polski las bliżej nas” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wycho-
wawczym w Bełchatowie. Prace rozpoczęły się w kwietniu i potrwają do połowy lipca. Tym sposobem przy ul. Targowej 20a 
w Bełchatowie wyrośnie 2,4 ara lasu. 

Pomysł polega na rekonstrukcji naturalnego lasu na powierzchni 
240 metrów kw. na terenie zielonym SOSW w Bełchatowie. Miejsce 
jest obecnie otoczone blokami i budynkiem szkoły. W inicjatywie 
chodzi o przywrócenie naturze jej pierwotnego kształtu w wer-
sji mikro, a także o stworzenie drobnej zwierzynie ich naturalnego 
siedliska. W tym celu posadzone zostaną byliny, krzewy i drzewa. 
Zbudowane zostaną: wiata odkryta sezonowa i altana przeszklona 
z ławkami i stołem do całorocznej obserwacji natury oraz prowadze-
nia zajęć dydaktycznych, do których bezproblemowo będą mogły 
dotrzeć alejkami także osoby na wózkach inwalidzkich. Powstanie 
pergola, ścieżka sensoryczna i gry edukacyjno – informacyjne typu 
„światowid”. W nowym lesie będą też: zegar słoneczny, rumowisko 
skalne, oczko wodne z kaskadą, otoczone roślinnością przybrzeżną, 
budki lęgowe, karmniki i poidełka dla ptaków, domki dla owadów, 
kompostownik i wielokomorowy kosz do segregacji śmieci, jako eko-
logiczny sposób na pozbycie się odpadów i pozyskanie  organicz-
nego nawozu. Teren będzie monitorowany. Dzięki temu projektowi 
będzie można prowadzić interaktywne zajęcia na temat przyrody 
i ochrony środowiska. 

Zadanie jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. 
„Nasze Ekologiczne Pracownie”. Powiat Bełchatowski otrzymał dota-
cję 43 145 zł, z własnego budżetu dołoży 17 280 zł. Wartość ogólna 
zadania wynosi 60 425 zł. Więcej o Funduszu na stronie www.zain-
westujwekologie.pl n

Permakultura – gałąź projektowania ekologicznego, inżynierii ekologicznej i projektowania środowiska, tworząca zrównoważoną archi-
tekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych. 

Nowy las przy SOSW z pewnością zmieni typowo miejski krajobraz w tej części Bełchatowa.
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Właścicieli mieszkań i posesji, zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszy taras i balkon. Podobnie jak w roku ubie-
głym, kiedy wybieraliśmy najpiękniejszą posesję w powiecie, przedsięwzięcie konkursowe współorganizuje z bełchatowskim 
starostwem market Leroy Merlin. Wartościowe nagrody czekają. 

Balkony i tarasy mają teraz swoje przysłowiowe 5 minut. W cza-
sie obowiązkowej kwarantanny miejsca te w naszych mieszkaniach 
i domach zyskały na znaczeniu. Przytulnie i estetycznie urządzone, 
udekorowane zielenią i kwiatami, nierzadko wyposażone w lekkie 
meble, huśtawki czy hamaki, zapewniają domownikom wygodne 
i przyjemne chwile relaksu i wypoczynku. Warto się tym pochwalić.  
Najlepsze aranżacje w obu kategoriach zostaną nagrodzone warto-

ściowymi bonami: 1000 zł za I miejsce, 500 zł za II miejsce, 250 zł za 
III miejsce.

Zgłoszenia do konkursu, zawierające fotografie (2-5 egzemplarzy), 
należy przesyłać do 31 lipca do bełchatowskiego starostwa (pocz-
ta tradycyjna lub elektroniczna). Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Zespół ds. Pro-
mocji  – tel. 44 635 86 42. n
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Nominowani w konkursie „Firma na medal”
Dziesięć podmiotów gospodarczych, działających na terenie naszego powiatu, zgłosiło się do konkursu Starosty Bełchatow-
skiego „Firma na medal”. Reprezentowane są takie branże, jak m.in. produkcja mebli, szkoła dla kierowców, fryzjerstwo czy 
obrót nieruchomościami. Niektórzy przedsiębiorcy wystartowali w dwóch kategoriach. Wyniki rywalizacji miały być ogłoszone 
w kwietniu podczas V Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego.  Z powodu epidemii termin wydarzenia został przesu-
nięty na drugą połowę roku. 

To już trzynasta edycja konkursu dla przedsiębiorców z powia-
tu bełchatowskiego. Jest on dla firm możliwością zaprezentowania 
swojej marki, pochwalenia się sukcesami, innowacjami, strategiami 
marketingowymi czy działaniami dla ochrony środowiska. Kapituła 
konkursu, której przewodniczy Starosta Bełchatowski Dorota Pędzi-
wiatr, oceni takie aspekty działalności gospodarczej, jak m.in. wskaź-
niki ekonomiczne, zrealizowane inwestycje, korzystanie ze środków 
zewnętrznych, działania innowacyjne, tworzenie stanowisk pracy dla 
osób niepełnosprawnych i działalność charytatywna. Firmy są sklasy-
fikowane w kilku kategoriach, w zależności od czasu funkcjonowania 
i wielkości zatrudnienia. 

I. Kategoria: firmy prowadzące  działalność  
od powyżej 1 roku do 5 lat

1. Lokum360, ul. W. Pileckiego 3, Bełchatów
Iwona Brandt, właścicielka:
Lokum360 to biuro zajmujące się obrotem 
nieruchomościami. Biuro pośredniczy w sprze-
daży, wynajmie mieszkań, domów, działek, 
obiektów komercyjnych. Współpracuje z biura-
mi w całym kraju, zajmuje się obsługą klientów 

indywidualnych oraz firm. Firma legitymuje się wysokim, 2. miej-
scem w rankingu Orły Nieruchomości 2019. Jak mówi właścicielka,  
Lokum360 jest jedynym biurem z Bełchatowa, które pośredniczy 
w Centralnej Bazie Nieruchomości – platformie  wymiany ofert 
z terenu Polski centralnej, co daje szerokie spektrum ofert różnych 
regionów oraz większy zasięg działania. W pracy biura dba się 
o oszczędzanie materiałów i energii, a do działań terenowych czę-
sto używany jest … rower.  

2. MK Meble, ul. Kwiatowa 2, Rusiec
Marek Kałuziak, właściciel:
Firma zajmuje się produkcją mebli na wymiar. 
Wykonuje meble do domów jednorodzinnych, 
biur i gabinetów. Realizuje zamówienia na te-
renie całego kraju oraz poza jego granicami. 
Właściciel promuje swoje produkty w mediach 

społecznościowych, ale jako metodę reklamy najbardziej ceni satys-
fakcję klientów, którzy o swoim zadowoleniu opowiadają kolejnym 
osobom. 

3. MD Expert Clean, ul. Kredowa 2/78, Bełchatów
Mariusz Dymek, właściciel:
Firma oferuje profesjonalne i kompleksowe usłu-
gi w zakresie utrzymania czystości. Specjalizuje 
się w usługach czyszczenia, mycia i impregnacji 
kostki brukowej, posadzek, elewacji budynków 
oraz obiektów infrastruktury miejskiej. MD Expert 
Clean zaczynała ponad dwa lata temu od wykony-

wania usług tylko na terenie Bełchatowa. Bardzo szybko zadowoleni 
klienci, jak też reklama w Internecie czy banery i ulotki dotarły do 
mieszkańców całego województwa. Także dla nich tj. osób prywat-

nych i podmiotów gospodarczych firma świadczy swoje usługi. MD 
Expert Clean wspiera projekty charytatywne. 

