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Podsumowanie roku 2020

Rok 2020 był dla wszystkich czasem trudnym. Pandemia postawiła przed nami wiele wyzwań mających
na celu przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie –
mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. - Jednocześnie staraliśmy się realizować plan budżetowy.
Wyremontowaliśmy kolejne kilometry dróg, pomogliśmy gminom w inwestycjach ekologicznych, przeprowadziliśmy ważne remonty w jednostkach oświatowych.
➤ Str. 4-11

Kalendarz na rok 2021
„Jesteś tu mile widziany” – to motto kalendarza powiatu bełchatowskiego na rok 2021.
Jego główną ilustracją jest mapa powiatu,
prezentująca wybrany, charakterystyczny
krajobraz każdej z naszych ośmiu gmin. Miniaturę kalendarza można wyjąć z biuletynu
i wykorzystać przez 365 tylko pomyślnych dni
nowego roku.
➤ Str. 14-15
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Nagrody sportowe
i kulturalne
Andrzej Olczyk (trener, szkoleniowiec), Aniela Lis
(zawodniczka - podnoszenie ciężarów) i Tomasz
Orłowski (saksofonista) to laureaci wśród kilkudziesięciu innych osób nagrodzonych za działalność sportową oraz aktywność kulturalną w roku
2020, które przynoszą chlubę powiatowi bełchatowskiemu.
➤ Str. 13, 16

www.powiat-belchatowski.pl

Jedenaście propozycji przedsięwzięć złożyło bełchatowskie
starostwo do Urzędu Marszałkowskiego, który opracowuje
Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa
Łódzkiego. Szacunkowy koszt naszych projektów opiewa łącznie na ponad 360 milionów złotych. Wśród przedsięwzięć są
działania m.in. w obszarze edukacji, wsparcia przedsiębiorców,
rozbudowy dróg czy promocji potencjału powiatu bełchatowskiego w Europie i na świecie.
Łączny koszt realizacji powiatowych propozycji w latach 2021
– 2027 wynosi 361 mln 375 tys. zł. Najdroższą (100 mln zł) jest
utworzenie i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Bełchatowie, którego głównym zadaniem byłaby nowoczesna edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie transformacji energetycznej naszego regionu. Ponad 50 mln zł kosztowałoby
osiągnięcie niskoemisyjności poprzez wymianę w spółce PKS
taboru autobusowego na pojazdy z silnikami o normie emisji spalin
Euro 6d. Z tym projektem łączy się kolejny – siatka pomiaru jakości
powietrza, utworzona z trzydziestu stacji pomiarowych na terenie
powiatu (wartość 6,42 mln zł), pozwalająca na bieżąco monitorować
i reagować na poziom zanieczyszczeń w powietrzu. Wielofunkcyjne
Centrum Wsparcia Senioralnego i Osób z Niepełnosprawnościami oraz Powiatowe Centrum Rehabilitacji, Odnowy Biologicznej, Sportu i Rekreacji to pomysły związane z tendencją demo-

graficzną w regionie przewidującą starzenie się społeczeństwa (107
mln zł). W ofercie tych podmiotów znalazłyby się różnorodne zajęcia,
terapie, usługi zdrowotne. Udrożnieniu i integracji układu komunikacyjnego oraz zwiększeniu dostępności transportowej regionu miałaby posłużyć rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E (15,5 mln
zł). Nowy, pogórniczy potencjał powiatu bełchatowskiego wymagać
będzie promocji, przede wszystkim wśród inwestorów. Zakłada się
przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poza
granicami regionu i kraju (24,5 mln zł). Przedsiębiorcy, tworzący nowe
firmy i miejsca pracy, mogliby liczyć na pomoc z Centrum Wsparcia
i Logistyki Społecznej (54,6 mln zł).
Przekazanie powiatowych pomysłów nie oznacza zakończenia etapu
szukania rozwiązań. Starosta Dorota Pędziwiatr powołała zespół, który
opracowywał projekty rekomendowane do planu transformacji naszego regionu i nadal uczestniczy w spotkaniach i konsultacjach z przedstawicielami podmiotów związanych z różnorodnymi aspektami transformacji. Województwo łódzkie, w tym powiat bełchatowski, jest jednym
z sześciu regionów węglowych w Polsce, które w związku z wyczerpującymi się złożami węgla czeka transformacja gospodarcza. Szansą na
przeprowadzenie pozytywnych zmian gospodarczo-społecznych jest
wsparcie z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które dla
Polski ma wynieść 3,5 mld euro. Warunkiem sięgnięcia po pieniądze jest
posiadanie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji.
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Wiodący udział powiatu w transformacji regionu

Dwie kolejne ekopracownie powstaną w szkołach powiatu
bełchatowskiego. Jedna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie, druga w ZSP nr
w Bełchatowie. Na te inicjatywy samorząd powiatu otrzyma
wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Starosta Dorota Pędziwiatr
i wicestarosta Jacek Bakalarczyk w grudniu 2020 r.
podpisali z Funduszem umowy o przyznanie dotacji na sumę
90 043 zł.

Powiat Bełchatowski otrzymał 2 mln 600 tysięcy złotych
dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
z przeznaczeniem na budowę domu dziecka. Planowaną
lokalizacją jest teren przy ulicy Czaplinieckiej w sąsiedztwie II
LO i PCS. W domu zamieszkają podopieczni Domu Dziecka
z Dąbrowy Rusieckiej. Jak mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta
Bełchatowski, będzie to bardzo ważna i wymagająca inwestycja
dla powiatu. Obiekt dostosowany będzie dla osób niepełnosprawnych.

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło w bożonarodzeniowym
okresie do bełchatowskiego starostwa. Przekazywany
sztafetowo płomień pokonuje każdego roku daleką drogę,
która zaczyna się w legendarnym miejscu narodzin Chrystusa. Misji przekazania „światełka”, by świeciło ono w jak
największej liczbie miejsc, podejmują się od 30 lat harcerze.
Za ten trud podziękowały druhom starosta Dorota Pędziwiatr
i Katarzyna Kleska, Sekretarz Powiatu.
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Szanowni Państwo,
rok 2020 był dla nas wszystkich czasem wyjątkowym i trudnym.
Pandemia Sars-Cov2 postawiła przed nami poważne wyzwania,
których podstawowym celem była troska o najważniejszą ludzką
wartość, jaką jest zdrowie. Tym przede wszystkim kierował się samorząd powiatu bełchatowskiego realizując swoje statutowe zadania
i wypełniając decyzje rządu. Zaczęło się wiosną od wprowadzenia
w szkołach nauki zdalnej. Byliśmy jednym z pierwszych w Polsce
samorządów, który przystąpił do Programu Polski Cyfrowej „Zdalna Szkoła” i otrzymał środki na zakup sprzętu komputerowego dla
uczniów. Starostwo aktywnie włączało się w dystrybucję na terenie
gmin setek litrów środków dezynfekujących i tysięcy maseczek, kupowanych ze środków własnych bądź przekazywanych przez służby wojewody. W funkcjonowaniu urzędu oraz naszych jednostek
wprowadziliśmy szereg zabezpieczeń chroniących klientów oraz
pracowników, jak np. ścianki z pleksy, limit osób w jednym miejscu,
praca rotacyjna, załatwianie spraw drogą telefoniczną i elektroniczną.
Niestety, nie uniknęliśmy przykrych sytuacji i trudnych decyzji. Takimi
były np. ewakuacja pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, czy kierowanie uczniów kilku klas, ich rodziców i nauczycieli na kwarantannę.
Tak naprawdę żaden dzień w roku 2020 nie był spokojny i normalny, a wiązał się ze śledzeniem statystyk zachorowań, stałym kontak-

Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Budżet powiatu w 2021 roku
21 grudnia radni przyjęli plan budżetu dla Powiatu Bełchatowskiego w roku 2021. Dochody powiatu wyniosą ok. 129,6 mln zł, wydatki 132,6 mln zł, deficyt będzie pokryty m.in. z rozliczenia kredytów
i emisji obligacji z lat ubiegłych. Za przyjęciem projektu głosowało 22
radnych, trzech wstrzymało się od głosu.
Obszarem, który każdego roku pochłania najwięcej środków,
jest oświata. W 2021 roku zaplanowano 55 mln zł. Na ochronę
zdrowia samorząd powiatu wyda 2,2 mln zł, na pomoc społeczną
10,3 mln zł, na wsparcie rodzin i działalność placówek opiekuńczo
wychowawczych – 7,5 mln zł. Ważną i kosztowną pozycją w planie budżetu są drogi. Szacowane 8,6 mln zł jest przeznaczone na
finansowanie utrzymania, budowy i modernizacji dróg powiatowych, w tym koszty działalności Powiatowego Zarządu Dróg
w Bełchatowie, regulowanie gruntów, ubezpieczenie majątku i komunikacyjne PZD. Wśród drogowych inwestycji planuje się m.in.
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budowę ciągu pieszo-jezdnego w Myszakach i Augustynowie,
przebudowę mostu na Grabi w miejscowości Wdowin, rozbudowę drogi powiatowej w Kurówku Prądzewskim, odtworzenie na
odcinku 2 kilometrów nawierzchni drogi od wsi Dubie do drogi
wojewódzkiej nr 480.
Trzy duże przedsięwzięcia inwestycyjne z udziałem tzw. zielonych
pieniędzy, czyli związanych z ochroną środowiska, dotyczą powiatowych obiektów. Są to termomodernizacja dachu budynku głównego
bełchatowskiego starostwa przy ul. Pabianickiej. Na urzędzie zostanie zamontowana także instalacja fotowoltaiczna. Rozbudowa czeka
aulę w ZSP nr 1 przy ul. Czaplinieckiej 96. Celem tej inwestycji jest
poprawa efektywności energetycznej sali i utworzenie miejsca na
edukację ekologiczną. W roku 2021 planowana jest również przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych, tj. wentylacji i elektrycznej, w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie. 
n
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tem ze wszystkimi służbami, dostosowywaniem się do zmieniających
się przepisów prawa, szybkim reagowaniem na nowe sytuacje, z długimi rozmowami, także z innymi samorządami, w celu znalezienia
najlepszych rozwiązań. Jednocześnie staraliśmy się realizować plan
budżetowy, zwłaszcza ten w części inwestycyjnej, o czym przeczytają
Państwo na następnych stronach biuletynu. Wspomnę tylko, że udało się wyremontować kolejne kilometry dróg, pomogliśmy gminom
w inwestycjach ekologicznych, w tym roku stawiając wyraźnie na
fotowoltaikę, przeprowadziliśmy kilka poważnych remontów w naszych jednostkach oświatowych, stworzyliśmy nowe ekopracownie,
zmodernizowaliśmy salę gimnastyczną w SOSW i ogrodzenie przy
PCS. Pewne przedsięwzięcia o charakterze masowym musiały, niestety, zostać odwołane. Ich organizację uniemożliwiły regulacje prawne
i reżim sanitarny. Znalazły się wśród nich V. Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego, Powiatowy Festyn Rodzinny, Ekopiknik czy
akcja „Drzewko za makulaturę”.
Zmagając się z pandemią jednocześnie pracowaliśmy nad zagadnieniem z przyszłości, którym jest pogórnicza transformacja naszego regionu. Powiat bełchatowski opracował jedenaście propozycji
do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa
Łódzkiego, który jest naszą szansą na finansowe wsparcie przemian
gospodarczych po zakończeniu eksploatacji węgla. Przekazanie powiatowych pomysłów nie oznacza zakończenia etapu szukania rozwiązań. Wciąż musimy to robić i z pewnością jest to jedno z najważniejszych wyzwań nowego roku.
Wszyscy chcielibyśmy wierzyć w to, że 2021 rok będzie lepszy i spokojniejszy od poprzedniego. Nawet, jeśli prognozy w sprawie końca
epidemii i jej skutków dla gospodarki nie są optymistyczne, ja tę nadzieję mam i do niej zachęcam innych. Niech będzie to wiara połączona z aktywną troską o własne zdrowie, skierowaną na podnoszenie odporności poprzez właściwe odżywianie, kontakt z naturą czy
unikanie stresu. Szukajmy w każdej sytuacji czegoś dobrego, uczmy
się doceniać i być wdzięcznym. W tym miejscu pragnę podziękować
wszystkim osobom i służbom za pełną poświęcenia pracę dla dobra mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Życzę nam wszystkim
zdrowia i wytrwałości w osiąganiu tegorocznych zamierzeń. Niech to
będzie pomyślny rok!
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Wybrane inwestycje w kalejdoskopie
Ogrodzenie Powiatowego Centrum Sportu. Wiosną zrealizowano 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 można było w pełni podziwiać latem, kiedy wzeszła trawa. Zadanie, o wartości 143 500 zł, obejmowało wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowaniami
budowlanymi, technicznymi, formalno-prawnymi i administracyjnymi, a następnie zrealizowanie robót budowlanych. Intensywne prace
rozpoczęły się pod koniec marca i trwały miesiąc. Zaczęto od robót
przygotowawczych i porządkowych. Dotychczasowe ogrodzenie
zostało usunięte. Miejsce po wykopanych betonowych fundamen-

renie mogą bez problemu i ryzyka ugrzęźnięcia poruszać się ludzie
i pojazdy. Prace kosztowały 87 tys. zł.
Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie. Inwestycja,
o wartości prawie 280 tys. zł, objęła demontaż starej podłogi, termomodernizację posadzki oraz odtworzenie podłogi z nową wykładzi-

Sala gimnastyczna SOSW po remoncie.