II. Kategoria: firmy prowadzące  działalność powyżej 5 lat  
- małe firmy do 50 osób

1. PHU „SAMI SWOI”, ul. Józefa Piłsudskiego 
7, Bełchatów
Krzysztof Dybała, właściciel:
Firma prowadzi działalność w zakresie pośred-
nictwa w obrocie nieruchomościami, usług 
noclegowych na terenie województwa łódz-
kiego. Prowadzi szeroką współpracę, związaną 

z tymczasowym zakwaterowaniem, dla agencji pracy. Firma stwo-
rzyła i wdrożyła centrale telefoniczną do kompleksowej obsługi bazy 
noclegowej wielu obiektów w województwie łódzkim. W celu dba-
nia o markę PHU „Sami swoi” brało udział w Łódzkich Targach Nieru-
chomości, wspieraniu sportowych inicjatyw.   

2. Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języ-
kowego „Labora” Sp. z o.o., ul. W. Pileckiego 
26, Bełchatów
Andrzej Guszkowski, właściciel:
W zakresie działalności szkoleniowej firmy są 
kursy: prawa jazdy, kursy na obsługę wózka jez-
dniowego, suwnic, żurawi, podstaw dla elektry-

ków SEP, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, szkolenia okresowe dla 
kierowców zawodowych, badania psychologiczne, medycyny pracy 
oraz psychologii transportu. „Labora” działa z powodzeniem ponad 
30 lat. Jej dokonania wyróżniono nagrodą specjalną w konkursie „:Fir-
ma na medal” w 2015 roku. Legitymuje się certyfikatem jakości ISO 
9001-2015 i tytułem Super Autoszkoła.

3. Zakład Fryzjerski „Ania”, ul. Zielona 5, 
Kleszczów
Anna Anszperger, właścicielka:
Zakład działa od 1994 roku. Własnym sumptem 
firma wyremontowała salon i przystosowała go 
także dla potrzeb szkolenia osób w zawodzie. Na 
kształcenie pracownika młodocianego pozyskała 

dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Biegacze z Kleszczowa „Po-
zytywnie zabiegani” podziękowali nam za wsparcie ich przedsięwzięć. 

4. GOcreate, ul. Czapliniecka 50, Bełchatów
Artur Cimoch, właściciel:
Firma stworzyła autorskie oprogramowanie 
sprzedaży internetowej, skierowanej dla gru-
py B2C oraz B2B. Od ponad 13 lat firma rozwija 
własne produkty autorskie: sklep internetowy, 
system CMS, system ERP, aplikacja mobilna. Jest 

to jedyna firma w regionie zajmująca się tylko rozwiązaniami inter-
netowymi. GOcreate korzysta ze wsparcia Bełchatowsko Kleszczow-
skiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o., od wielu lat 
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KAsama wspiera szkoły: Technikum Informatyczne w Szczercowie oraz 
TEB Edukacja, umożliwiając młodzieży odbycie praktyk. Śmiało sięga 
po środki zewnętrzne i unijne na m.in. wdrożenie strategii biznesowej 
w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa. GOcreate odważnie 
prezentuje swoją działalność poza granicami Polski (Targi GITEX w Du-
baju, Targi Productronica w Monachium, E-commerce w Berlinie). 
Partnerów handlowych firma ma w Niemczech, Portugalii i Hiszpanii.

5. Grupa INCore Sp. z o.o., Siedziba główna: ul. 
Żwirki i  Wigury 93/3066, Warszawa, oddział 
Bełchatów: ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 1
Artur Grzesiak, Prezes Zarządu:
Firma zajmuje się doradztwem personalnym, le-
asingiem personalnym, pracą tymczasową, rekru-
tacją i selekcją, merchandisingiem, payroll. Działal-

ność jest prowadzona na terenie całej Polski. Najnowsze inwestycje firmy 
to m.in. wymiana serwerowni, stworzenie działu wewnętrznego, otwarcie 
oddziału w Bełchatowie, wdrożenie nowej technologii Microsoft.NETcore. 
Podmiot podlega ewolucyjnej zmianie z tradycyjnej agencji pracy tym-
czasowej w globalną firmę informatyczną, oferującą technologie i rozwią-
zania wspierające działy personalne największych pracodawców w Pol-
sce w obszarze pracy tymczasowej.  Grupa INCore sukcesywnie wdraża 
procedury eliminujące drukowanie wersji papierowych dokumentów na 
rzecz form elektronicznych i zdalnego załatwiania spraw.    

III. Kategoria: firmy prowadzące  działalność powyżej 5 lat - 
średnie firmy powyżej 50 osób

1. PPU CZA-TA Niciak Sp. j., Siedziba główna: 
ul. Żabia 45, Piotrków Tryb., Oddz. Bełchatów: 
Os. Okrzei 45, Bełchatów
Tomasz Niciak, współwłaściciel:
Firma zajmuje się ochroną mienia (ochrona fizycz-
na obiektów, monitoring, patrole interwencyjne), 
usługami porządkowymi (utrzymanie czystości 

w obiektach bankowych, przemysłowych, handlowych, usługowych, 
hotelowych, sportowych oraz w budynkach użyteczności publicznej). 
Firma posiada aktualnie 17 oddziałów w kraju, obsługuje ponad 900 
obiektów. Jako zakład pracy chronionej firma korzysta z dofinansowań 
z PFRON. Pozyskane środki przeznacza na indywidualna, pomoc dla 

pracowników: dojazdy do pracy, badania lekarskie, zakup sprzętu reha-
bilitacyjnego, wsparcie turnusów rehabilitacyjnych oraz zabiegów spe-
cjalistycznych. Wysokość środków przekazanych na ww. cele to ponad 
3 miliony złotych. Długa jest lista działań innowacyjnych , które CZA-TA 
wdrożyła w ostatnim czasie. Należy do nich m.in. elektroniczny system  
ACTIVE GUARD, który zapewnia natychmiastową pomoc i zastępuje 
urządzenia powiadamiania o napadzie. Lokalizacja pracownika odbywa 
się za pomocą odczytów znaczników na trasie jego obchodu.    

IV. Kategoria: lokalna firma rodzinna

1. PHU „SAMI SWOI”, ul. Józefa Piłsudskiego 7, Bełchatów
Firma prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nie-
ruchomościami, usług noclegowych na terenie woj. łódzkiego. Pro-
wadzi szeroką współpracę, związaną z tymczasowym zakwaterowa-
niem, dla agencji pracy.

2. Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego  
„Labora” Sp. z o.o., ul. W. Pileckiego 26, Bełchatów
W zakresie działalności firmy są: kursy prawa jazdy, kursy na obsłu-
gę wózka jezdniowego, suwnic, żurawi, podstaw dla elektryków SEP, 
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, szkolenia okresowe dla kierow-
ców zawodowych, badania psychologiczne, medycyny pracy oraz 
psychologii transportu.

3. Centrum Ogrodnicze „Katarzynka”, Kata-
rzynka 8, Drużbice
Witold Pelczar, właściciel:
Centrum ogrodnicze działa na powierzchni 1 ha. 
Zajmuje się dostarczaniem znacznej części pro-
dukcji roślinnej, oferowanej konsumentom do 
sprzedaży, a firma umożliwia sprzedaż wszyst-

kich pozostałych ogrodniczych materiałów i akcesoriów, niezbędnych 
do urządzania i pielęgnacji ogrodów. Obsługuje głównie mieszkań-
ców powiatu bełchatowskiego, ale dzięki położeniu przy drodze wo-
jewódzkiej 485 docierają do niej klienci także z innych obszarów kraju.
„Katarzynka” została otwarta dla konsumentów dopiero 21 września 
2019 roku, ale dużo wcześniej trwały prace gospodarcze i budowlane, 
dostosowujące teren do prowadzenia Centrum. Wójt Drużbic wyróż-
nił firmę za prowadzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa na wsi. n

Przedsiębiorcy z powiatu skorzystali z tarczy  
Blisko 1400 przedsiębiorców z naszego powiatu skorzystało do połowy maja z pomocy finansowej w ramach Tarczy Antykry-
zysowej. Drugą turę naboru wniosków przeprowadzono w drugiej połowie maja. Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych 
przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. 