Nowe ogrodzenie i teren zielony przy stadionie PCS w Bełchatowie.

tach zostało wypełnione ziemią. Nowe fundamenty 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 przestrzeni została obsiana trawą,
a pozostałą utwardzono kostką betonową typu „JUMBO”. Otoczenie
wokół obiektów sportowych, tj. stadionu, sali gimnastycznej i pływalni zyskało estetyczny wygląd i nowy potencjał na działania rekreacyjne (pikniki, festyny itp.).
Wybrukowany plac przy „Kilińskim”. Na terenie Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie wykonano w I połowie starego roku nową, utwardzoną nawierzchnię przy Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie młodzież uczy się zawodu
mechanika samochodowego. Teren o powierzchni 400 metrów

ną sportową, demontaż drzwi wewnętrznych, poszerzenie otworów i montaż nowych drzwi wewnętrznych, demontaż jednego
z okien i montaż drzwi ewakuacyjnych, montaż sufitu podwieszonego w technologii z płyt warstwowych wraz z wymianą oświetlenia
świetlówkowego na oświetlenie energooszczędne, ukrycie pionów
instalacji centralnego ogrzewania w ścianach, wymianę grzejników
żeliwnych na stalowe panele. Sala zyskała także nowe wyposażenie.
Z uwagi na charakter placówki wykonano także podjazd dla osób
niepełnosprawnych. Całość dopełniają estetyczne zewnętrzne rolety
na oknach.
Montaż dźwigu osobowego w starostwie. Gruntowny remont
windy w budynku urzędu przy ul. Pabianickiej 17/19 obejmował całkowity demontaż starego dźwigu. Na jego miejsce zainstalowano
nowe urządzenie, spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa
i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wnętrze jest jasne, z dużym i czytelnym panelem dotykowym, przyciski oznaczone
są także pismem Braille'a, a dodatkowo kabina ma informację głosową. Winda jest oświetlona energooszczędnymi diodami LED. Mechanizm dźwigu oparty jest na dwunastu ocynkowanych stalowych
linach, ułożonych obok siebie, co zwiększa ich elastyczność. Inwestycja kosztowała nieco ponad 186 tys. zł, z czego 41,5 tys. zł to dofinansowanie ze środków PFRON.

Utwardzony plac przy ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie.

kwadratowych wymagał generalnego uporządkowania. Przed inwestycją należało go oczyścić z resztek płyt betonowych, zniwelować
nierówności poprzez nawiezienie piasku. Następnie ułożono kostkę
brukową, a całość wykończono krawężnikiem. Po utwardzonym te-
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Nowoczesna winda w starostwie.
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Pracownia do lekcji geografii i przedmiotów geodezyjnych w „Ekonomiku”.

Wyremontowane schody w II LO w Bełchatowie.

cia wyniósł 148 830 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków
Gminy Kleszczów. Została także przygotowana dokumentacja do
kolejnego przedsięwzięcia, którym będzie przebudowa sanitariatów
i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej w tej szkole wraz
z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
Fotowoltaika, szafki dla uczniów, modernizacja sanitariatów i wentylacji. Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr
1 w Bełchatowie został wyposażony w panele fotowoltaiczne. Prace
kosztowały 219 tys. zł. Za 131 tys. zł z budżetu powiatu dla uczniów
„Energetyka” (ZSP nr 1) kupiono 167 szafek sześcioskrytkowych oraz

które dofinansowały utworzenie tej pracowni. W ramach zadania
wyremontowano jedną z sal. Wyrównano i pomalowano w niej ściany i sufit, położono wykładzinę podłogową. Kolejnym etapem były
zakupy wyposażenia, takiego jak: biurka, stoliki uczniowskie, szafy, gabloty ekspozycyjne i stojaki do przechowywania map, sprzęt
audio-video i komputerowy oraz pomoce dydaktyczne, związane
z edukacją ekologiczną. Ten nowoczesny arsenał może być wykorzystywany podczas zajęć z geografii, która jest realizowana w ZSP Nr 2
w Bełchatowie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. W nowej
pracowni te zagadnienia można przedstawić w atrakcyjny sposób.
Wydawnictwa edukacyjne zaoferowały nauczycielom szeroki zakres
pomocy multimedialnych (foliogramy multimedialne, multimedialny
atlas geograficzny). Łączna wartość zadania wyniosła 38 tys. zł.
„Polski las bliżej nas” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie.
Teren zielony przy SOSW zapełnił się bylinami, trawą, krzewami
i drzewami. Wśród nich zbudowano dwie wiaty. Jedna jest odkryta,
są pod nią ławki i stół, jest to miejsce do obserwacji natury w ciepłych
sezonach. Druga jest zabudowana przezroczystymi ścianami, dzięki
czemu służy podglądaniu przyrody bez względu na pogodę i porę
roku. Na uwagę zasługują także ozdobna pergola przy wejściu, ścieżka sensoryczna i gry edukacyjno-informacyjne typu„światowid”. W lesie jest miejsce na zegar słoneczny, rumowisko skalne, oczko wodne
z kaskadą, otoczone rodzimą roślinnością przybrzeżną. Do pni drzew
przymocowano budki lęgowe, karmniki i poidełka dla ptaków oraz
domki dla owadów. Uczestnicy zajęć w edukacyjnym lesie mają tutaj
możliwość poznania praktyki kompostowania i segregacji odpadów.
Do tego służą specjalne pojemniki. Teren jest monitorowany przez
kamery. Zadanie kosztowało 60 tys. zł z dofinansowaniem WFOŚiGW
w Łodzi.
n

Pachnące nowością szafki w szatniach czekają na powrót młodzieży do szkół.

81 ławek. Na nowoczesności zyskały również szatnie w „Ekonomiku”
(ZSP nr 2), dzięki zakupowi stu sześcioskrytkowych szafek za sumę
66,5 tys. zł (dotacja od Gminy Kleszczów). Uczniowie otrzymają kluczyk do swoich skrytek, ale są one wyposażone także w System Master Key, umożliwiający otwarcie każdej szafki, którym zarządza dyrektor szkoły. W ZSP nr 2 zmodernizowano w roku 2020 sanitariaty na II,
III i IV piętrze. Prace kosztowały ok. 148 tys. zł. Przestarzała instalacja
wentylacyjna w stołówce i kuchni w Bursie Szkolnej została wymieniona za 94 tys. zł.
„Geopracownia” przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr
2 w Bełchatowie. Powiat Bełchatowski pozyskał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
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Las przy SOSW urozmaicił ofertę edukacyjną placówki i krajobraz os. Żołnierzy POW.
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Schody w „Kochanowskim”. W roku 2020 wykonana została modernizacja schodów zewnętrznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. Prace polegały na gruntownym remoncie schodów znajdujących się w czterech punktach szkoły. Były to
schody ewakuacyjne, a także schody wychodzące z sali gimnastycznej na boiska (parter i piętro). Wyremontowano ścianki schodów,
stopnie, zamontowano nowe balustrady. Koszt tego przedsięwzię-

PODSUMOWANIE ROKU 2020

Drogi powiatowe po liftingu

Remonty nawierzchni, przebudowy, dokumentacje projektowo-kosztorysowe i zakupy sprzętu za łącznie ponad 3 mln 136 tys. zł złożyły się na inwestycje drogowe, zrealizowane przez samorząd Powiatu Bełchatowskiego w roku 2020. Najkosztowniejszą, za ponad
półtora miliona złotych, była przebudowa blisko 2-kilometrowego odcinka drogi Kluki – Grobla, którą dofinansował w połowie Fundusz Dróg Samorządowych. Inwestycje drogowe wiążą się przede wszystkim ze sporymi nakładami finansowymi. Ich realizacja
nierzadko jest możliwa tylko dzięki wsparciu finansowemu ze źródeł zewnętrznych. Samorząd powiatu bełchatowskiego ceni sobie
także współpracę z samorządami gmin, przez których tereny przebiegają powiatowe arterie. Owocna współpraca z gminami to
ważny filar dla realizacji drogowych inwestycji.
Około 5,5 km generalnie wyremontowanych jezdni znalazło się
w roku 2020 wśród dróg powiatowych. Są to odcinki na terenie gmin
Bełchatów, Zelów i Kluki. Za 1,56 mln zł przebudowano 1913 mb odcinka wiodącego z Kluk do Grobli. Jezdnia została poszerzona, pokryta
warstwą bitumiczną, zyskała chodniki po obu stronach, zjazdy i miejsca postojowe. Zadanie wsparła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach środków z Państwowego Funduszu Celowego, wynosząca 783,3 tys. zł. Mieszkańcy Mazur w gminie Bełchatów korzystają
z 1352 mb drogi powiatowej, na której roboty budowlane polegały na
odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i poboczy. Inwestycja kosztowała 398 tys. zł. Budżet powiatu sfinansował remont prawie 2 kilometrów

Wyremontowany odcinek drogi z Kluk do Grobli mierzy prawie 2 km.

Inwestycja drogowa w Mazurach dotyczyła remontu jezdni i poboczy.

jezdni na drodze powiatowej Kociszew-Grabostów. Zakres inwestycji
obejmował wykonanie przede wszystkim podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z użyciem emulsji asfaltowej i grysów
oraz uzupełnienie ubytków. Prace kosztowały 96,2 tys. zł. Przebudowa
drogi powiatowej Nr 2311E, obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową (200 m)
w Dębach Wolskich kosztowała 200 tys. zł, po połowie złożyły się samo-

Nowy chodnik w Dębach Wolskich znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych.
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rządy powiatu i Ruśca. Na drobne remonty nawierzchni bitumicznych
dróg powiatowych wydano 150 tys. zł.
Pieniądze, energię i czas w roku 2020 przeznaczono na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do inwestycji drogowych
w kilku kolejnych miejscach w powiecie. To niezbędny etap każdego tego
rodzaju przedsięwzięcia. Pochłonął blisko 700 tys. złotych. Opracowania
dotyczą: 1) na terenie gminy Zelów - rozbudowy drogi i budowy chodnika
od granicy Zelowa do Bocianichy oraz od miejscowości Karczmy do Kociszewa; 2) na terenie miasta Bełchatowa - rozbudowy ulicy Piotrkowskiej
od ul Zdzieszulickiej do obwodnicy wschodniej; 3) w gminie Bełchatów
- rozbudowy drogi powiatowej w Zdzieszulicach Górnych; 4) w gminie
Szczerców - rozbudowy odcinka od drogi wojewódzkiej nr 483 do Magdalenowa. Wszystkie inwestycje mają w planowanym zakresie odtworzenie
i wzmocnienie nawierzchni, budowę chodników i poboczy, niezbędnego
odwodnienia, usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz przebudowę istniejących zjazdów do granicy pasa drogowego.
Powiatowy Zarząd Dróg, który
zawiaduje powiatowymi drogami, wzbogacił się „sprzętowo” za
200 tys. zł. Najwięcej (99,9 tys. zł)
kosztował samochód osobowo-towarowy na potrzeby jednostki. Do samochodu DAF dokupiono posypywarkę za 82 tys. zł, a do
ciągnika Pronar – pług odśnieżny
(20 tys. zł). Zainwestowano także 40 tys. zł łącznie w piec do
centralnego ogrzewania wraz
z osprzętem do siedziby PZD –
Obwód Drogowy nr 2 w Szczercowie i w wiatę z elementów
betonowych na sprzęt drogowy Ekipy remontowe PZD są obecne na drogach
na placu w Szczercowie.
n przez cały rok.
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W roku 2020 zakończyły się realizacje dwóch 2-letnich projektów, a dwa inne – które potrwają do połowy roku 2021 - były kontynuowane. Ich łączna wartość wynosi 3,8 mln zł. W tej sumie blisko 3,5 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Powiat
Bełchatowski nie tylko pozyskał na łagodzenie skutków epidemii 780 tys. zł na wsparcie domów pomocy społecznej, uczniów i dzieci w rodzinach zastępczych, a sam także pomagał. Dotację od powiatu na walkę z koronawirusem otrzymał bełchatowski szpital.
Inwestycje w zawodową przyszłość

1.„Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli
ZSP Nr 4 w Bełchatowie” (IX 2018 – IX 2020; wartość 818 724,94 zł).
Sześćdziesięciu uczniów oraz pięciu nauczycieli kształcenia zawodowego poszerzyło swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach,
szkoleniach, zajęciach specjalistycznych oraz stażach. Zrealizowano trzy
edycje kursu cukierniczego, dwa kursy operatorów wózków jezdniowych, kurs „kadry i płace”, szkolenie obsługi programu EWMAPA, kurs
wizażu. Kilka szkolnych pracowni zyskało nowe wyposażenie (gastronomiczna, logistyczna, techników ekonomistów i geodetów).
2.„Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie” (X 2018 – VIII 2020;
wartość 1 186 982,71 zł). Dwudziestu niepełnosprawnych uczniów
SOSW w Bełchatowie (ze Szkoły Branżowej I Stopnia – kucharz i ogrodnik oraz osoby ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy) miało
specjalistyczne zajęcia w nowo doposażonych pracowniach i praktyki
zawodowe. Dwunastu oligofrenopedagogów miało do wyboru kursy,
szkolenia zawodowe i studia podyplomowe. Rezultatem projektu jest
wzmocnienie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, stworzenie warunków kształcenia zawodowego, zbliżonych do rzeczywistego środowiska oraz poprawa efektywności kształcenia zawodowego.
3.„Zawodowo mocni - zwiększenie oferty edukacyjnej ZSP
im. J. Kilińskiego” (IV 2019 – III 2021; wartość 764 264,43 zł). Cel główny projektu to zwiększenie przez siedemdziesięciu dwóch uczniów
i pięciu nauczycieli kompetencji zawodowych. Projekt obejmuje organizację zajęć spawalniczych, lekcji z grafiki komputerowej i zajęcia z lutowania układów BGA. Zostaną wyposażone dwie pracownie: technika
mechanika i technika informatyka. Dodatkowo nauczyciele kształcenia
zawodowego przejdą szkolenie z lutowania układów BGA.
4.„Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do
ucznia niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Bełchatowie” (IX 2019 – VI 2021; wartość 1 034
275,90 zł). Cel główny projektu to podniesienie u trzydziestu niepełno-

Sprzęt komputerowy i elektroniczny dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej kosztował blisko 400 tys. zł.

sprawnych uczniów szkoły podstawowej kompetencji kluczowych oraz
rozwijanie u ok. czterdziestu nauczycieli indywidualnego podejścia do
ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Placówka zyska wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt o wartości ok. 600 tys. zł. Planuje się kilkanaście rodzajów specjalistycznych
zajęć dodatkowych dla uczniów i szkolenia dla kadry.