Wnioski o wsparcie przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy w Bełchato-
wie. Najpopularniejszą formą pomocy jest jednorazowa pożyczka na 
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Do 12 maja 
takiego wsparcia udzielono 1 195 osobom. Dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wyna-
grodzeń składek na ubezpieczenie społeczne otrzymało 110 przed-
siębiorców, natomiast 83 osoby uzyskały dofinansowanie części 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.  

W związku z dużą ilością składanych wniosków w ramach nowych 
instrumentów COVID-19, pośredniak nie przesyła pisemnej informacji 
o sposobie rozpatrzenia wniosków, wyjątek stanowią jedynie wnioski 
rozpatrzone negatywnie, ale tych jest niewiele. W przypadku niekom-
pletnych wniosków urząd kontaktuje się z wnioskodawcą telefonicznie. 

* * * 

Stopa bezrobocia w powiecie bełchatowskim wynosi obecnie ok. 
5 procent. Od początku roku zarejestrowano 1314 osób, najwięcej 
w styczniu (208), w lutym – 341, w marcu – 295, w kwietniu – 257. 
Prawie jedną trzecią stanowią ludzie młodzi, do 30 roku życia. W su-
mie 110 osób straciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
(styczeń – 36, luty – 20, marzec – 17, kwiecień – 37). Jednocześnie 
w sumie 1039 osób utraciło statut osoby bezrobotnej. Reasumując: 
na koniec kwietnia br. w pośredniaku było zarejestrowanych 2 845 
osób bezrobotnych. To o 275 osób więcej w porównaniu z grudniem 
2019 roku i jednocześnie 143 osoby mniej, niż w analogicznym okre-
sie roku poprzedniego. n
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Lekcja w więzieniu
Czterdziestu uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 

w Bełchatowie zobaczyło na własne oczy prawdziwe więzienie. Wi-
zyta w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim była wyjątkową 
lekcją profilaktyki uzależnień oraz dostarczyła przeżyć, które młodzież 
długo zapamięta. W piotrkowskim więzieniu przebywa około 700 
mężczyzn. Najliczniejszą grupę stanowią skazani za kradzieże i roz-
boje oraz tzw. „alimenciarze”, ale są też skazani za czyny najcięższe. 
Bełchatowscy uczniowie zwiedzili sale widzeń i więzienną bibliotekę. 
Emocje zaczęły wzrastać, kiedy grupa przeszła do części mieszkalnej 
aresztu. Pierwsze nieprzyjemne wrażenie wywołała ciasna cela z ma-
łym okienkiem, trzema pryczami i aneksem toaletowym. Informa-
cje o pobudce więźniów już o 6 rano, jednym dziennie godzinnym 
spacerze na świeżym powietrzu, pozwoleniu na tylko jeden dzien-
nie pięciominutowy telefon do bliskich czy widzeniu się z nimi dwa 
razy w miesiącu po 60 minut – to kolejne zaskoczenia. Największe 

wrażenie zrobiło na uczniach spotkanie z jednym z więźniów, który 
z 25-letniego wyroku odsiedział dotąd 5 lat. Mężczyzna opowiedział 
swoją historię, w tym o uzależnieniach od alkoholu, narkotyków i do-
palaczy. Towarzyszący młodzieży opiekunowie oraz przedstawiciel 
rodziców, wierzą, że młodzież mądrze tę lekcję wykorzysta. n

Finały konkursów
Podsumowane zostały powiatowe konkursy przedmiotowe, które 

w bieżącym roku szkolnym organizowane były w szkołach ponad-
podstawowych, prowadzonych przez samorząd powiatu. W kalenda-
rzu turniejów znalazło się szesnaście konkursów z różnych dziedzin 
wiedzy. Niektóre z nich mają wieloletnią tradycję, jak np. Powiatowy 
Konkurs Wiedzy Ekologicznej i Ochrony Środowiska, który w tym 
roku miał swoją dziewiętnastą edycję, czy Powiatowy Konkurs Wie-
dzy o Krajach Niemieckojęzycznych „Landeskunde”, który odbył się 
osiemnasty raz. Ale pojawiły się też nowe inicjatywy. Powiatowy Kon-
kurs Multimedialny z Wiedzy o Społeczeństwie „Bełchatów miasto 
z historią” zorganizowano po raz pierwszy. Uczniowie chętnie biorą 
udział w tych przedsięwzięciach, motywowani nagrodami i dobrymi 
ocenami. Grupa tegorocznych laueratów liczy dziewiętnaście osób. 
Na podium najczęściej stawała młodzież z "Bronka". Finaliści oraz 

uczestnicy każdego konkursu zdobywali punkty dla szkoły, w której 
się uczą. Szkoła z największą ilością punktów otrzyma Nagrodę Sta-
rosty, która wynosi 2 000 zł. W tym roku wyróżnienie trafi do I Liceum 
Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego. n

Uczyli się ratować radość
Jak radzić sobie ze stresem, jak poznać samego siebie i pielęgnować poczucie własnej wartości, jak nie stać się ofiarą w cy-
berprzestrzeni? Na szereg tych i podobnych pytań szukano odpowiedzi podczas konferencji dla młodzieży i opiekunów pod 
hasłem „Ratujmy radość”, zorganizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełchatowie. Wykładu inaugurują-
cego wydarzenie wysłuchał także wicestarosta Jacek Bakalarczyk.

Na konferencję złożyły się warsztaty dla ponad setki uczniów, po-
przedzone prelekcjami psychologów oraz jeden obszerny wykład 
Łukasza Wojtasika z fundacji „Dajemy dzieciom siłę”, koordynatora 
programu „Dziecko w sieci”. Tematyka tego wystąpienia dotyczyła 
zasadniczo zagrożeń czyhających na młodego człowieka w cyber-
przestrzeni. Ich skala i siła jest tak wielka, że może mieć przełożenie 
nawet na tragiczne statystyki, dotyczące prób samobójczych nasto-
latków, będących ofiarami internetowego hejtu czy braku akceptacji 
rówieśników. Zjawisko to może mieć także związek z depresją. Cho-
roba dotyka coraz częściej także młode osoby, które same nie umieją 
radzić sobie z emocjami, nie potrafią ich nazwać, nie mają odwagi 
prosić o pomoc, czują się nierozumiane przez dorosłych.

Łukasz Wojtasik zwrócił uwagę, jak bardzo ważne jest obserwowa-
nie tego, co dzieje się z osobami w naszym najbliższym otoczeniu 
i reagowanie na ich smutek, zamknięcie się, obniżony nastrój. Pora-
dził młodym ludziom, by również nie bali się szukać pomocy, kiedy 
sami mają problem. Można jej szukać m.in. w tzw. telefonie zaufa-
nia 116 111. W wykładzie poruszony został także temat hejtu, czyli 
mowy nienawiści, popularnej zwłaszcza w social mediach. Jak zwró-
cił się do audytorium Łukasz Wojtasik: pamiętajcie, nikt nie ma prawa 

was krzywdzić. Takie czyny jak znieważanie, wyśmiewanie, zniesła-
wianie czy naruszanie wizerunku są karalne. Po wykładzie uczestni-
cy konferencji wzięli udział w warsztatach tematycznych, gdzie pod 
okiem psychologów trenowali praktyki radzenia sobie z napięciem 
i stresem, ćwiczenia relaksacyjne, techniki radzenia sobie ze smut-
kiem i jemu podobnymi, trudnymi emocjami. n

Organizowaniem konferencji dla młodzieży, poświęconych zagadnieniom psychologicznym, 
Anetta Gargul, dyrektor bełchatowskiej PPP, chce poszerzyć u młodych ludzi wiedzę o m.in. 
depresji i emocjach.

Lekcje profilaktyki uzależnień, organizowane w terenie, młodzież ocenia jako dużo ciekaw-
sze niż spotkania i pogadanki w szkole.

Laureaci powiatowych konkursów przedmiotowych cieszą się z sukcesów i są dumą dla 
swoich szkół.
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Mniej barier, więcej usług społecznych 
W maju rozpoczęła się realizacja projektu „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”, który kilkuset nie-
samodzielnym z różnych powodów osobom ułatwi codzienne życie. W przedsięwzięciu uczestniczy kilka podmiotów, przede 
wszystkim samorządów z naszego powiatu. Ponad dwa miesiące wcześniej umowę partnerską podpisali w tej sprawie Sta-
rosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, wicestarosta Jacek Bakalarczyk, przedstawiciele władz Bełchatowa, burmistrz Zelowa, 
wójt Gminy Rusiec oraz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie. 

Projekt obejmuje swoim działaniem mieszkańców powiatu beł-
chatowskiego. Jego celem jest  deinstytucjonalizacja usług oraz 
polepszenie dostępu do miejsc świadczonych usług społecznych, 
wzrost liczbowy takich punktów, zapobieganie odizolowania osób 
od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, zagwa-
rantowanie tym osobom warunków życia jak najbardziej zbliżonych 
do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwienie podtrzy-
mywania więzi rodzinnych i sąsiedzkich. 

Wsparciem projektu zostanie objętych w sumie 331 osób, niesa-
modzielnych mieszkańców powiatu, dla których przygotowano: 

- miejsca krótkookresowego pobytu dziennego (70 osób, realizacja 
Stowarzyszenie „Przystań”); 

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (42 osoby, Gmina Ru-
siec, Gmina Zelów, Miasto Bełchatów); 

- usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (14 osób, 
Miasto Bełchatów);

- miejsca w świetlicy środowiskowej (105 osób, Stowarzyszenie 
„Przystań”,  Miasto Bełchatów);

- wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego (50 osób, PCPR); 
- Dom Seniora (50 osób, Gmina Zelów).
Wartość projektu wynosi 6 751 570,94 zł, w tym dofinansowanie 

6 027 729,10 zł, a wkład własny partnerów to łącznie 723 841,84 zł.  
Projekt potrwa od maja 2020 r. do 31 stycznia 2023 r. n

Aktywny samorząd dla osób niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie przystąpiło 

do kolejnej edycji programu „Aktywny samorząd”, finansowanego 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w roku 2020, który skierowany jest do osób z nie-
pełnosprawnością. Dzięki temu mieszkańcy powiatu bełchatow-
skiego otrzymają pomoc finansową na wiele zadań. Dotyczą one 
zasadniczo likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną 
i zawodową oraz pomocy w  uzyskaniu wykształcenia wyższego. 
Wsparcie finansowe może być udzielone na m.in. zakup i montaż 
oprzyrządowania do posiadanego samochodu, kurs prawa jazdy, 
zakup sprzętu elektronicznego, szkolenie w zakresie obsługi naby-
tego w ramach programu sprzętu i oprogramowania, zakup wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, utrzymanie sprawności 
technicznej posiadanego skutera lub wózka, zakup protezy koń-
czyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej (np. dziecka). Przed złożeniem wniosku 
warto dokładnie sprawdzić wszystkie warunki, jakie trzeba spełnić, 

by uzyskać wsparcie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela 
informacji i przyjmuje dokumenty w wersji papierowej. PFRON uru-
chomił elektroniczne nabory wniosków, z czego mogą skorzystać 
osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany na plat-
formie ePUAP.  n

Dokumenty do pobrania w siedzibie PCPR  (Bełchatów, ul. Czapli-
niecka 66) oraz na stronie www.pcpr.powiat-belchatowski.pl

Porozumienie zawarli przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych na rzecz wsparcia ponad trzystu osób niepełnosprawnych i odizolowanych społecznie z terenu powiatu 
bełchatowskiego.



14 Echo powiatu bełchatowskiego • nr 1 / 2020

W
AR

TO
 W

IE
DZ

IE
Ć

Kupujmy świadomie polskie produkty 
Dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski. 
Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
opracowało znak „PRODUKT POLSKI” i zasady jego stosowania. Producenci żywności mogą starać się o umieszczenie go na 
etykietach. 

Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane logotypem 
„Produkt polski”, jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla odbyła się na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku mięsa dodatkowo 
wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, cho-
wanych i ubitych na terytorium RP, a w przypadku innych niż mięso 
produktów pochodzenia zwierzęcego, aby zostały one pozyskane od 
zwierząt, których chów odbywa się w naszym kraju. W produktach 
przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników 
(np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod 
warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w RP. Podmioty, któ-
re umieszczą informację „Produkt polski” bez spełnienia wymaganych 
kryteriów,  będą podlegały karze określonej przepisami ustawy o ja-
kości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Konsumenci wybie-
rając żywność z oznaczeniem „PRODUKT POLSKI” mają pewność, że 
została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Nazwać 
to można patriotyzmem konsumenckim, który jest znany choćby 
u naszego zachodniego sąsiada. Sięgajmy zatem po dobre wzorce, 
a przede wszystkim po dobre - bo polskie - produkty. n

Skutki epidemii dla konsumentów
Dwieście piętnaście spraw w pierwszych tygodniach trwania epidemii zgłosili mieszkańcy do Biura Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w bełchatowskim starostwie. Prawie wszystkie dotyczyły odwołanych imprez turystycznych i okolicznościo-
wych, jak wesela czy „osiemnastki”. Rzecznik udzielał porad telefonicznie i pocztą elektroniczną. 

Czy mogę żądać zwrotu zaliczki? Czy muszę godzić się na inny 
termin imprezy, zaproponowany przez firmę turystyczną? Czy mogę 
domagać się odszkodowania za niezrealizowany wyjazd? Takie naj-
częściej pytania zadawali mieszkańcy powiatu rzecznikowi konsu-
mentów. Nie wszystkie umowy, zawarte przed wykonaniem usług, 
np. turystyczną albo gastronomiczną, filmowania, oprawy muzycznej 
na przyjęciu weselnym czy urodzinowym, przewidywały wystąpienie 
takich nadzwyczajnych okoliczności, jak epidemia. Kiedy okazało się, 
że dane wydarzenie nie może się odbyć, klienci chcieli odzyskać za-
liczkę. Zdarzało się, że przedsiębiorcy odmawiali.

- Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych konsument może 
odstąpić od umowy z powodu wystąpienia nieuniknionych i nadzwy-
czajnych okoliczności w miejscu imprezy lub jego najbliższym sąsiedz-
twie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej 
lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego – informuje Piotr Po-
rzeżyński, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. - Konsument rezygnu-
jąc z wycieczki może żądać wyłącznie zwrotu dokonanych wpłat i nie 
może ubiegać się o dodatkowe zadośćuczynienie czy odszkodowanie.