Projekty łagodzące skutki epidemii

1.„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (381 tys. zł) polegało na organizacji zdalnego
nauczania dla dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Kupiono dla nich sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami, sprzęt audiowizualny, oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością oraz środki ochrony indywidualnej. Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie i Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej zostały
także doposażone w meble, łóżka oraz ozonatory do pomieszczeń przeznaczonych jako miejsca kwarantanny i izolacji.
2. „Łódzkie pomaga” (423 253 zł; w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020) to projekt, który objął wsparciem DPS w Bełchatowie oraz DPS w Zabłotach. Placówki wykorzystały grant na wypłatę
dodatków do wynagrodzeń dla personelu bezpośrednio pracującego
z podopiecznymi oraz na zapewnienie miejsc na kwarantannę, zarówno dla pensjonariuszy, jak i osób pracujących z nimi w bliskim kontakcie.
3. „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (99 870 zł) pozwoliła na zakup 40 laptopów wraz z zestawem
słuchawkowym oraz 27 modemów. Sprzęt, kupiony przez starostwo,
przekazano do dyspozycji szkół. Dyrektorzy użyczyli go uczniom, którzy
nie posiadali własnego i nie mogli brać udziału w lekcjach na odległość.

Pomoc dla szpitala

Projekt „Zawodowo mocni” w ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie pomaga uczniom poszerzyć
wiedzę m.in. z grafiki komputerowej.
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Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Bełchatowie powiat
przyznał pomoc finansową (76 tys. zł) na zakupy środków ochrony osobistej, takich jak maseczki chirurgiczne, półmaski, fartuchy ochronne,
ale także pulsoksymetry, aparaty elektroniczne do pomiaru ciśnienia,
dozowniki tlenu, termometry bezdotykowe i testy antygenowe. 
n
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Edukacja i wsparcie warte miliony

PODSUMOWANIE ROKU 2020 – EKOPOWIAT

Ekologiczne dotacje dla gmin, strażaków i parafii

Ponad 2 miliony złotych samorząd powiatu przekazał gminom i innym podmiotom w 2020 roku na przedsięwzięcia służące poprawie stanu środowiska naturalnego. Beneficjenci zainwestowali te pieniądze przede wszystkim w fotowoltaikę, termomodernizacje
budynków, gospodarkę wodną i zagospodarowanie terenów zielonych.
Odnawialne źródła energii (ok. 684 tys. zł)
Samorząd powiatu wsparł montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach dwóch szkół podstawowych w Bełchatowie, tj. SP nr 1 przy ul. 1 Maja
i SP nr 12 na osiedlu Binków. Minimalna moc instalacji w każdej z placówek
wynosi 40 kW. W ramach zadania zamontowano panele, kable, elektryczny
system przeciwoblodzeniowy, automatykę instalacji dla potrzeb własnych
i przekazywania nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci. Powiat Bełchatowski wsparł to zadanie sumą 386 tysięcy złotych. Podobny zakres zakupów i czynności ma budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku miejskiej spółki MZK w Bełchatowie. Moc tej fotowoltaiki szacuje się na blisko 90
kW. Pomoc finansowa powiatu wyniosła 316 tys. zł. Na odnawialne źródła
energii postawiła także gmina Bełchatów. Na przystanku oraz skrzyżowaniu
w Mikorzycach zainstalowano dwa komplety oświetlenia solarnego. Każdy komplet składa się z turbiny wiatrowej, stalowego słupa, oprawy LED,
2 sztuk paneli fotowoltaicznych, dwóch akumulatorów żelowych przeznaczonych do instalacji hybrydowych. Dotacja dla gminy wyniosła 44 tys. zł.

Instalacja fotowoltaiczna na budynkach garażowych MZK w Bełchatowie.

Gospodarka wodna (660 tys. zł)
Do tej kategorii przedsięwzięć zaliczyć należy budowę zbiorników retencyjnych w Ławach, Wadlewie i Ruścu oraz wodociągu w Stanisławowie
Pierwszym. Nowy, stalowy zbiornik wody pitnej w Ławach ma pojemność
100 metrów sześciennych. Połączony jest rurociągami z istniejącą stacją
wodociągową. Taką samą pojemność ma zbiornik zamontowany na 3
metrach głębokości w ziemi w Wadlewie. Ściany wykopu wokół zbiornika
zostały wzmocnione palami szalunkowymi ze stali, a podłoże wyścielono
warstwą żwiru. Zakres rzeczowy zadania w Ruścu objął budowę dwóch
zbiorników wody czystej wraz z infrastrukturą międzyobiektową, montaż
pomp zasilających sieć wodociągową. Z ponad 3,5 km nowej sieci wodociągowej cieszą się mieszkańcy Stanisławowa I w gminie Szczerców.
Odchodzi od niej 57 odgałęzień w ramach pasa drogowego oraz 24 przyłączenia do już istniejących. Wszystkie dotowane przez samorząd powiatu
przedsięwzięcia poprawią mieszkańcom dostęp do lepszej jakości wody
pitnej.

Oświetlenie solarne przy przystanku autobusowym w Mikorzycach.

Strefa ochrony sanitarnej - ujęcie wody w Wadlewie.

Ochrona powietrza (312 tys. zł)
Panele słoneczne na Szkole Podstawowej nr 12 w Bełchatowie.
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Ocieplanie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana
nieefektywnego źródła ciepła na nowoczesny kocioł centralnego ogrzewania to najczęstsze działania wchodzące w zakres termomodernizacji
Echo powiatu bełchatowskiego • nr 4 / 2020

Nowy piec w OSP Wypychów.

Zagospodarowanie terenów zieleni (353 tys. zł)
Wartość troski o zieleń jest trudna do przecenienia. Nie tylko poprawia ona walory otoczenia, ale wpływa na jakość mikroklimatu, służy
ludziom i przyrodzie w sposób bezpośredni. Wspieranie przedsięwzięć,

Teren zielony przy podstawówce w Kociszewie.
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Park 100-lecia w Bełchatowie.

których celem jest tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni to stała pozycja na liście dotacji. W roku 2020 samorząd
powiatu wsparł finansowo prace porządkowe i szereg dodatkowych
czynności i zakupów w Parku 1000-lecia w Bełchatowie. Ich lista jest
imponująca: wycinka około siedemdziesięciu suchych, chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew, karczowanie krzaków i pni, pielęgnacja
tysiąca drzew, nowe nasadzenia: trzystu krzewów liściastych, czterdziestu pięciu drzew i krzewów iglastych, dwustu krzewów żywopłotowych
i trzydziestu drzew liściastych. W odnowionym parku będzie można
spacerować po ponad tysiącu metrów kwadratowych alejek żwirkowo-glinkowych, odpoczywać na jednej z dwudziestu pięciu ławek, obserwować ptaki w pięciu budkach. Energooszczędne oświetlenie ciągów
pieszych z użyciem dwudziestu pięciu słupów LED umożliwi relaks w tej
części miasta także wieczorami.
Utworzenia terenów zieleni przy siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych w Zelowie podjęła się gmina Zelów. Zagospodarowany teren obejmuje dwa tysiące metrów kwadratowych.
W ramach przedsięwzięcia posadzono drzewa, krzewy, byliny i pnącza.
Rośliny będzie zaopatrywał w wodę specjalny system nawadniający.
Zamontowano także tzw. małą architekturę ogrodową. Jest to altana
edukacyjna z tablicami z treścią o przyrodzie, siedem ławek i dwa stoły,
podpory pod pnącza, budki lęgowe dla ptaków.
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kociszewie zagospodarowała
na swoim terenie ponad dwa tysiące metrów kwadratowych. Konieczne
było wyrównanie terenu i nawiezienie ziemi. Przyszkolny ogród podzielono na strefy funkcjonalne: „zieloną salę” z wiatą ekologiczną, ścieżkę
edukacyjną z grami i tablicami ogrodowymi o tematyce przyrodniczo
– ekologicznej w drewnianym stelażu oraz trawnik. Wykonano ścieżki
spacerowe, zamontowano systemu nawadniający rośliny i trawnik wraz
z montażem pompy i hydroforu. W ogrodzie posadzono dziesięć drzew
i co najmniej sześćdziesiąt krzewów oraz osiemdziesiąt bylin. Już wiosną
społeczność szkolna i lokalna będzie korzystać w pełni z uroków tego
miejsca. Gospodarz miejsca zadbał o ławki, kosze na śmieci, stojaki na
rowery i poidełka dla ptaków.
Samorząd powiatu bełchatowskiego pomógł w tym roku stworzyć
także ścieżkę edukacyjną w pasiece „Lawendowa barć pod lasem”, która
ma idealne warunki do odpoczynku i nauki, przede wszystkim o życiu
i znaczeniu pszczół. Zakres zadania obejmował zakup i montaż pięciu
tablic edukacyjnych, umieszczonych na drewnianych stelażach, dwóch
terenowych gier edukacyjnych, - ławostołu edukacyjnego, wykonanego
z drewna z aluminiowym blatem z kolorowym nadrukiem odpornym na
uszkodzenia termiczne, mechaniczne i środki chemiczne oraz czynniki
atmosferyczne i promieniowanie UV. 
n
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budynków. Dzięki takim inwestycjom oszczędza się energię cieplną,
a do powietrza zmniejsza się emisja zanieczyszczeń, pochodzących
ze starych, nieekologicznych pieców. W roku 2020 samorząd powiatu
przekazał środki na siedem tego rodzaju przedsięwzięć. Gmina Zelów
poddała termomodernizacji budynek przy ul. Kościuszki 17. Styropianem docieplono w nim ściany, a wełną mineralną dach. Zamontowano jedenaście nowych okien. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabostowie
dzięki pomocy powiatu dociepliła swoją strażnicę. Budynek zyskał także nową elewację. Strażacy z Bocianichy podjęli się termomodernizacji
swojej siedziby. Realizacja tego zadania objęła wykonanie dokumentacji
technicznej, ocieplenie sali wielofunkcyjnej z wykorzystaniem płyt warstwowych podwójnie laminowanych. Ekologicznym ciepłem w swojej
strażnicy mogą cieszyć się druhowie w Wypychowie. Tutaj wymieniono
piec o przestarzałej konstrukcji na piec Defro 25 kW klasy 5, wykonano
instalację centralnego ogrzewania. Zamontowano sześć grzejników,
w tym jeden w łazience. W hydroforni na ujęciu wody w Nowym Janowie wymieniono nieszczelne okna i drzwi. Gmina Kluki zrealizowała
także termomodernizację posesji na działce 1222, w którym docieplono
ściany zewnętrzne i zmodernizowano system ogrzewania. W budynku zamontowano sześć grzejników i trzy punkty poboru ciepłej wody.
Z kolei parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zelowie otrzymała
dotację na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w przykościelnej sali.

PODSUMOWANIE ROKU 2020 – EKOPOWIAT

Skromniejsza, ale ciekawa edukacja ekologiczna

Coroczne działania samorządu powiatowego w zakresie edukacji ekologicznej w roku 2020 zostały ograniczone lub zmodyfikowane,
co miało związek z dostosowaniem się do sytuacji pandemii i przepisów prawa uniemożliwiających organizację imprez, spotkań,
festiwali etc. Mimo to, pomysłowość i kreatywność współpracujących ze starostwem placówek oświatowych czy organizacji pozarządowych pozwoliła na zorganizowanie ponad sześćdziesięciu różnorodnych inicjatyw, które miały kilka wspólnych celów: poszerzanie wiedzy o środowisku naturalnym, podnoszenie świadomości o potrzebie troski o zasoby naturalne Ziemi, uwrażliwianie na
piękno przyrody, nauka praktycznego wykorzystywania surowców wtórnych.

Praca w konkursie z okazji Dnia Ziemi
(ZSO w Zelowie).

Ekoozdoba 2020 (SP w Szczercowie)

Najpopularniejszą formą
edukacji ekologicznej są od
lat konkursy. Tegoroczne przeprowadzono zdalnie. Miało to
także pewną zaletę, ponieważ
- jak zauważyli koordynatorzy
tych przedsięwzięć w placówkach oświatowych – wykonanie prac konkursowych angażowało uczniów i ich rodziny.
Tym samym efekt edukacyjny
miał większe oddziaływanie.
W 51 konkursach i projektach
wzięło udział ponad 1200
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Najbardziej aktywne były
podstawówki, niektóre zorganizowały nawet po kilka
inicjatyw. Ich tematykę i ideę
nierzadko określały nazwy
konkursów, jak np. „Ekologiczny, wystrzałowy strój karnawałowy” (Akademia Przedszkolaka Jabłuszko), „Stop
smog” (SP nr 12), „Przedszkolak
ekologiem. Eko-wynalazek”
(Gminne Przedszkole w Janowie, „Eko-roboty” (Gminne
Przedszkole w Kurnosie Drugim), „Kartony i karteczki,
gazety i teczki, bo kochamy
naturę, wszystko to zbieramy
na makulaturę” (SP w Rasach),
„Twoje zasady to segreguj od-

Edukacja ekologiczna seniorów w szkółce leśnej „Borowiny”.
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pady – konkurs plastyczny”,
„Ziemia to nie śmietnik” (SP
w Wygiełzowie), „Eco-art, recyklingowe cuda” (SP w Łobudzicach), „Coś z niczego”
(Stowarzyszenie Amazonki).
Uczestnicy rywalizacji wykonywali zadania konkursowe w domu, następnie
fotografowali efekty swojej
pracy i przesyłali zdjęcia do
organizatora. Bełchatowskie starostwo ufundowało
nagrody (książki, artykuły
plastyczne, gry, zabawki,
sprzęt elektroniczny i sportowy) o łącznej wartości
25 tys. zł.
Lubianą przez mieszkańców formą edukacji są
wyjazdy w miejsca ciekawe
przyrodniczo, krajobrazowo
czy naukowo. W roku 2020
zorganizowano jedenaście
takich wyjazdowych spotkań w m.in. Borowinach, Ekostrój z gminy Drużbice.
Gołuchowie,
Zamościu,
Wrocławiu, Kazimierzu Dolnym, Toruniu. Wzięło w nich udział ponad pół tysiąca dorosłych osób.
Samorząd powiatu sfinansował koszty transportu, biletów wstępu i przewodników. Wszystko kosztowało 47 tys. zł.
Z powodu pandemii nie odbyły się w roku 2020 akcje „Drzewko za makulaturę” czy „Ekopiknik”. Zadania te są ujęte w planie działań edukacyjnych na rok 2021. 
n

„Coś z niczego” autorstwa bełchatowskich „Amazonek”.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało w roku 2020 kilka projektów, m.in. „W rodzinie jest moc” i „Aktywny samorząd”. Dołączyły do nich kolejne przedsięwzięcia, jak np. pomoc finansowa na fachową opiekę w warunkach domowych, możliwość
bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Łączna wartość realizowanych programów liczona jest w kilkunastu milionach złotych.
I. Nowe projekty/programy realizowane w 2020r.

1) Program Moduł III „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu kryzysowej lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, realizowany
przez samorząd powiatowy, a finansowany ze środków PFRON. Jest
skierowany do podopiecznych placówek rehabilitacyjnych (m. in.
warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy), którzy na skutek epidemii utracili możliwość korzystania z opieki
świadczonej przez ww. placówki. Tym osobom PCPR udziela dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w domu.
W pierwszym etapie programu wypłacono świadczenia o wartości
331 tys. zł, a pomocą objęto 251 osób. W drugiej turze, do 16 listopada, przyjęto 204 wnioski na łączną kwotę 200 500 zł. Wypłatę świadczeń zaplanowano w styczniu 2021r.
2) Projekt partnerski pn. „Centrum Usług Środowiskowych
dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowany w ramach RPO
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu wynosi 6 751 570,94 zł, w tym środki unijne 6 027 729,10 zł.
Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z/s w Bełchatowie. Rekrutacja do
udziału w projekcie będzie trwała przez cały okres jego realizacji
do 30.04.2023r. Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych, jak również osób będących
opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałych na
terenie powiatu bełchatowskiego.
3) W ramach projektu PCPR prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Kupiono kolejny sprzęt niezbędny w codziennym funkcjonowaniu osób chorych i niepełnosprawnych, tj.
łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidz-

kie dla dorosłych i dzieci, podnośnik transportowo-kąpielowy, fotel
obrotowo-kąpielowy. Wydatki PCPR na realizację zadania w 2020 r.
wyniosły 24 387,44 zł. Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne.

II. Projekty/programy kontynuowane w 2020r. przez PCPR

1) „W rodzinie jest moc”, projekt realizowany w ramach RPO
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany
ze środków EFS, skierowany do dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
i rodzin zastępczych. Realizacja obejmuje okres od maja 2019r. do
kwietnia 2022r. W tym czasie uczestnicy programu mają zapewnione bieżące wsparcie psychologiczne, psychoterapię indywidualną,
terapię/trening biofeedback dla dzieci, terapię rodzinną, porady
prawne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące wiedzę,
wyjazdy terapeutyczne, grupy wsparcia i szkolenia dla rodziców
zastępczych, szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zakup samochodu służbowego dla PCPR. Wartość projektu to
1 873 072,16 zł, w tym środki unijne – 1 592 172,16 zł. W roku 2020 r.
wydano 387 286 zł.
2) Projekt partnerski pn. „Centrum Usług Społecznych
dla Powiatu Bełchatowskiego”, w ramach RPO WŁ na lata
2014 – 2020, realizowany od maja 2018r. do kwietnia 2021r. Działania projektowe o wartości 4 419 005,95 zł współfinansuje EFS 3 971 728,36 zł. Ich celem jest zapewnienie szeroko rozumianego
wsparcia osobom niepełnosprawnym bądź niesamodzielnym.
Partnerami projektu są samorząd powiatowy, samorządy gminne
oraz organizacja pozarządowa. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z/s
w Bełchatowie. W ramach projektu PCPR prowadzi wypożyczalnię
sprzętu rehabilitacyjnego zapewniając łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie,
balkoniki rehabilitacyjne, chodziki czterokołowe, podnośniki transportowo-kąpielowe,
schodołaz kroczący, koncentrator tlenu.
Usługa wypożyczenia sprzętu jest bezpłatna. Wydatki na realizację zadania w 2020 r..
stanowiły kwotę 36 461,08 zł, a pomocą objęto 55 osób.
3) Program pilotażowy „Aktywny
Samorząd” skierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu, a finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jego celem jest wyeliminowanie lub
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo tej grupy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. PCPR
dofinansowuje tym osobom naukę na poziomie wyższym, utrzymanie sprawności
technicznej wózków inwalidzkich elektrycznych, zaopatrzenie w protezy kończyn, zakup sprzętu elektronicznego, oprzyrządowanie samochodów. W ramach programu
pomocą o łącznej wartości 376 309,40 zł
Uczestnicy partnerskiego programu CUŚ dla Powiatu Bełchatowskiego korzystają z szerokiej oferty zajęciowej i rehabilitaobjęto 97 osób. 
n
cyjnej. Foto: SRiPON „Przystań”.
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Wsparcie nie tylko dla niepełnosprawnych

WYDARZENIA

Bez pomocy społecznej ani rusz

Pomoc społeczna w zakresie ponadgminnym należy do kompetencji samorządu powiatowego. Rada Powiatu w Bełchatowie przynajmniej raz w roku ocenia realizację zadań
publicznych w tym obszarze.

Radni powiatu uchwalili „Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu Bełchatowskiego na lata 2020 -2026”. Opracowanie dokumentu poprzedziła diagnoza obecnej sytuacji społecznej, oceniona przez pryzmat najczęstszych powodów przyznawania pomocy przez gminne ośrodki w powiecie oraz liczbę
mieszkańców, którym udzielono wsparcia w 2019 roku. Przyczynami zgłaszania się po pomoc były długotrwała lub ciężka choroba
(3,9 tys. osób), ubóstwo (2,8 tys.) oraz bezrobocie (2,5 tys.). Ważnym
powodem była także niepełnosprawność (2,2 tys.).
Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej realizuje m.in.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie (piecza zastępcza, wspieranie rodziny, rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, interwencja kryzysowa). Na realizację swoich zadań
wydano w roku 2019 roku ponad 8,5 mln zł.
- Przygotowując „Strategię” zbadaliśmy m.in. tendencje demograficzne w powiecie. Przewidują one wzrost liczby dzieci oraz syste-

matyczny wzrost liczby osób starszych – mówi Dorota Pędziwiatr,
Starosta Bełchatowski. - W odpowiedzi na taką prognozę już dziś
wiemy, że konieczne będzie dopasowanie do młodych ludzi oferty edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej.
Z kolei wsparcie osób starszych, często niesamodzielnych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu,
będzie wymagało zmian lokalnego rynku usług społecznych.
„Strategia” stawia przed samorządem powiatu kilka zasadniczych celów. Wśród najważniejszych kierunków są: pomoc rodzinom w wypełnianiu podstawowych funkcji, zapobieganie kryzysom i zapewnienie
opieki dzieciom jej pozbawionym, wspieranie najmłodszych w procesie kształcenia i wszechstronnym rozwoju, pomoc wychowankom
opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie, aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych, rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
promocja zdrowia i rozwój opieki medycznej, promocja przedsiębiorczości, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. W osiągnięciu celów pomocny ma być sprawniejszy system profilaktyki oraz
ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji o możliwych formach
wsparcia. Miernikami realizacji celów strategicznych będą liczby: działań służących aktywizacji społecznej mieszkańców, spotkań przedstawicieli samorządu powiatu z mieszkańcami, popełnionych i wykrytych
przestępstw z udziałem nieletnich, osób objętych usługami opiekuńczymi, zlikwidowanych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem
systemu pomocy społecznej. Podstawowym źródłem finansowania
działań wynikających z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu Bełchatowskiego na lata 2020-2026” będą środki
pochodzące z budżetu powiatu, jednak pełna realizacja celów nie będzie możliwa bez zewnętrznych źródeł finansowania.
n

Bezpiecznie i wygodnie dojadą na zajęcia WTZ
Stowarzyszenie „Kuźnia Życzliwości” ze Szczercowa, prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej,
cieszy się od listopada dwoma nowymi pojazdami o łącznej wartości ponad 440 tysięcy złotych. Zakup autobusu i busa
to efekt wspólnego wysiłku organizacyjnego i finansowego stowarzyszenia, PFRON, gminy Szczerców i bełchatowskiego
starostwa.
Autobus kosztował 380 tysięcy złotych. To duży wydatek, ale posłuży z pewnością przez wiele lat bezpiecznie i wygodnie przewożąc
podopiecznych WTZ, w tym osoby niepełnosprawne. Gwarantuje on
systematyczny udział w zajęciach, terapii i wyjazdach, których celem
jest aktywizacja społeczna takich osób, rehabilitacja, pomoc w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań. Pieniądze na tę transportową inwestycję bełchatowskie starostwo pozyskało z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 207,8 tys. zł. Dotację 143 tys. zł przekazał samorząd gminy Szczerców, a Stowarzyszenie „Kuźnia Życzliwości” dołożyło 29,9 tys. zł.
Drugim nabytkiem jest 9-osobowy bus. Pojazd jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Kosztował 61 tys. zł. Na
tę sumę złożyła się dotacja Gminy Szczerców dla Powiatu Bełchatowskiego, wynosząca 57 tys. zł oraz wkład własny stowarzyszenia
- 4 tys. zł.
Jak mówi Andrzej Klimas, szef „Kuźni Życzliwości” , motoryzacyjne
nabytki pozwolą na oszczędności i sprawniejsze funkcjonowanie
WTZ. Oba pojazdy przemierzą każdego miesiąca łącznie ok. 4,4 tysiąca kilometrów dowożąc z całego powiatu uczestników. Obecnie jest
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Najważniejszą zaletą nowego busa jest jego dostosowanie do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

to trzydzieści pięć osób. Przed zakupem samochodów stowarzyszenie zlecało tę usługę firmie zewnętrznej.
n
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Są utalentowani, pracowici, ambitni i odważni. Śpiewają, grają, tańczą, tworzą. Dziewięć osób, mieszkańców powiatu bełchatowskiego, dołączyło w grudniu 2020 roku do prestiżowego grona laureatów nagrody za działalność kulturalną. Zarząd powiatu rozdysponował na te wyróżnienia sumę 7 600 zł. Najwyższa nagroda wyniosła 1 500 zł, najniższa 300 zł.
Zgodnie z regulaminem nagrody w dziedzinie kultury mogą
być przyznawane mieszkańcom naszego powiatu indywidualnie
lub zespołowo w trzech kategoriach: twórca – osobowość roku,
animator kultury, ochrona kultury. Jest to forma docenienia wybitnych osiągnięć, które wzbogacają życie kulturalne, promują powiat
bełchatowski, upowszechniają wiedzę o dziedzictwie kulturowym.
Nazwiska nagrodzonych osób nie są anonimowe, o ich sukcesach
nierzadko słyszymy w mediach czy oglądamy ich na lokalnych bądź
ogólnopolskich scenach i estradach.
Marta Kołatek (animator kultury, 1500 zł) jest aktorką, wokalistką
i absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie,
solistką chórów Schola Cantorum Gospel Choir i Bełchatów Gospel Singers. Zagrała w licznych produkcjach teatralnych na scenach
polskich i zagranicznych, wygrała stołeczny festiwal „Piosenka jest
dobra na wszystko". Od kilku lat aranżuje i przygotowuje koncerty
przy współpracy ze Stowarzyszeniem Grocholice Łączymy Pokolenia,
prowadzi warsztaty muzyczne. Przygotowuje z powodzeniem dzieci
i młodzież do festiwali i konkursów. Jej uczniowie mają wiele sukcesów. Adam Chęciński (ochrona kultury, 1000 zł) to społecznik, badacz
historii naszego regionu, autor wielu publikacji, uczestnik i koordy-

Marta Kołatek.

Wiktor Morawiec.

Mariusz Gosławski.

Adam Chęciński.

nator akcji „Ratujmy zabytki naszych nekropoli ”, współautor książek
i autor artykułów.
Nagrodę finansową i tytuł „twórca – osobowość roku” otrzymało siedem osób. Mariusz Gosławski (1000 zł) w roku 2020 brał czynny udział
w 12 przedsięwzięciach kulturalno – artystycznych, organizował wystawy, wieczory autorskie, promował twórczość osób niepełnosprawnych,
zdobywał nagrody i wyróżnienia. Tomasz Orłowski (1000 zł), zwycięzca
IV Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych, stypendysta
Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
RP Młoda Polska. Zespół „ Mała A’ vista” (1000 zł), zwycięzca XIX Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bełchatowie, nominowany do
II etapu 41. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Wiktor Morawiec (800 zł) jest tancerzem, wielokrotnym
uczestnikiem ogólnopolskich turniejów. Lena Danielczyk (500 zł) wokalistka, wyśpiewała m.in. I miejsce w XV Festiwalu „Kolęda pieśnią zgody”
w Piotrkowie Tryb. Pola Gągała (500 zł), wokalistka, laureatka lokalnych
i regionalnych festiwali i przeglądów. Władysław Gągała (300 zł), laureat
I miejsca w XIX Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bełchatowie
oraz nominacji do udziału w II etapie XXI Ogólnopolski Festiwal Dzieci
i Młodzieży „Tęczowe Piosenki”. 
n

Stypendia dla najlepszych studentów

Do zaszczytnego grona stypendystów Starosty Bełchatowskiego dołączyło dwadzieścia osób. Są to studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, a potwierdzającą to dokumentację złożyli do starostwa w regulaminowym terminie do końca października 2020 r. Najwyższa nagroda wyniosła 3 tys. zł, najniższa 550 zł. Na wszystkie stypendia
samorząd powiatu przeznaczył 19 900 zł.
Na liście stypendystów są młodzi mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, którzy studiują w różnych zakątkach kraju, a także poza
jego granicami. Swoje wykształcenie zdobywają nierzadko na prestiżowych uczelniach, jak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, warszawska ASP, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet
Wrocławski, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Szczeciński. Pieniądze
przekazano stypendystom na ich rachunki bankowe. Najwyższe naEcho powiatu bełchatowskiego • nr 4 / 2020

grody (3 tys. zł i 2,4 tys. zł) otrzymali Izabela Karpińska i Oskar Szafrański, studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. W zaszczytnym gronie nagrodzonych są ponadto: Klaudia Grącka, Aleksandra Bruchajzer, Iwona Kurant, Izabela Szczepaniak,
Emilian Łyga, Mateusz Markiewicz, Kinga Gradzik, Marcin Kula, Mikołaj Raś, Karolina Włodarczyk, Angelika Ozga, Kamil Kupiński, Izabela
Szubert, Anna Macugowska, Martyna Bujacz, Jakub Urban, Weronika
Domagalska.
n
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WYDARZENIA

Kochają śpiewać, tańczyć, tworzyć

RUSIEC

Gmina

widziany...