Należy jednak pamiętać, iż w przypadku każdego wniosku o odstą-
pienie od umowy biuro podróży sprawdzi, czy zaszły przesłanki do 
takiego odstąpienia. Innymi słowy czy w miejscu, do którego konsu-
ment planował lecieć, istnieje realne zagrożenie jego zdrowia. Jeżeli 
tak, biuro ma obowiązek uznać roszczenie podróżnego. Jeśli to biuro 
odwołało wycieczkę, ma obowiązek zwrócić pieniądze. Jeśli propo-
nuje inne rozwiązanie (np. voucher lub inną wycieczkę), podróżny 
może się na nie zgodzić, ale nie musi. Problemy z odzyskaniem za-
liczki mieli nasi mieszkańcy, którzy zamówili lokale gastronomiczne, 
oprawę filmową i muzyczną na wesela, chrzciny czy „osiemnastkę”. 

Przedsiębiorcy tłumaczyli, że są w stanie wykonać usługę w uzgod-
nionym terminie, np. dla mniejszej grupy uczestników, najbliższego 
grona rodziny. Każdą z tych sytuacji należy rozpatrywać indywidual-
nie, ale wspólną zasadą jest - po pierwsze – dążenie do porozumie-
nia. Wszak żadna ze stron nie jest winna epidemii. Jeśli sporu nie uda 
się rozwiązać, pozostaje droga sądowa.

Wiele przydatnych informacji można znaleźć na witrynie Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bezpłatnych porad udziela 
w bełchatowskim starostwie rzecznik konsumentów pod nr. tel. 44 
6358624 i drogą elektroniczną: rzecznik@powiat-belchatowski.pl. n

Biuro mieści się przy ul. Pabianickiej 26 (budynek B).
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ZYWalka z koronawirusem w powiatach partnerskich
Ograniczenia w przyjmowaniu interesantów w urzędach, załatwianie spraw i praca w trybie zdalnym, telefony zaufania dla 
potrzebujących wsparcia psychologicznego, pełna mobilizacja wszystkich służb, konieczność rezygnacji z organizacji wielu 
zaplanowanych imprez – te i wiele innych działań podejmowano w regionach partnerskich dla naszego powiatu w związku 
z pandemią koronawirusa. W każdym z powiatów wystąpiły zakażenia wśród mieszkańców. Na szczęście są też takie rejony, 
gdzie wirus (dane na dzień 15 maja) nie spowodował zgonu.   

Berchtesgadener Land (Niemcy). Powiat zamieszkuje 103 
tys. ludzi. U około trzystu testy wykazały obecność koronawiru-
sa.  260 osób odzyskało zdrowie, a 23 zmarły. Kwarantanną obję-
tych było około tysiąca osób. W pierwszych dniach maja ponad 
800 z nich zostało zwolnionych z zakazu opuszczania domu. Po 
dwóch miesiącach zamknięcia starostwa dla interesantów, urząd 
został ponownie otwarty 18 maja. Wizytę trzeba jednak wcze-
śniej uzgodnić telefonicznie. Dane każdego odwiedzającego są 
zapisywane i archiwizowane przez 2 tygodnie. Ograniczono tak-
że liczbę osób, która może przebywać jednocześnie na terenie 
starostwa. Przed wejściem do budynku wszyscy mają obowiązek 
zdezynfekowania rąk i zasłaniania ust i nosa. 15 i 29 marca w Ba-
warii odbyły się wybory komunalne. Druga tura miała tryb kore-
spondencyjny.

Rejon Solecznicki (Litwa). Na 30,5 tys. mieszkańców rejonu za-
każenie wirusem dotknęło jedynie 8 osób. W połowie maja tylko 
jedna z nich jeszcze chorowała, pozostałe wyzdrowiały. Instytucje 
państwowe, organizacje, firmy pracują zdalnie i świadczą usługi 
on-line, placówki opieki zdrowotnej nie przyjmują pacjentów na 
zaplanowane wizyty, zapewniona jest jedynie pomoc w nagłych 
wypadkach. W Solecznikach przeprowadzono odkażanie 
miejsc publicznych, dworca i części wspólnych 
w blokach mieszkalnych. Jako miejsce na 
kwarantannę przygotowano byłą szko-
lę w Małych Solecznikach i bursę. 
Powołano Komisję ds. nadzwy-
czajnych i Grupę Prewencyjną, 
która kontroluje firmy logistyczne 
i kosmetyczne pod względem 
zabronionych działań. W szpita-
lu w Solecznikach dla pacjentów 
z objawami zakażenia koronawiru-
sem zorganizowano oddzielne wejście 
i parking. 

Rejon Żółkiewski (Ukraina). Powiat zamieszku-
je 108 tys. osób. Odnotowano 51 przypadków zakażenia korona-
wirusem. Jedna osoba zmarła, jak dotąd pięciu udało się wyzdrowieć. 
Największym problemem dla lokalnych władz jest zabezpieczenie 
opieki medycznej w placówkach oraz środków ochrony i sprzętu dla 
medyków. Brakuje także testów. Epidemia zbiegła się z wprowadza-
niem reformy w ukraińskiej służbie zdrowia, co jeszcze dodatkowo 
utrudniło sytuację. Jak relacjonują nasi przyjaciele zza wschodniej 
granicy lekarze nie byli gotowi do walki z chorobą, a zabezpieczenie 
się przed zakażeniem, kiedy brakuje podstawowych środków ochro-
ny, jest także niełatwe.

Powiat Myślenicki. Liczba mieszkańców wynosi 127 600. 
Obecność wirusa potwierdzono u 135 osób, z powrotu do zdro-
wia cieszy się 27, nie odnotowano żadnego zgonu. Najtrudniejsze 
dla samorządu były pierwsze tygodnie epidemii, kiedy należało 
zorganizować miejsca kwarantanny, ustalić wszystkie formalno-
-prawne, logistyczne i finansowe kwestie. Trwała „walka” o środki 
ochrony, które było trudno kupić. Wszystkie koszty profilaktyki 

(maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne, dozowniki itp.) dla 
pracowników urzędu i jednostek powiatowych poniósł samorząd 
powiatu. Nastąpiły także zmiany w organizacji pracy starostwa, 
ograniczające bezpośredni kontakt z interesantami, ale niezmie-
niające ilości załatwianych spraw. Uruchomiono pomoc dla firm, 
szkół i osób niepełnosprawnych. Odnotowano również trudną 
sytuację społeczną zakażonych osób, które skarżyły się na hejt 
i donosy sąsiedzkie.

Powiat Proszowicki. Liczba zakażonych wyniosła 8 (liczba miesz-
kańców 43 tys.), dwie osoby zmarły. Największą trudnością dla samo-
rządu były finanse i realizacja nowych zadań nałożonych przepisami 
prawa (kwarantanna, środki ochrony). Sytuacja wymusiła zmianę 
organizacji pracy starostwa i jednostek organizacyjnych. Przejście 
w tryb on-line okazało się trudne dla szkół z powodu niewystarcza-
jącej ilości komputerów i braku dostępu do internetu niektórych 
uczniów. Samorząd zamierza  zwiększyć nakłady finansowe w tym 
obszarze. 

Powiat Słupski. Z blisko 100 tysięcy mieszkańców powiatu wiru-
sa potwierdzono tylko u trzech osób, dwie jeszcze chorują. Nowym 
wyzwaniem i dla starostwa, i dla mieszkańców, było „przestawienie 

się” na załatwianie spraw w trybie zdalnym. To doświadczenie 
ocenia się jako wartościowe, które może zaowoco-

wać w przyszłości częstszym korzystaniem 
z szybkich i wygodnych narzędzi cyfro-

wych w przestrzeni obywatelskiej. 
Powiat Kętrzyński. Tylko u jednej 

osoby zdiagnozowano koronawi-
rusa (62 tys. mieszkańców w po-
wiecie). W regionie zauważa się 
pogorszenie sytuacji gospodarczej 

i wzrost bezrobocia. Mieszkańcy boją 
się o swoje zdrowie i przyszłość. Opu-

stoszałe centra miejscowości, przechod-
nie z maseczkami na twarzach, zamknięte 

sklepy i punkty usługowe przypominają o trudnej 
sytuacji. Jak relacjonują nasi koledzy z kętrzyńskiego starostwa, 
mieszkańcy powiatu bardzo odpowiedzialnie podchodzą do 
wszelkich nakazów i stosują się do zasad bezpeczeństwa sanitar-
nego w publicznej przestrzeni. 

Powiat Stalowowolski.  Liczba mieszkańców powiatu 106 tys., 
zakażonych – 28, zgonów – 5, ozdrowieńców – 21. Ogromnym wy-
zwaniem dla samorządu jest wspieranie Powiatowego Szpitala Spe-
cjalistycznego, gdzie utworzono dodatkowy Oddzial Obserwacyjny 
dla pacjentów podejrzanych o zakażenie. Wyzwaniem było również 
zapewnienie dalszego funkcjonowania Domowi Pomocy Społecz-
nej, w którym przed Wielkanocą koronawirusem zaraziły się 2 osoby 
z personelu oraz 4 mieszkańców, z czego troje zmarło. Spora część 
załogi znalazła się na kwarantannie, ale - w dużej mierze dzięki pomo-
cy wolontariuszy - DPS nie przestał funkcjonować i nie trzeba było go 
ewakuować. Praca w tej placówce została tak zorganizowana, że po-
nad 80 przebywających w niej pacjentów udało się uchronić przed 
zarażeniem.  n
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Po dwumiesięcznej przymusowej przerwie do Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie wracają zajęcia. Można korzystać 
z treningów fitness, a dla dzieci uruchomiono sekcje: piłkarską, lekkoatletyczną, bokserską oraz Powiatową Akademię Małego 
Sportowca.

W związku z pandemią koronawirusa PCS zmuszony był zamknąć 
swoje obiekty sportowe w marcu i kwietniu. Sukcesywne znoszenie 
obostrzeń umożliwiło udostępnienie mieszkańcom obiektów spor-
towych i powrót do treningów zorganizowanych. Co ważne, uczest-
nicy zajęć w PCS, którzy w marcu wykupili karnety na poszczególne 
sekcje, będą mogli skorzystać z nich do końca czerwca. 

Ze względu na ograniczenia wynikające z liczby osób mogących 
przebywać na określonej powierzchni, zajęcia bokserskie prowadzo-
ne będą w maksymalnie 12-osobowych grupach, zaś PAMS i sekcja 
lekkoatletyczna w hali sportowej dostępne będą dla 16-osobowych 
grup. Natomiast do hali namiotowej PCS przeniesione zostały zajęcia 
piłkarskie, gdzie liczba uczestników będzie mogła być większa. Nadal 
obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców. Dostępne są tylko 
toalety.

Na stadionie, boisku ze sztuczną nawierzchnią, placu rekreacyj-
no-sportowym i bieżni rozgrzewkowej może trenować jednocze-
śnie 14 osób pod okiem 2 trenerów. Natomiast na płycie boiska 
stadionu PCS 22 piłkarzy może już rozegrać ze sobą mecz. PCS pły-
tę swojego boiska podzielił na dwie części z zachowaniem strefy 
buforowej, co - zgodnie z rządowymi zaleceniami - pozwala na zor-
ganizowanie treningu nawet dla 32 piłkarzy. Można także korzystać 
z hali namiotowej PCS. Jednocześnie mogą w niej ćwiczyć 32 osoby 
pod okiem 3 trenerów.  Na zapleczu sanitarnym dostępne są tylko 
toalety. 

Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie rozpoczęło w kwiet-
niu nowe przedsięwzięcie, jakim jest promocja aktywności fizycznej 
w kilku dyscyplinach, realizowanej we własnym domu. PCS publiku-
je na stronie internetowej i na profilu Facebook proste, instruktażo-
we filmy. Są one adresowane do osób w różnym wieku. Celem ini-
cjatywy jest aktywizacja osób pozostających w domach i promocja 
oferty sportowej PCS. Cały katalog udostępnionych zajęć znajduje 
się na stronie PCS  w zakładce e-treningi z PCS. Na tym etapie e-za-
jęcia są bezpłatne. n

Bezpieczne korzystanie z biblioteki
Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna im. Józefa Ignacego Kra-
szewskiego w Bełchatowie wpro-
wadziła nowe zasady korzystania 
z oferty, co ma związek z zagro-
żeniem epidemicznym.  Bibliote-
ka główna i jej filie otwarte są od 
poniedziałku do piątku, od godz. 
9:00 do godz. 17:00. Jedną godzi-
nę (13.00 -14:00) zarezerwowano 
na dezynfekcję. Tymczasowo pla-
cówka ograniczyła działalność je-
dynie do wypożyczania i zwrotów 
książek. Wypożyczenie i odbiór 
książek odbywa się wyłącznie po 
telefonicznym umówieniu wizyty. 
Osoby, które przyjdą książki zwró-
cić, mogą to zrobić z tyłu budynku, 
bez wcześniejszego umawiania wi-
zyty. W filiach zwroty książek reali-
zuje się w poniedziałki i środy, natomiast wypożyczanie we wtorki, 
czwartki i piątki (wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty). 

Nowy regulamin korzystania z biblioteki znajduje się na stronie in-
ternetowej: www.biblioteka.belchatow.pl  n

ECHO. BIULETYN POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie; www.powiat-belchatowski.pl
Zespół redakcyjny: Agnieszka Zawodzińska (AZ) redaktor naczelny, Marzena Rogut-Chrząszcz (MRC)
Kontakt z redakcją: tel. (044) 635 86 95; e-mail: azawodzińska@powiat-belchatowski.pl
Przygotowanie do druku i druk:  db PRINT Polska, 05-825 Grodzisk Maz., ul. Chrzanowska 32, 
tel. 22 201 77 00
Nakład: 5000 egzemplarzy

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść tekstów dostarczonych przez  
Urzędy Gmin oraz teksty autoryzowanych wywiadów oraz zastrzega sobie  
prawo do umieszczania artykułów na stronie www.powiat-belchatowski.pl. 

https://www.facebook.com/people/Powiat-Bełchatowski

Od poniedziałku do piątku PCS udostępnia w Internecie kolejne filmy z ćwiczeniami sportowymi.
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INSzczerców: materiały ochronne dla mieszkańców, 
laptopy dla uczniów 
W związku z zagrożeniem epidemicznym Gmina Szczerców kupiła dla wszystkich mieszkańców polskiej produkcji maseczki 
ochronne wielorazowego użytku.

– Zamówiliśmy dziesięć tysięcy sztuk solidnych maseczek, zgodnych 
z wymogami Krajowego Konsultanta do spraw Chorób Zakaźnych, które 
przydadzą się w tych trudnych czasach, kiedy zasłanianie ust i nosa jest 
obowiązkowe – mówi wójt Krzysztof Kamieniak. 