Jesteś tu mile
SZCZERCÓW

Gmina

ZELÓW

Gmina

KLUKI

Gmina

Gmina

BEŁCHATÓW

Gmina

BEŁCHATÓW

Miasto

DRUŻBICE

Gmina

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

LISTOPAD

LIPIEC

MARZEC

97-400 Bełchatów ul. Pabianicka 17/19

STAROSTWO POWIATOWE W BEŁCHATOWIE

CZERWIEC

MAJ

centrala: 44 635 86 00
sekretariat (kancelaria ogólna): 44 635 86 01
tel. 44 635 86 69

LUTY

STYCZEŃ

GRUDZIEŃ

SIERPIEŃ

KWIECIEŃ

www.powiat-belchatowski.pl
e-mail: powiat@powiat-belchatowski.pl
/powiatbelchatowski/

KLESZCZÓW

WYDARZENIA

Ich pasją jest sport

Grono trzydziestu jeden zawodników, czterech trenerów i jednego działacza sportowego z powiatu bełchatowskiego zostało przez
samorząd powiatu nagrodzone za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej w 2020 r. Najwyższa nagroda wyniosła 1 476 zł. Dodatkowo sześciu zawodników wyróżniono. Starosta Dorota Pędziwiatr spotkała się w grudniu z jednym z nich oraz
trenerami. Z powodu pandemii nie odbyła się doroczna gala z udziałem nagrodzonych osób.
Oliwier Jarzecki, uprawiający kickboxing oraz jego trener Michał
Benben, a także Janusz Włastowski, trener wyróżnionych zapaśników,
tj. Norberta Szymanka, Bartosza Włodarczyka, Piotra Janowskiego,
Aleksandra Sałudy i Dawida Januszewskiego, byli gośćmi starosty Doroty Pędziwiatr. Starosta pogratulowała im sukcesów, podziękowała

za popularyzację sportu w powiecie i życzyła kolejnych wspaniałych
osiągnięć.
Na nagrody dla sportowców i trenerów przeznaczono 28 tysięcy złotych. Kwotę tę podzielono wśród zawodników i trenerów,
którzy w regulaminowym terminie (do 30 listopada) złożyli wniosek
i dokumentację potwierdzającą osiągnięcia. Najwyższa nagroda wyniosła 1476 zł, najniższa 300 zł. Pieniądze zostały przekazane nagrodzonym na konta bankowe.
Nagrodzeni i wyróżnieni sportowcy w 2020r.:

Ida Lis, Julia Wengrzyńska, Aniela Lis, Krzysztof Brezyna, Piotr Niźnik, Sylwia Hałaczkiewicz, Jakub Bracki, Mateusz Górny, Adam Patrzyk,
Filip Chrosta, Filip Kazimierczak, Maria Kołodziejczuk, Maja Matyśkiewicz, Jakub Śniady, Jakub Domurad, Natalia Wójcik, Mateusz Szaniec,
Julia Jończyk, Amelia Zochniak, Anna Olczyk, Oliwia Malinowska,
Małgorzata Domagała, Zuzanna Mielczarek, Julia Grochulska oraz
Mateusz Markowiak. Wyróżnienia otrzymali: Oliwier Jarzecki, Norbert
Szymanek, Bartosz Włodarczyk, Piotr Janowski, Aleksander Sałuda,
Dawid Januszewski.
Nagrodzeni trenerzy w 2020r.:
Spotkanie ze starostą wyróżnionego zawodnika Oliwiera Jarzeckiego, jego trenera Michała
Benbena i Janusza Włastowskiego, trenera wyróżnionych zapaśników.

Łukasz Mantyk, Michał Tybora, Andrzej Olczyk, Arkadiusz Żurawski
oraz w kategorii „działacz sportowy” – Adam Cabaj.
n

Dziesiąte urodziny lodowiska powiatowego

Blisko 320 tysięcy osób „przewinęło się” przez taflę powiatowego lodowiska przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie w ciągu 10 lat
jego funkcjonowania. Obiektem zawiaduje Powiatowe Centrum Sportu. Starosta i wicestarosta pogratulowali jubileuszu dyrektorowi
PCS życząc kolejnych, udanych jubileuszy.
Wybudowanie hali namiotowej lodowiska kosztowało 7,8 mln zł,
z czego kwotę 4 mln samorząd powiatu bełchatowskiego pozyskał ze
środków unijnych. Dzięki temu przez kilka pierwszych lat funkcjonowania obiektu korzystanie z niego było bezpłatne. Dokładnie 17 grudnia
2010 roku po raz pierwszy łyżwiarze testowali taflę. Od tamtego dnia
do grudnia 2020 r. z lodowiska skorzystało blisko 320 tysięcy osób,
z czego około 65% stanowili klienci indywidualni, a pozostałe 35% to
grupy szkolne i zorganizowane. Odbyło się 10 Ogólnopolskich Turniejów Curlingowych o Puchar Starosty Bełchatowskiego, z których każdy

gościł ok. 180 zawodników i zawodniczek z całej Polski, a nawet Europy.
Do czyszczenia tafli używana jest rolba elektryczna, która zbiera śnieg
i wylewa warstwę wody na porysowaną powierzchnię. Lodowisko jest
czynne średnio przez 3,5 miesiąca w roku, po sezonie tafla jest rozmrażana i staje się boiskami. Wypożyczalnia dysponuje ponad 250 parami
łyżew, ostrzałką do łyżew, 20 chodzikami lodowymi do nauki jazdy na
łyżwach, jednym kompletem kamieni i szczotek curlingowych. Do dyspozycji odwiedzających jest 120 kasków ochronnych zapewnia bezpieczne ślizganie.
n

Wybrane parametry charakteryzujące powiatowe lodowisko w Bełchatowie:
•
•
•
•
•
•

wymiary hali namiotowej – 50 m x 35 m, wysokość w najwyższym punkcie – 14 m;
tafla lodowa – 46 m x 30 m; grubość tafli: 8 cm na początku sezonu, 14 cm pod koniec sezonu;
powierzchnia ślizgawki – 1380 m2;
ilość wody potrzebna do wylania i zamrożenia lodowiska – ok. 130 m3;
instalacja chłodząca taflę ma ok. 4 km długości i zawiera 2000 litrów czynnika chłodzącego;
przy średniej dobowej temperaturze powietrza 0ºC agregat może zmrozić taflę lodu do temperatury -9ºC.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii do 17 stycznia nie ma możliwości korzystania z usług PCS, poza nielicznymi wyjątkami dla sportu zawodowego i licencjonowanego. Co ważne, wszystkie wykupione karnety i wniesione opłaty za zajęcia będą aktualne po ustaniu wprowadzonych zakazów.
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Mówi się o nim „cichy zabójca”, bowiem odbiera życie po cichu i niepostrzeżenie. W sezonie grzewczym jest najgroźniejszy.
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem, kilka tysięcy osób ulega zatruciu, co roku są
także ofiary śmiertelne. Dla bezpieczeństwa należy regularnie wykonywać kontrole przewodów kominowych. Pomocna będzie także czujka.
- Wiele z tych tragedii można było uniknąć, gdyby w mieszkaniu była czujka - przekonuje st. kpt. Michał Wieczorek, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie - Prowadząc
rokrocznie akcję edukacyjno-informacyjną pod hasłem „Czujka na
straży Twojego bezpieczeństwa" zachęcamy do montażu czujek
czadu oraz dymu. Te drobne urządzenia w porę zaalarmują o powstałym niebezpieczeństwie, jakim jest tlenek węgla bądź pożar.
Montując czujki w naszych domach poprawiamy bezpieczeństwo
własne i naszych bliskich szczególnie teraz, gdy używamy urządzeń
grzewczych, a w czasie epidemii więcej czasu spędzamy w domu”.
Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane
drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. Niebezpieczeństwo w budynkach mieszkalnych stwarzają niesprawne przewody
kominowe: wentylacyjne i dymowe. Ich wadliwe działanie może
wynikać z nieszczelności, braku regularnej konserwacji, w tym

czyszczenia. Czad, czyli tlenek węgla, powstaje podczas procesu
niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności
toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego gromadzi się głównie
pod sufitem. Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez
zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwone krwinki).
Kampania informacyjna straży pożarnej ma na celu edukować,
informować i zachęcać do montowania w domach czujek czadu.
Urządzenia reagują na obecność w powietrzu tlenku węgla głośnym dźwiękiem. Są powszechnie dostępne w marketach budowlanych lub sklepach specjalistycznych. Kosztują około kilkudziesięciu złotych.
Od stycznia 2017 roku na terenie powiatu bełchatowskiego
doszło do 25 zdarzeń związanych z czadem. W większości z nich
powstanie zagrożenia zasygnalizowały czujki tlenku węgla. W zdarzeniach tych poszkodowanych było 18 osób, dwie zmarły.
n

Ekologiczne jedzenie na przeziębienie

Gospodynie z Dąbrowy Rusieckiej, laureatki konkursu kulinarnego na Dożynkach Wojewódzkich 2020, rekomendują lokalne produkty, jako ekologiczne, zdrowe i smaczne.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki" z Dąbrowy
Rusieckiej mają swoje sprawdzone sposoby na zimową chandrę
i przeziębienia. Swoimi recepturami i „patentami” wymieniają się
na regularnych spotkaniach, na których też degustują swoje „wynalazki”. W domowej apteczce każdej z pań znajdują się każdego
roku syropy i nalewki, najczęściej z malin, aronii, pigwy, czarnego
bzu, jagody kamczackiej, dzikiej róży. Syropy te nie tylko złagodzą
kaszel i zwalczą gorączkę, ale dzięki dużej ilości witamin, antyoksydantów i soli mineralnych spowodują, że szybciej uporamy się
z infekcją. Nalewki natomiast nie tylko rozgrzewają, uspokajają
i usprawniają krążenie, ale również poprawiają nastrój. Dla polepszenia jakości flory bakteryjnej w jelitach i wzmocnienia układu
odpornościowego „Dąbrowianki" polecają kiszoną kapustę, ogórki i zakwas z buraków. Produktów tych nie powinno zabraknąć
w codziennej diecie. Podczas przeziębienia zawsze sięgają po
miód z lokalnych pasiek. Miód działa jak naturalny antybiotyk, jest
skarbnicą witamin i mikroelementów. W chłodne dni dziewczyny
z KGW w Dąbrowie Rusieckiej nie zapominają o ruchu, wspólne
energiczne spacery na świeżym powietrzu wspomagają krążenie,
dotleniają organizm, nawilżają śluzówkę nosa i gardła, ale również
poprawiają nastrój i są okazją, by oderwać się od codziennych
obowiązków. 
n

Przepis na zakwas z buraków, polecany przez gospodynie z Dąbrowy Rusieckiej
Składniki: 4,5 średniej wielkości buraków (najlepiej „bio” od rolnika), kilka ząbków czosnku, 3 liście laurowe, kilka ziaren ziela angielskiego, 2 łyżeczki soli
Przygotowanie: Buraki obieramy, kroimy w grube plasterki. Układamy je w dużym, wyparzonym gorącą wodą, słoiku (jeśli takiego nie
mamy to w dwóch mniejszych). Dodajemy czosnek, liście laurowe i ziele angielskie. W naczyniu z ciepłą wodą (szklanka) rozpuszczamy
sól, jej roztwór wlewamy do słoja z burakami. Dolewamy tyle zimnej wody (nie musi być przegotowana), by zatopić wszystkie składniki.
Można dodać łyżkę wody z kiszonej kapusty albo ogórków. Słoik zakręcamy. Raz dziennie można słoik lekko na chwilę odkręcić, by wypuścić kiszonkowy gaz. Po kilku dniach (6,7) zakwas będzie gotowy. Pijemy go dwa razy dziennie po pół szklanki pół godziny przed posiłkiem
dostarczając sobie wielu witamin i mikroelementów.
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EKO - POWIAT – NA ZDROWIE

Gdzie czai się czad?

FIRMA NA MEDAL

Szanowni państwo, od trzynastu lat podmioty gospodarcze, działające w powiecie bełchatowskim,
rywalizują rokrocznie o tytuł „Firma na medal”, który jest głównym laurem w konkursie organizowanym
przez Starostę Bełchatowskiego. Z powodu pandemii, która wywiera ogromny wpływ na naszą gospodarczą rzeczywistość, zdecydowałam o tymczasowym zawieszeniu tego przedsięwzięcia. Firmy muszą
teraz angażować energię i czas w przetrwanie tej trudnej sytuacji. Moje zdanie podziela także Jadwiga
Tumidajewicz, nowa Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie, która przyznaje, że szanse nie
byłyby równe dla wszystkich. Firmy walczą z kryzysem, a przede wszystkim w trosce o byt muszą skupić
się na dostosowaniu do obecnych realiów rynkowych, prawnych i społecznych. W październiku ogłosiliśmy nazwy laureatów ostatniej edycji konkursu. Tym samym do zaszczytnego grona blisko trzydziestu
„Firm na medal” dołączyły cztery kolejne podmioty gospodarcze. Zapraszam Czytelników do poznania
historii ich sukcesów, prezentowanych na kolejnych stronach „Echa”. 
Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Firma na medal 2020 (działalność powyżej 5 lat, zatrudnienie do 50 pracowników)

Gocreate Artur Cimoch ul. Czapliniecka 50, Bełchatów

Firma stworzyła autorskie oprogramowanie sprzedaży internetowej, skierowanej dla grupy B2C oraz B2B. Od ponad
13 lat rozwija własne produkty autorskie: sklep internetowy, system CMS, system ERP, aplikacja mobilna. Jest to jedyna
firma w regionie zajmująca się tylko rozwiązaniami internetowymi.
Można rozwijać się wszędzie, wystarczy chcieć i mieć sposób na siebie
– mówi Artur Cimoch, właściciel firmy.
- Naszym największym sukcesem jest
praca z setkami klientów praktycznie
z każdego kontynentu na świecie.
Niektórzy zaczynali biznes w swoich
mieszkaniach, a obecnie posiadają
ogromne magazyny ze swoim towarem i zatrudniają rzesze pracowników.
Fakt, że Gocreate pomaga ludziom
osiągać cele, jest dla nas wielce satysArtur Cimoch.
fakcjonujący i motywujący.
Firma Gocreate od 12 lat buduje funkcjonalne i autorskie rozwiązania w zakresie e-commerce. Projektuje serwisy internetowe, a także
prowadzi kampanie e-marketingowe. A wszystko zaczęło się w momencie, gdy Artur Cimoch skończył studia na kierunku grafika komputerowa. Wtedy zaryzykował i otworzył własny biznes. Skorzystał ze
wsparcia finansowego z urzędu pracy.
– Postanowiłem wskoczyć na głęboką wodę, ponieważ nie widziałem siebie w rutynowej pracy – mówi A. Cimoch. - Za pieniądze
z pośredniaka kupiłem laptop, aparat fotograficzny oraz licencję na
program graficzny. Po trzech latach pracy w domu odważyłem się
wynająć pomieszczenie i zatrudnić pierwszego pracownika. Pojawiły
się realizacje pierwszych dużych projektów.
Gocreate zaczynał od projektowania grafik dla Internetu. Obecnie skupia się na e-commerce, pracując na własnym dedykowanym
oprogramowaniu, realizując projekty dużych systemów sprzedażowych dla branży B2C oraz B2B. Sklepy internetowe, które prowadzą
klienci bełchatowskiej firmy, sprzedają swoje towary do ponad 60
krajów świata, dziennie potrafią wygenerować kilkadziesiąt tysięcy
zamówień. Gocreate uczestniczył w wielu targach w Europie, a także
w Dubaju. W najnowszych planach były kolejne imprezy wystawiennicze, m.in. w Japonii oraz USA, które z powodu pandemii zostały
przesunięte w czasie.
– Po kilku latach przenosimy się do większego biura w centrum
miasta, mamy kolejnych pracowników – mówi Artur Cimoch. - Wspól-
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nie dbamy o naszą motywację i tzw. świeży umysł. Przynajmniej raz
w roku wspólnie wyjeżdżamy, integrujemy się na firmowych imprezach czy obiadach. Ciekawym wydarzeniem było, trzydniowe spotkanie firmy z naszymi kluczowymi klientami, które zorganizowaliśmy
nad Bałtykiem.
Od wielu lat firma wspiera również lokalny rynek pracy. Staż lub
praktykę zawodową w Gocreate odbyło wielu uczniów ze szkół z Bełchatowa i Szczercowa. Rok 2020 był bardzo specyficznym czasem dla
firmy. Obostrzenia, lockdown i spadek obrotów nie dotknął bezpośrednio branży informatycznej, a rynek sprzedaży online odnotował
spory wzrost. Jednakże ograniczone możliwości uczestnictwa w targach, wystawach czy bezpośrednich kontaktach z ludźmi to podcięcie skrzydeł także dla Gocreate.

Zespół Gocreate tworzą młodzi i kreatywni ludzie. Koleżeńska atmosfera to element
sukcesu firmy.

– Nasz sukces ma wiele imion. Chciałbym podziękować wszystkim
klientom Gocreate, a także obecnym, jak i byłym pracownikom. Na
szczególne podziękowanie zasługuje Michał, moja „prawa ręka” w firmie – mówi Artur Cimoch. - Można rozwijać się wszędzie, wystarczy
chcieć i mieć sposób na siebie. Jesteśmy tego dobrym przykładem.
I myślę, że tytuł „Firma na medal" również to potwierdza. 
n
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FIRMA NA MEDAL

Firma na medal 2020 (działalność od powyżej 1 roku do 5 lat)

MD Expert Clean Mariusz Dymek
ul. Kredowa 2/78, Bełchatów
Rozmowa z Mariuszem Dymkiem, właścicielem firmy
MD Expert Clean działa dwa lata.
Z pewnością dokładnie pamięta
pan moment, w którym zrodził się
pomysł na biznes?
– Pomysł narodził się dość prozaicznie. Podczas codziennych przejazdów
po okolicy zwróciłem uwagę na zabrudzone elewacje i dachy budynków. Zastanawiałem się wówczas, czy istnieje
inna metoda, tańsza niż ponowne malowanie elewacji czy wymiana pokrycia
dachowego na nowe, aby przywrócić
budynkowi blask. Posiadałem wtedy
Mariusz Dymek.
mało profesjonalną myjkę wysokociśnieniową. Używając jej i wody pierwsze próby czyszczenia wykonałem na domach u znajomych. Wyszedł całkiem fajny efekt, ale jednak daleki od ideału. Postanowiłem zgłębić wiedzę
na temat różnych specyfików, dostępnych w marketach budowlanych.
Sprawdziłem kilka, ale nie byłem zadowolony. Nawiązałem współpracę
z jedną z lokalnych hurtowni, która posiadała profesjonalne środki czyszczące. I to okazało się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Poczułem inspirację, że to może być świetny pomysł na biznes. Analiza lokalnego rynku wykazała, że w najbliższej okolicy nie ma firmy, która wykonuje usługi
o podobnym zakresie. Mój entuzjazm szybko został ściągnięty na ziemię.
Czy pojawiły się trudne do przeskoczenia przeszkody?
– Tak, bezduszna ekonomia. Zakup niezbędnego sprzętu i samochodu
do przewozu maszyn to spory wydatek. Nie chciałem rozpoczynać przygody z własnym biznesem od zaciągania dużego kredytu w banku. Po
wsparcie zgłosiłem się do Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie. Mój
pomysł na działalność gospodarczą spodobał się i otrzymał dotację. Przeznaczyłem ją na profesjonalne maszyny i urządzenia, a za własne oszczędności kupiłem auto dostawcze. W styczniu 2018 roku wystartowałem.
Jakie były pierwsze doświadczenia młodego przedsiębiorcy?
– Nacisk położyłem na promocję firmy na portalach społecznościo-

Efekty dobrze wykonanej usługi widoczne są od razu i tzw. gołym okiem.
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MD Expert Clean usługi świadczy także dla instytucji i urzędów.

wych, w ulotkach i na banerach reklamowych. Ofertę skierowałem
głównie do klientów indywidualnych na terenie Bełchatowa i powiatu
bełchatowskiego. Pierwsze zlecenia miałem na niewielkie powierzchnie
kostki brukowej, elewacje domów jednorodzinnych i nieduże dachy. Organizowałem też darmowe pokazy czyszczenia, na które klienci zapraszali
swoich znajomych i sąsiadów. Zleceń przybywało każdego tygodnia, także poza powiatem, i także dla firm, urzędów i instytucji.
I tak zaczęło się pasmo sukcesów i powodzenia MD Expert Clean?
– Jako sukces uznaję wszystkie dotychczasowe zlecenia. Dzięki opiniom
klientów zostaliśmy laureatem konkursu „Najlepsi 2020”, organizowanym
przez serwis „Oferteo.pl” i „Firmą na medal” w powiecie bełchatowskim.
Zdobycie wyróżnień, których nie możemy przyznać sobie sami, jest dla
nas największą motywacją do działania i dalszego rozwoju. Takie nagrody
oraz pozytywne komentarze i opinie utwierdzają nas w przekonaniu, że
nasze usługi są potrzebne.
Skoro już jest tak dobrze, to czy może być lepiej?
– Firma MD Expert Clean planuje
ciągły rozwój i nowe usługi, jak np.
zabezpieczanie elewacji budynków
wandalizmem typu „graffiti”, dezynfekcja i odkażanie pomieszczeń. Za jeden
z najważniejszych atutów firmy uważam bogate doświadczenie naszych
pracowników. Nieustanne szkolenia,
rozwój i podnoszenie kwalifikacji sprawiają, że do każdego zlecenia potrafimy
podejść indywidualnie i znaleźć skuteczne rozwiązanie. Duża rzesza zadowolonych klientów w tak krótkim czasie motywuje nas do dalszego rozwoju.
Wróży to więcej pracy, więcej wyzwań,
ale jednocześnie więcej satysfakcji i inspirującego entuzjazmu. 
n
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Firma na medal 2020 (lokalna firma rodzinna)

Centrum Ogrodnicze „Katarzynka” Witold Pelczar
Katarzynka 8, Drużbice
Centrum ogrodnicze działa na powierzchni 1 ha. Zajmuje się dostarczaniem znacznej części produkcji roślinnej, oferowanej konsumentom do sprzedaży, a firma umożliwia sprzedaż wszystkich pozostałych ogrodniczych materiałów i akcesoriów niezbędnych do urządzania i pielęgnacji ogrodów. Obsługuje głównie mieszkańców powiatu bełchatowskiego,
ale dzięki położeniu przy drodze wojewódzkiej 485 docierają do niej klienci także z innych obszarów kraju.
Dziecięca pasja rozkwitła dosłownie
Witold Pelczar jest miłośnikiem
roślin od najmłodszych lat. Już jako
kilkuletni chłopiec gromadził w swoim pokoju przeróżne rośliny. Niestety, nie wszystkie przetrwały tę miłość. Pasja z dzieciństwa okazała się
jednak sposobem na dorosłe życie.
Witold Pelczar.
Mimo, że matka doradzała mu studiowanie prawa, wybrał ogrodnictwo. Już podczas studiów zaczął realizować marzenia i zajął się pracami organizacyjnymi.

i system nawadniania znacznie ułatwiają pracę i pomagają
w utrzymaniu dobrej
kondycji materiału
roślinnego. W trakcie budowy jest hala
wystawienniczo-przechowalniowa.
Jej
wybudowanie
pozwoli jeszcze bardziej poszerzyć ofertę „Katarzynki”.

Droga do sukcesu niekoniecznie usłana różami
Była to długa droga, która wymagała czasu, poszukiwania informacji i wiedzy, dostawców, dobrej organizacji i, przede wszystkim,
nakładów finansowych. Dziś, razem z mamą, na hektarowym terenie w miejscowości Katarzynka, zaledwie 8 minut od Bełchatowa,
pan Witold prowadzi nowoczesne centrum ogrodnicze. To rodzinny
biznes, który łączy gospodarstwo rolne mamy i firmę syna. Ambicją obojga jest stworzenie centrum ogrodniczego na europejskim
poziomie. Już teraz Centrum „Katarzynka” pracuje w oparciu o kody
kreskowe EAN, czytniki kodów, komputerowe bazy danych i elektroniczne magazyny.

Pandemia jako
wyzwanie
- Czasy mamy
trudne, a przyszłość
wydaje się niepewna. Choć rok 2020
nie był dla nas łatwy,
jesteśmy dobrej my- Agnieszka Pelczar-Kałuzińska, przyznaje, że doradzała synowi
śli – mówi Witold zawód prawnika, a on zdecydował się na studia ogrodnicze.
Pelczar. - W dobie
ograniczania kontaktów międzyludzkich ogrody przydomowe staną
się jeszcze modniejsze i jeszcze bardziej potrzebne do życia. Naszym
największym sukcesem są zadowoleni, wracający do nas klienci. Pracujemy w branży hobbystycznej, wiele osób przyjeżdża do nas nie
tylko na zakupy, ale także pochwalić się swoimi ogrodami, pokazać
zdjęcia, porozmawiać. Inni szukają rady, jak swój ogród uczynić ładniejszym. Część naszych stałych klientów twierdzi, że przyjeżdża do
nas, aby poprawić sobie humor.