Maseczki były oddzielnie zapakowane, przed pierwszym użyciem 
należało je wyprać i wyprasować. Każdemu mieszkańcowi przeka-
zano również litr płynu do dezynfekcji rąk. Środki ochronne dystry-
buowali do wszystkich zamieszkanych posesji harcerze, pracownicy 

urzędu gminy, radni oraz strażacy OSP.
Wsparcie otrzymali też uczniowie. W ramach projektu „Zdalna szko-

ła”, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Urząd 
Gminy Szczerców kupił 30 laptopów. Sprzęt jest wykorzystywany do 
zdalnego nauczania. 

- Gmina Szczerców została sklasyfikowana w kategorii IV wysoko-
ści dofinansowania w ramach rządowego programu – wyjaśnia wójt 
Krzysztof Kamieniak. – Mogliśmy starać się o pozyskanie jedynie 70 tys. 
zł. Na taką kwotę złożono wniosek.

30 laptopów kosztowało 74 370 zł. Zostały one przekazane dyrek-
torom szkół, którzy użyczyli sprzęt uczniom. Dzieci mogą teraz w peł-
ni uczestniczyć w zdalnych lekcjach.  n

Dobre wieści z Gminy Zelów
Trwają prace inwestycyjne związane z realizacją drugiego etapu rozbudowy systemów wod.-kan. w Zelowie, których wartość 
opiewa na ponad 9 mln zł. Zadanie realizowane jest od 2018 roku, a umowny termin zakończenia prac to październik br. 
Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w formie pożyczki (1.233.120 zł) oraz dotacji z Gminy Kleszczów (300 tys. zł) w 2019 r. i w ramach Solidarnościowego 
Funduszu Rozwoju Lokalnego Gminy Kleszczów w 2020 r. (600 tys. zł).

Obecnie prowadzony jest remont budynku w Zalesiu, w którym 
będzie Klub Seniora dla osób niesamodzielnych w ramach umowy 
o partnerstwie na rzecz projektu Centrum Usług Społecznych. W za-
kresie prac jest pomalowanie pomieszczeń na parterze, naprawie-
nie  schodów wraz z podjazdem oraz ogrodzenie terenu. Finał robót, 
o wartości ok. 70 tys. zł,  zaplanowano  jeszcze w maju.

Ponadto 3 marca została podpisana umowa o przyznanie pomocy ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na zadanie pt. „Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałę-
zieniami w granicach pasów drogowych w gm. Zelów”. Zadanie będzie 
realizowane w miejscowościach: Ostoja, Kol. Grabostów i Kol. Ostoja na 
odcinku ponad 4,2 km. Wsparcie otrzymane od Zarządu Województwa 
Łódzkiego wynosi 1.603.380 zł, natomiast całkowity koszt inwestycji to 
ponad 3 mln zł. Realizacja projektu potrwa do września 2021 roku.

***
Dwadzieścia pięć laptopów trafi do siedmiu gminnych szkół. 

Na zakup komputerów gmina Zelów do rozdysponowania mia-
ła  69 987 zł z ministerialnego Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. Wniosek o dofinansowanie do sprzętu komputerowe-
go w ramach programu „Zdalna szkoła” Gmina Zelów złożyła 15 

kwietnia, a kwota przyznanego grantu zależna była od liczby 
uczniów pobierających naukę w gminnych szkołach. Zelów jest 
jednym z wielu samorządów, które skorzystały z ministerialne-
go wsparcia. Na ten cel rząd przeznaczył w sumie 186 mln zł.

W związku z trwającą epidemią koronawirusa we wszystkich szko-
łach w kraju, w tym również zelowskich od 25 marca uczniowie re-
alizują podstawę programową w trybie pracy zdalnej. Nauczyciele 
i uczniowie kontaktują się ze sobą drogą internetową z wykorzysta-
niem dziennika elektronicznego, e-maili, grup społecznościowych 
i komunikatorów, a także platformy e-learning. n

W dystrybucję maseczek i płynów do dezynfekcji rąk zaangażowały się społecznie dziesiątki osób.

Każdemu mieszkańcowi gminy Szczerców przywieziono materiały ochronne do domu.

Laptopy z projektu „Zdalna szkoła” pomogą także uczniom z gminy Zelów, co cieszy Burmistrza 
Zelowa Tomasza Jachymka i Krzysztofa Borowskiego, Sekretarza Gminy.
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Trwają roboty na drodze 
Nowy Świat – Ludwików

Trwają prace związane z przebudową drogi między Nowym Świa-
tem a Ludwikowem. Na odcinku mierzącym ponad 1,4 km powstanie 
nowa nawierzchnia, ciąg pieszo – rowerowy i odtworzone zostaną 
zjazdy do posesji. Pierwszy etap inwestycji (odcinek 700 m przez 
Nowy Świat) zakończy się w czerwcu. Także w tym roku wykonana 
zostanie część prac w ramach drugiego etapu inwestycji (odcinek 
prowadzący przez Ludwików do granic miasta) po to, by zminimali-
zować utrudnienia dla mieszkańców oraz kierowców mogących już 
bez przeszkód z tej drogi korzystać. 

Inwestycja warta jest ponad 2,8 mln zł, połowa tej sumy zostanie 
pokryta z Funduszu Dróg Samorządowych. W sfinansowaniu przebu-
dowy pomogły Gminie Bełchatów także sąsiednie samorządy: Gmina 
Kleszczów oraz Gmina Szczerców. Termin zakończenia inwestycji to 
maj 2021 roku. n

Ważne inwestycje 
wodociągowe w Gminie 
Bełchatów

Tegoroczna susza sprawiła, że w niektórych częściach Gminy Beł-
chatów odczuwalny jest spadek ciśnienia wody w kranach. Wójt Gmi-
ny Bełchatów Konrad Koc podkreśla, że zaopatrzenie w wodę jest 
teraz najpilniejszą sprawą, a rozwiązaniem problemu powinna być 
częściowa przebudowa sieci wodociągowej, budowa nowych odcin-
ków oraz takie prace na ujęciach, jak budowa nowych zbiorników 
i studni, czy ewentualnie reaktywacja nieczynnych ujęć. Pierwszym 
krokiem będzie budowa nowego zbiornika retencyjnego o pojem-
ności 100 metrów sześciennych w Ławach. Na inwestycję gmina po-
zyskała dotacje (142 tys. zł) od samorządu powiatu oraz z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (120 tys. zł). Budowa ruszy w czerwcu. 
Uruchomienie zbiornika pozwoli na ustabilizowanie dostaw wody 
dla około 25 procent mieszkańców gminy.  

- Dla poprawy sytuacji rozważamy odwiert kolejnej studni głę-
binowej w Ławach oraz uruchomienie nieczynnego ujęcia wody 
w Łękawie – mówi wójt Konrad Koc. - Z ujęcia nie korzystano od 
ponad 20 lat. Rozważamy analizę jego przydatności, jakość wody 
i jej zasoby.

Ponadto zostanie przygotowana dokumentacja kosztorysowa dla 
przebudowy odcinków sieci między Dobrzelowem i Helenowem 
oraz Postękalicami i Niedyszyną, polegającej na wymianie rur. Na-
stępnym krokiem będzie budowa nitki wodociągu, która połączy oba 
te odcinki, Dzięki temu sieć zadziała wydajniej. n

Ekspresem przez Gminę Kleszczów
Pomoc w szczególnym czasie. Do gmin, uprawnionych do korzy-

stania z Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego utworzo-
nego przez Gminę Kleszczów, trafiło w tym roku już ponad 6,5 mln zł 
wsparcia. Finansową pomoc, przeznaczaną głównie na potrzeby in-
westycyjne, oprócz miasta Bełchatowa otrzymały gminy: Bełchatów, 
Drużbice, Kluki, Lgota Wielka, Rusiec, Zelów. Fundusz zyskał miano 
„Janosikowego plus”. W tym roku budżetowym wynosi 12.721.500 zł. 
Kleszczów nie ogranicza się wyłącznie do wspierania gmin z sąsiedz-
twa. Poza wsparciem z „Janosikowego plus”, gmina pomogła także 
samorządom Gidle, Kiełczygłów, Łęki Szlacheckie, Nowa Brzeźnica, 
Strzelce Wielkie, Sulmierzyce), przekazując na realizowane w nich in-
westycje 895 tys. zł. To hojne wsparcie jest szczególnie ważne w roku, 

w którym bardzo wiele samorządów z powodu koronawirusowego 
kryzysu odnotuje spadek dochodów własnych.