Jakość roślin na poziomie Mercedesa
Do produkcji roślin wykorzystywane są tunele foliowe. Jest tutaj
wietrzenie górne, w pełni zautomatyzowane i połączone ze stacją
pogodową, a podwójna folia i poduszka powietrzna gwarantują idealne warunki uprawy i zimowania roślin. Nowoczesny zestaw pomp

Dobry klimat ważny dla roślin, klientów i załogi
„Katarzynka” stara się mieć czas dla wszystkich klientów. W sezonie
bywa to trudne. Centrum Ogrodnicze dba o wysoki poziom obsługi. Nieustannie szkoli pracowników, aby potrafili udzielać rzetelnych
informacji klientom. Atmosfera w firmie jest niemalże rodzinna. Jak
mówi pan Witold stworzenie zgranego i profesjonalnego zespołu zabrało trochę czasu, ale w końcu udało się odpowiednio dobrać personel, który lubi swoją pracę i chętnie do niej przychodzi. 
n

Firma rodzinna „Katarzynka” za swój największy sukces uważa grono zadowolonych
i wiernych klientów.
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Tytuł „Firma na medal” to dla nas bardzo ważna nagroda.
Tacy właśnie chcemy być, najlepsi w tym, co robimy. Wierzymy, że nie tylko dla nas zdobycie tego tytułu jest motywacją
do dalszego działania, ale, że jest to sygnał dla mieszkańców
powiatu, którzy jeszcze u nas nie byli, że naprawdę warto nas
odwiedzić. Zapraszamy do „Katarzynki”.
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PPU CZA-TA Niciak Sp. j. Siedziba główna: ul. Żabia 45,
Piotrków Tryb., Oddział: os. Okrzei 45, Bełchatów
Firma zajmuje się ochroną mienia (ochrona fizyczna 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.
Rozmowa z Rafałem Filipczakiem, Dyrektorem Oddziału w Bełchatowie
Jakie były początki firmy?
– Firma powstała w 1992r. Założył ją mój tata, Mieczysław Niciak.
Z tamtego okresu pamiętam, jak tata wypełniał dokumenty potrzebne
do założenia firmy. Kiedy doszedł do pozycji „nazwa”, zaczął się zastanawiać, a po chwili wybiegł z pokoju z okrzykiem: „Wiem! CZA-TA”! Dziesięć
lat później zadzwonił do nas pan z Uniwersytetu Łódzkiego, który pisał
doktorat i prosił o wyjaśnienie nazwy. Ocenił ją jako dobrą, polską i oddającą charakter działalności firmy.
Jakie są państwa największe osiągnięcia i sukcesy?
– Największym sukcesem jest utworzenie firmy i utrzymanie jej na
rynku prawie 30 lat. Jesteśmy postrzegani jako dobry i uczciwy pracodawca, a to dla mnie też jest bardzo ważne i zaliczam to do sukcesu. Do tego dodajmy jeszcze szereg wyróżnień, nagród i certyfikatów,
takich jak np. „Firma Fair Play” czy „Firma na Medal”.
To dowód na jakość Cza-Ty i motywacja, by jeszcze więcej
inwestować czasu, energii i pieniędzy w jej rozwój?
– Oczywiście. Praca dla tej firmy sprawia mi ogromną satysfakcję.
Nie obywa się bez problemów, ale któż ich nie ma ?
Jakie są państwa plany na przyszłość?
– W branży usług pracuję od 1996r. Z roku na rok jest, niestety, coraz trudniej. Dużym wyzwaniem jest dla nas konkurencja, nadmierna
biurokracja oraz wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jestem jednak przekonany, że przygotowaliśmy firmę na trudne

czasy. Posiadamy zaawansowane systemy elektroniczne oraz działamy w tzw. technologii chmurowej.
Jakie są największe atuty Cza-Ty?
– Największym naszym atutem jest indywidualne podejście do
każdego klienta i każdego pracownika. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że jako jedyni na rynku posiadamy dedykowane
grupy interwencyjne. Oznacza, to że nasz patrol podjeżdża wyłącznie do obiektów chronionych przez nas fizycznie. Nie monitorujemy sklepów spożywczych, przystanków czy kiosków. Daje
to nam przewagę nad innymi firmami, działającymi w branży.
Do naszej załogi też podchodzimy indywidualnie. Mamy dobrze
rozbudowany pakiet socjalny oraz atrakcyjny system pomocowy
z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji. Z informacji jakie dostaję
z zewnątrz wynika, iż jesteśmy postrzegani jako solidna i uczciwa
firma.
Czym dla państwa jest Nagroda Specjalna w konkursie „Firma na Medal”?
– Zauważenie i docenienie tą nagrodą Cza-Ty jest dużym wyróżnieniem i motywacją do dalszej, lepszej pracy. Dla mnie osobiście jest
to potwierdzenie słuszności konsekwentnie podejmowanych przez
lata decyzji. Jest też uznaniem dla skutecznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz symbolicznym medalem dla wszystkich pracowników Cza-Ta Niciak. To oni codziennie pracują na sukces i rozwój
naszej firmy. 
n

Firma Cza-Ta funkcjonuje w kraju w ramach 17 oddziałów. W swojej pieczy ma ponad 900 obiektów.
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Firma na medal 2020 (Nagroda Specjalna)

ŚWIADOMY KONSUMENT

By na zakupach online nie stracić głowy

W dobie pandemii i teoretycznie mniejszej aktywności ludzi tematów dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów nie brakuje.
Jego rolą jest pomoc i doradztwo w rozwiązywaniu spraw, w których prawa konsumenckie zostały naruszone. Zadaniem
rzecznika jest także edukacja konsumencka naszych mieszkańców. Od kilkunastu lat PRK w Bełchatowie bezpośrednio spotyka się z różnymi grupami (seniorzy, młodzież) i wyjaśnia przepisy, podaje przykłady dobrych praktyk, pomaga być świadomym konsumentem. W roku 2020 nie było to możliwe, a zgłaszane przez mieszkańców podczas porad zdalnych problemy
potwierdzają potrzebę ciągłej edukacji.
Potrzebne rzeczy można kupić bez wychodzenia z domu, bez spotkań z osobami trzecimi. Odbiór produktów jest także bezpieczniejszy,
bo kupujący ma kontakt jedynie z kurierem. W znacznej większości zakupy internetowe dotyczą artykułów trwałego użytku, bo sprzedaż artykułów spożywczych online nie jest u nas jeszcze szeroko dostępna.
Jednak, gdy nie możemy zobaczyć, dotknąć czy też sprawdzić działania zakupionego na odległość artykułu, a po dostarczeniu okazał się
nietrafionym pod różnymi względami zakupem lub, co gorsza, zawartość przesyłki została uszkodzona, albo w ogóle jej nie otrzymaliśmy,
warto znać uprawnienia konsumenckie w takich sytuacjach.
Przed dokonaniem transakcji w sklepie internetowym należy zapoznać się z regulaminem sklepu, który zazwyczaj znajduje się w zakładce
w dolnej części witryny sprzedawcy. W regulaminie sprawdzamy podstawowe dane działalności gospodarczej sprzedawcy, tj. nazwę działalności i adres, które będą niezbędne w celu ewentualnego kontaktu
w przypadku rezygnacji z zakupu lub potrzeby zgłoszenia reklamacji.
Powinniśmy również sprawdzić, szczególnie w przypadku nieznanego nam sklepu, czy mamy pełen wgląd w jego dane rejestrowe, tj.
informujące o jego siedzibie, numerze NIP, KRS albo Regon. Niestety,
w sieci wciąż nie brakuje sklepów, które chętnie zbierają od klientów
zamówienia oraz pieniądze, a potem znikają. Takie sklepy posługują się
zazwyczaj jedynie adresem mailowym i prócz niego nie podają innych
danych kontaktowych. Wobec czego nie możemy zgłosić do nich skutecznej reklamacji, czy też skutecznie odstąpić od umowy sprzedaży.
Jeżeli o nowym dla nas sklepie nie wiemy zbyt wiele, a mimo wszystko
chcemy dokonać w nim zakupu, to możemy zaryzykować wyłącznie
w przypadku, gdy oferuje on możliwość wysyłki za pobraniem i skorzystamy z takiej opcji zapłaty za zamówioną rzecz.
Gdy otrzymany od sprzedawcy internetowego pełnowartościowy
artykuł nie spełnia naszych oczekiwań lub rozmyśliliśmy się, co do
jego zakupu, mamy prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie
od umowy oznacza, że umowę taką uważa się za niezawartą i traktuje tak, jakby nigdy nie istniała. By odstąpienie od umowy zawartej
na odległość było skuteczne należy wysłać do sprzedawcy pismo
z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, najlepiej za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru i zachować jego kopię, dowód nadania korespondencji oraz potwierdzenie odebrania listu, a w kolejnych 14
dniach, liczonych od daty odstąpienia od umowy, dokonać zwrotu
towaru. Sprzedawca musi zwrócić konsumentowi pieniądze maksymalne w ciągu 14 dni od otrzymania od konsumenta oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, np. pisma z odstąpieniem. Jednak, może
on wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania od konsumenta
towaru albo przedstawienia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli towar ma wadę. Wtedy możemy
zgłosić do sprzedawcy reklamację na zasadach rękojmi, którą regulują
przepisy kodeksu cywilnego. Każdy sprzedawca odpowiada za sprzedaną rzecz na podstawie rękojmi w ciągu dwóch lat od wydania jej
kupującemu. Zgłoszenie reklamacji powinno być potwierdzone pisemnie, np. w postaci wysłanego do sprzedawcy pisma reklamacyjnego, w którym kupujący powinien oprócz wskazania danych nadawcy,
opisać wadę i wskazać wybrane przez siebie żądanie reklamacyjne,
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Obszarem, w którym znajomość przepisów uchroni nas przed kłopotami, jest coraz popularniejsze kupowanie w sklepach internetowych.

którym może być wymiana wadliwej rzeczy, usunięcie wady, obniżenie ceny wadliwej rzeczy o wskazaną kwotę lub odstąpienie od umowy, w przypadku wady istotnej. W celach dowodowych pismo reklamacyjne również najlepiej wysłać do sprzedawcy za potwierdzeniem
odbioru i zachować jego kopię, dowód nadania korespondencji oraz
potwierdzenie odebrania listu. Sprzedawca powinien ustosunkować
się do żądania kupującego w ciągu 14 dni kalendarzowych. Przekroczenie tego terminu lub brak odpowiedzi oznacza automatyczną akceptację reklamacji kupującego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy składając
reklamację konsument odstąpił od umowy. W takim przypadku termin
dwutygodniowy nie ma zastosowania.
W sytuacji, gdy po rozpakowaniu dostarczonej przez kuriera przesyłki okaże się, że jej zawartość jest uszkodzona, również przysługuję nam prawo zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi do sprzedawcy. Najlepiej, jeśli to możliwe, sprawdzić zawartość takiej przesyłki
w obecności kuriera, zaraz po jej otrzymaniu, mimo iż odbiorca przesyłki ma 7 dni na sprawdzenie jej stanu, a następnie sporządzić tzw.
protokół szkody, gdyż jego brak może spowodować, że trudniej będzie uzyskać pozytywne rozpatrzenie złożonej reklamacji. Gdy tego
nie uczyniono, należy niezwłocznie skontaktować się z kurierem,
gdyż sporządzenie protokołu szkody jest obowiązkiem odbiorcy.
Należy również pamiętać, że sprzedawca odpowiada za przypadkową utratę lub uszkodzenie towaru do momentu, w którym konsument otrzyma zakupiony towar. Nie może ćon uchylać się od tej odpowiedzialności nawet wtedy, gdy do uszkodzenia przesyłki doszło
z winy kuriera, któremu powierzył dostawę. Wyjątkiem od tej zasady
jest sytuacja, kiedy sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika, bo np. konsument wybrał przewoźnika innego niż wskazanego
przez sprzedawcę na stronie sklepu internetowego, jako jedna z opcji
dostawy. W takiej sytuacji konsument zwalnia sprzedawcę z odpowiedzialności za przesyłkę. Wobec czego, konsument powinien złożyć reklamację do przewoźnika, któremu zlecił dostawę.
n
Piotr Porzeżyński
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Bełchatowie
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Z GMIN
FIRMA
– KLESZCZÓW
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Ekspresem przez Gminę Kleszczów

Osiedle w Łuszczanowicach Kolonii.

Rozbudowa szkoły, nowe mieszkania
Po zakończeniu realizowanej w Łękińsku gruntownej modernizacji najstarszego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody największymi inwestycjami budowlanymi w gminie Kleszczów stały się rozbudowa szkoły
podstawowej w Łękińsku oraz budowa mieszkań socjalnych w Kleszczowie.
Nowe skrzydło szkolnego budynku, mieszczące kilkanaście sal zajęć wraz
z zapleczem i pomieszczeniami dla administracji, zostanie oddane do użytku
w lutym 2021 r.
W inwestycji wykorzystano nowoczesne rozwiązania techniczne i postawiono na wysoką energooszczędność. Sporą ilość zużywanej energii elektrycznej szkoła będzie czerpać z ogniw fotowoltaicznych. Został nimi pokryty cały dach, a także pas elewacji po południowej stronie budynku. Łączna
moc tej lokalnej elektrowni wynosi 40 kWp. Nowa inwestycja mieszkaniowa,
finansowana z budżetu Gminy Kleszczów, jest realizowana na skraju osiedla
Zacisze w Kleszczowie. Osiem nowych mieszkań o standardzie socjalnym
powstaje w dwóch parterowych budynkach. Trwają prace wykończeniowe
wewnątrz mieszkań.

Dużo dróg w remoncie
W roku 2020 finansowana z budżetu gminy Kleszczów rozbudowa dróg
koncentrowała się przede wszystkim na drodze powiatowej nr 1500 E, prowadzącej z Kleszczowa do skrzyżowania ze zmodernizowaną drogą wojewódzką nr 484 w Kalisku. Na zakończonym już prawie odcinku od Kleszczowa do
Łękińska w ramach inwestycji znacznie rozbudowano sieć podziemnej infrastruktury, wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej.
Kolejny z przebudowanych odcinków (Łękińsko - Czyżów) wraz z fragmentem drogi gminnej, prowadzącej przez tereny leśne, został zrealizowany
w znaczącym zakresie. Obecnie wykonawca skupił się głównie na newralgicznym fragmencie drogi powiatowej nr 1500 E. Modernizowany jest odcinek
z Czyżowa w kierunku Kaliska. Jego część przebiega także przez tereny gminy
Bełchatów oraz gminy
Kamieńsk. Droga zostanie znacznie poszerzona, a w okolicach skrzyżowań
wydzielone
będą dodatkowe pasy
ruchu dla pojazdów
skręcających. Prace na
tym fragmencie drogi
powiatowej potrwają
jeszcze przez kilkanaście miesięcy.
Szkoła w Łękińsku.
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Gmina w czołówkach rankingów
Jesienią ogłaszane są wyniki liczących się rankingów samorządowych.
Pismo „Wspólnota” opracowuje ranking wydatków inwestycyjnych miast
i gmin, a dziennik „Rzeczpospolita” - ranking oceniający działalność samorządów w takich obszarach, jak: trwałość ekonomiczna, trwałość środowiskowa,
trwałość społeczna i jakość zarządzania. Z kolei grupa badawcza z Wydziału
Administracji i Nauk
Społecznych Politechniki Warszawskiej ogłasza podsumowanie
rankingu zrównoważonego rozwoju JST. We
wszystkich tych zestawieniach Gmina Kleszczów zajęła w roku
2020 pierwsze miejsca Prace na drodze do Kaliska.
w kategorii gmin wiejskich. W rankingu „Rzeczpospolitej” w drodze do pozycji lidera awansowała w ciągu ostatnich czterech lat z 48 miejsca. W roku 2018 zajmowała 16,
a w roku 2019 - 4 miejsce.
W liście skierowanym do wójta Sławomira Chojnowskiego kierujący zespołem badawczym Politechniki Warszawskiej prof. Eugeniusz Sobczak przekazał słowa uznania: „Szanowny Panie Wójcie, proszę raz jeszcze przyjąć serdeczne
gratulacje i życzenia skutecznej realizacji długoterminowej wizji rozwoju gminy
Kleszczów, dążąc do satysfakcji mieszkańców oraz własnej”.