Inwestycyjna wiosna. W gminie Kleszczów prowadzonych jest 
obecnie kilka dużych inwestycji budowlanych i drogowych.

n Bliska ukończenia jest gruntowna modernizacja ujęcia wody 
wraz ze stacją uzdatniania w Łękińsku. W rozbudowanej hali głów-
nej wymieniono wszystkie instalacje i urządzenia.  Remont objął dwa 
zbiorniki na duży zapas wody, w trzech studniach głębinowych zain-
stalowano pompy. Inwestycja podniesie wydajność ujęcia i poprawi 
jakość wody dostarczanej mieszkańcom.

n W Kleszczowie przy ul. Tulipanowej budowane są dwa budynki 
(w każdym będą cztery mieszkania socjalne) oraz budynek gospo-
darczy na potrzeby lokatorów. Nowa inwestycja mieszkaniowa ma 
być przekazane do użytku w sierpniu 2021 r.

n Dzięki powiększeniu siedziby szkoły podstawowej w Łękińsku 
o nową, dwukondygnacyjną część przybędzie 10 nowych sal lek-
cyjnych wraz z zapleczem. W nowym budynku montowane są okna 
i prowadzone prace instalacyjne. 

n Oprócz modernizacji niewielkiego odcinka ul. Krótkiej w Klesz-
czowie i budowy całkowicie nowej, 400-metrowej drogi w Czyżowie, 
drogowcy najwięcej pracy mają na drodze powiatowej nr 1500E, 
łączącej Kleszczów z Łękińskiem. Trwa rozbudowa i wymiana frag-
mentów podziemnych sieci. Po zakończeniu tego etapu rozpocznie 
się wykonywanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki ro-
werowej. Niedługo ma być rozstrzygnięty przetarg na modernizację 
znacznie dłuższego, 7-kilometrowego odcinka tej drogi z Łękińska do 
ronda w Kalisku, a więc na terenie sąsiedniej gminy Bełchatów. Ta in-
westycja potrwa dwa lata. n

Remont drogi Nowy Świat – Ludwików cieszy wielu kierowców, nie tylko mieszkańców gminy 
Bełchatów.

Rozbudowa szkoły w Łękińsku.
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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

ul. Pabianicka 34

Zespół ds. promocji 635 86 42

Rzecznik prasowy 635 86 95

Darmowa pomoc prawna 635 86 97

ul. Pabianicka 26

Wydział Komunikacji i Dróg  
635 86 77, 733 65 31, 635 86 26

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
635 86 04

Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

Wydział Inwestycji i zamówień Publicznych 
733 66 08

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
635 86 24

ul. Czapliniecka 96

Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności 733 66 24

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

Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych 633 16 81

Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81

Bursa Szkolna 632 12 52

Powiatowa Administracja Zespolona

KP Państwowej Straży Pożarnej 
ul. Wspólna 7, 633 83 12, fax 633 82 10

KP Policji 
ul. 1 Maja 7, 635 52 15

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

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

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

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. 632 94 04, fax 631 40 46

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

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

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

ZSP nr 1 im. L. Czyżewskiego 
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 57 11, fax 632 31 56

ZSP nr 2 im. R. Traugutta 
ul. Czapliniecka 98, tel/fax 632 16 42

ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie 
ul. Kilińskiego 5, tel./fax 634 10 70

Urzędy gmin

Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 
tel. 733 51 37, fax 733 51 40

Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13 
tel. 632 52 11, fax 632 68 54

Urząd Gminy w Drużbicach 
97-403 Drużbice 77a, tel. 631 10 78 fax 631 12 59

Urząd Gminy w Kleszczowie 
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 
tel. 731 31 10 fax  731 31 30

Urząd Gminy w Klukach 
97-415 Kluki 88, tel. 631 50 02 fax 631 50 25

Urząd Gminy w Ruścu 
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec 
tel. 43 676 60 11 fax 43 676 62 90

Urząd Gminy w Szczercowie 
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców 
tel. 631 80 50 fax 631 80 79

Urząd Miejski w Zelowie 
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów 
tel. 634 10 00 fax 634 13 41

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

IN
FO

RM
AT

OR

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 wydzia-
łów i numerów pokoi  znajduje się na 
tablicy w holu na parterze urzędu. Infor-
macje 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 komunika-
cji można uzgodnić poprzez specjal-
ną aplikację na stronie www powiatu. 
O załatwieniu sprawy rejestracji samo-
chodu czy prawa jazdy urząd  powia-
damia interesantów SMS-em, jeśli mają 
takie życzenie.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłat-
ne poradnictwo obywatelskie (umawia-
nie wizyt) 723721725

TELEFONY ALARMOWE
z komórkowych i stacjonarnych 112
pogotowie ratunkowe 999
straż pożarna 998
policja 997



RADNI VI KADENCJI
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE

Radoslaw Herudziński
Członek Zarządu

Marek Jasiński
Członek Zarządu 

Leszek Maciaszczyk 
Członek Zarządu

Jacek Bakalarczyk
Wicestarosta

Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Sławomir Malinowski
Przewodniczący

Krzysztof Rybak
Wiceprzewodniczący

Renata Skalska
Wiceprzewodnicząca

Tadeusz Dobrzański

Włodzimierz Kula

Zofia Szumigaj-Grochocka

Małgorzata Filipek 

Joanna Guc

Waldemar Wyczachowski

Krzysztof Gajda

Lidia Szymańska

Jacek Zatorski

Adam Baryła

Jarosław Janaszewski

Jolanta Pawlikowska

Marek Chrzanowski 

Krzysztof Jewgiejuk

Bogdan Stolarczyk

Komisje Rady Powiatu 
w Bełchatowie
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 
Włodzimierz Kula 
Krzysztof Rybak

Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony 
Środowiska 

Zofia Szumigaj-Grochocka 
(przewodnicząca) 
Jolanta Pawlikowska 
Adam Baryła 
Sławomir Malinowski 
Marek Jasiński 
Jacek Zatorski 
Jarosław Janaszewski

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 
Małgorzata Filipek 
(przewodnicząca) 
Dorota Pędziwiatr 
Radosław Herudziński 
Renata Skalska 
Lidia Szymańska

Komisja Infrastruktury i Porządku 
Publicznego 

Bogdan Stolarczyk 
(przewodniczący) 
Małgorzata Filipek 
Leszek Maciaszczyk 
Jacek Zatorski 
Joanna Guc 
Marek Jasiński 
Krzysztof Jewgiejuk

Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej 

Jolanta Pawlikowska 
(przewodnicząca) 
Tadeusz Dobrzański 
Leszek Maciaszczyk 
Renata Skalska 
Włodzimierz Kula 
Lidia Szymańska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
Krzysztof Jewgiejuk 
(przewodniczący) 
Marek Chrzanowski 
Zofia Szumigaj-Grochocka

PREZYDIUM RADY

ZARZĄD POWIATU