Coraz więcej domów i mieszkańców
Liczba wydanych pozwoleń na budowę budynków jednorodzinnych na
terenie gminy Kleszczów, obejmujących lata 2012 -2019 oraz pierwsze półrocze roku 2020 przekroczyła 350. Wyraźny wzrost wydawanych pozwoleń
widać zwłaszcza od 2017 roku, kiedy to dokument pozwalający na rozpoczęcie prac przy budowie własnego domu jednorodzinnego otrzymało 43
inwestorów. W roku 2018 wydano 58 pozwoleń, w roku 2019 - 61, a do połowy 2020 - 27. Najwięcej pozwoleń z tego okresu dotyczyło budowy domów
w Łękińsku (48). Kolejne pod względem popularności były Łuszczanowice
(wraz z Łuszcklzanowicami Kolonią). Dla tej lokalizacji wydanych zostało 30
dokumentów. Dalsze miejsca zajmowały: Wolica (24), Czyżów (23), Kleszczów
(17) oraz Żłobnica (6).
W najbliższym czasie powinna szybko rosnąć liczba budów, realizowanych
na nowym osiedlu w Łuszczanowicach Kolonii. Tylko w listopadzie i grudniu
Gmina Kleszczów w ramach przetargów nieograniczonych sprzedała 12 działek budowlanych na tym kompletnie uzbrojonym osiedlu.
n
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Budżet Obywatelski Łódzkiego dla Zawad
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Zawadach to inwestycja, która w 2021 roku zostanie zrealizowana w ramach Budżetu
Obywatelskiego Łódzkiego z tzw. puli wojewódzkiej. Ciąg powstanie na odcinku od granicy Bełchatowa do skrzyżowania z drogą
w kierunku Dobrzelowa. Szacowany koszt tej inwestycji to 480 tys. zł.
O tym, które projekty będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, decydowała liczba oddanych na nie głosów. Mobilizacja lokalnej
społeczności sprawiła, że na zadanie z Zawad oddano aż 2524 głosy.
To dało czwarty wynik w województwie i pozwoliło na zakwalifikowanie projektu do realizacji. Ciąg dla pieszych i rowerzystów powstanie
wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej 485, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo na tym odcinku.
Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie mieszkańców
nie tylko Gminy Bełchatów, ale całego powiatu bełchatowskiego. W akcję
promocyjną, której celem było zdobycie jak największej liczby głosów dla

tego zadania, osobiście zaangażował się Wójt Gminy Bełchatów Konrad
Koc. Gospodarz gminy przyznaje, iż przed rozpoczęciem głosowania „przebicie” projektów z dużych miast wydawało się zadaniem nieosiągalnym.
– A jednak nam się udało! Udowodniliśmy, że takie lokalne projekty
przy dużym zaangażowaniu mieszkańców mogą odnieść sukces – podkreśla wójt Konrad Koc. - W szkołach, sołectwach, za pośrednictwem
urzędników, strażaków czy policjantów namawialiśmy na głosowanie
na ten właśnie projekt. Ogromnie dziękuję wszystkim, którzy pomogli
nam swoim zaangażowaniem i głosami. Za wsparcie i aktywność dziękuję również sołtysowi Zawad.
n

Przebudowa drogi wojewódzkiej 485 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Zawadach,
łączącego Dobrzelów i Bełchatów

Ciąg pieszo - rowerowy w Zawadach powstanie wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej 485 na
odcinku od granic Bełchatowa do skrzyżowania z drogą do Dobrzelowa.

Zadanie dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 485 w miejscowości Zawady. Odcinek
o długości ok. 380 m (od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego
przy ul. Pabianickiej w Bełchatowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1923, łączącą ciągiem pieszo-rowerowym Zawady
z Dobrzelowem). Zadanie będzie wymagało również przebudowy ok. 100 m istniejącego chodnika. Z utworzonej infrastruktury
będą korzystać mieszkańcy zarówno Zawad (580 osób), jak również Kałdun (291 osób) i Dobrzelowa (458 osób) oraz handlowcy
i kupcy „Mojego Rynku w Zawadach”, a także mieszkańcy województwa łódzkiego, pokonujący drogę do pracy relacji Bełchatów-Łódź oraz Zawady-Wieluń i Zawady-Piotrków Trybunalski
i odwrotnie. Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Bełchatów. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 485 poprawi bezpieczeństwo mieszkańców regionu
i użytkowników drogi.

Pierwsze ekologiczne instalacje już działają
Trwa realizacja projektu Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełchatów. Zakończył się etap związany z dostawą i montażem
kotłów na biomasę. Trwa montaż kolektorów słonecznych, a prace związane z instalacjami fotowoltaicznymi ruszyły pod koniec
grudnia.
W pierwszej kolejności udało się zakończyć prace związane z instalacją
pieców na biomasę. Firma Ergo Ekologia Sp. z o.o. zamontowała czternaście
takich urządzeń na terenie posesji mieszkańców gminy Bełchatów. Całkowita wartość pełnego zestawu z montażem to 14.487,10 zł brutto. Koszt,
jaki poniósł każdy z mieszkańców, uczestniczących w tej części projektu, to
3.246,75 zł. Kotły objęte są pięcioletnią gwarancją.
W ramach projektu OZE w Gminie Bełchatów montowane są także kolektory słoneczne. W sumie zainstalowanych zostanie sto osiem zestawów
solarów. Jeszcze w starym roku wykonawca zapowiedział rozpoczęcie prac
związanych z montażem stu dwudziestu dwóch zestawów instalacji fotowoltaicznych.
Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów” współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Oś priorytetowa
IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii,
Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.
n
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W ramach projektu OZE w Gminie Bełchatów zamontowano już wszystkie piece na biomasę
oraz część kolektorów słonecznych.
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W Leśniakach Chabielskich z inicjatywy wójta i pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej przy UG w Szczercowie, dla których
historia naszego regionu jest ważna i bliska, powstało miejsce upamiętniające Powstanie Styczniowe na terenie gminy Szczerców.
Pamiątkowy obelisk informuje o nazwiskach Powstańców Styczniowych,
poległych w naszej okolicy – z najbardziej znanym pułkownikiem Teodorem
Cieszkowskim. Cieszkowski wraz z niewielkim oddziałem stoczył potyczkę
pod Broszęcinem i mocno raniony znalazł schronienie w majątku rodziny Kozłowskich, właśnie w Leśniakach Chabielskich. Niestety, pościg wyprowadzony z Wielunia okazał się skuteczny i pułkownik Cieszkowski zginął od strzału

carskiego oficera, Rafałowicza. Śmierć ponieśli także jego najbliżsi kompani.
Przypomnijmy, Powstanie Styczniowe, skierowane przeciwko imperium
rosyjskiemu, wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Było największym i najdłużej
trwającym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek.
n

Na ratunek nowym autem
Samorząd Gminy Szczerców kupił nowoczesny samochód marki Volvo na potrzeby jednostki OSP ze Szczercowa. Uroczyste przekazanie i poświęcenie pojazdu odbyło się w Dzień Niepodległości.
W 2016 roku z OSP Bełchatów za 30 tysięcy odkupiono średni samochód
gaśniczy dla OSP Magdalenów. W 2017 dzięki pomocy wójta Kamieniaka
pozyskano z KWB Bełchatów samochód dla OSP
Osiny. W tym samym roku
OSP Szczerców wzbogaciła się o nowego Opla
Movano (125 tys. zł). Rok
później podobne auto
gmina kupiła dla OSP
Osiny (155 tys. zł). W 2019
samorząd gminy dopłacił
do średniego samochodu
terenowego dla OSP Chabielice (240 tys. zł).
Przekazanie samochodu dla OSP Szczerców było
też okazją do uhonorowania Krzysztofa Kamieniaka,
Wójt Szczercowa Krzysztof Kamieniak, przekazując strażakom nowy samochód życzył, by służył ich trudnej pracy i bezpieczeństwu mieszkańców gminy.
Wójta Gminy Szczerców,
– Druhowie ze Szczercowa odnotowują w ciągu roku średnio 160 Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaczenie to, na
wyjazdów – podsumował podczas uroczystości wójt Krzysztof Ka- wniosek druhów z gminy Szczerców, przyznało wójtowi Prezydium
n
mieniak. – Większość zdarzeń, do których dysponowane są siły tej Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych.
jednostki, to kolizje i wypadki na obwodnicy lub drogach gminnych.
W nowym, 2021 roku,
Dobry, niezawodny, a przy okazji świetnie wyposażony samochód
zdrowia, mnóstwa powodów do radości i uśmiechu,
z pewnością przyda się naszym strażakom.
Auto kosztowało 720 tysięcy złotych z budżetu Gminy Szczerców.
sił i wytrwałości w spełnianiu zamierzeń,
To cena za specjalistyczny pojazd z bogatym zapleczem akcesoriów,
a także nowych, wielkich wyzwań i celów,
jak np. agregat prądotwórczy z prostownikiem wbudowanym bezstawianych sobie z odwagą i wiarą,
pośrednio w instalację auta. Dzięki temu strażackie Volvo odpali namieszkańcom gminy Szczerców
wet przy rozładowanym akumulatorze.
– Dwa i pół tysiąca litrów wody, trzysta litrów piany – wylicza zalety
oraz powiatu bełchatowskiego życzą
nowego sprzętu Andrzej Jędraszek, komendant gminnych straży pożarnych. – Do tego ciężkie nożyce, rozpieraki, piły do cięcia stali i bePrzewodnicząca
Wójt
tonu. Poduszki pneumatyczne do podnoszenia pojazdów, a o węRady
Gminy
Szczerców
Gminy
Szczerców
żach nawet nie wspominam, bo to oczywistość.
Barbara
Szczepanik
Krzysztof
Kamieniak
W ostatnich latach dzięki staraniom Wójta i Rady Gminy Szczerców takich zakupów dla gminnych jednostek OSP było więcej.
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Gmina Szczerców pamięta o bohaterach

Z GMIN – ZELÓW

Patriotycznie, skromnie, godnie
102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości uczczona
została przez samorząd Zelowa złożeniem kwiatów pod pomnikiem
Ofiar Golgoty Wschodu w parku miejskim im. Romualda Traugutta
w Zelowie. W skromnej uroczystości wzięli udział Burmistrz Zelowa
Tomasz Jachymek, Poseł na Sejm RP Grzegorz Lorek, Radny Sejmiku
Województwa Łódzkiego Dariusz Rogut, Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie Sławomir Malinowski oraz Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Zelowie Joanna Chrzanowska. Tradycyjnie, zapłonęły również znicze, zarówno pod pomnikiem, jak i Dębami Pamięci ku
Czci Zelowskich Katyńczyków. Kwiaty złożone zostały także pod tablicą na cmentarzu w Kociszewie, upamiętniającą tych, którzy zginęli za
ojczyznę.
n

Biało-czerwone wiązanki złożone pod pamiątkową tablicą na cmentarzu w Kociszewie.

Rozbudowa systemów
wodno-kanalizacyjnych
Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów –
II etap”, których wartość wyniosła 9.364.205,25 zł. Inwestycja realizowana była przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki
w kwocie 1.233.120 zł oraz dotacji z Gminy Kleszczów w wysokości
300.000 zł w 2019r. i w ramach Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego Gminy Kleszczów w wysokości 600.000 zł w 2020 r.
O możliwości przyłączenia się do sieci mieszkańcy zostaną poinformowani niezwłocznie po dokonaniu przez Gminę Zelów niezbędnych formalności prawnych i uzyskaniu zgody Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Bełchatowie.
n

Do rozbudowanych i zmodernizowanych systemów wod.-kan. będą przyłączać się kolejni
mieszkańcy miasta i gminy Zelów.

Strażacka orkiestra z Zelowa doceniona
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie otrzymała
nagrodę w dziedzinie kultury, przyznawaną przez Sejmik Województwa Łódzkiego, w uznaniu za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę dóbr kultury.
Nagroda pieniężna w wysokości 4 000 złotych jest uhonorowaniem działalności artystycznej zelowskiej orkiestry, która od 1992
roku czynnie uczestniczy we wszystkich gminnych uroczystościach, koncertuje na terenie gminy oraz w wielu innych miejscowościach, również poza granicami naszego kraju. Orkiestra bierze
udział w konkursach i przeglądach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.
Orkiestra skupia w swych szeregach trzydziestu utalentowanych
członków, wśród których są zarówno dzieci, jak i seniorzy. Muzykują
w niej całe rodziny, przekazując z pokolenia na pokolenie zamiłowanie do muzyki i instrumentów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
n

1,8 mln dla gminy Zelów
Gmina Zelów otrzyma 1.800.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego ulic Zofii i Górnej
w Zelowie. Zakres robót zakłada dodatkowo odtworzenie pasów drogowych w zakresie podbudowy z tłucznia. Dofinansowanie będzie
pochodziło z transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Zelowska orkiestra dęta jest nie tylko chlubą miasta, ale także Łódzkiego.

Całkowita wartość projektu to 2. 911.416 zł. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to pierwsza połowa 2021 roku.
- Otrzymane wsparcie umożliwi nam rozpoczęcie inwestycji długo oczekiwanej przez mieszkańców tych ulic – podkreśla Burmistrz
Zelowa Tomasz Jachymek – To pierwszy etap prac na tym odcinku
Zelowa. Na realizację dalszych robót w zakresie remontu dróg będą
podejmowane kolejne działania zmierzające do pozyskania wsparcia
finansowego z zewnątrz.
n
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Centrum Kształcenia Zawodowego
tel. 633 23 44, fax 633 23 78
Powiatowe Centrum Sportu
tel. 733 01 70, 733 01 72
ul. Czapliniecka 66
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 733 05 45,
fax 633 06 42
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
(kier. 44)
ul. Pabianicka 17/19
Centrala 635 86 00, fax 635 86 17
Sekretariat 635 86 01
Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 47
Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 33
Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami
635 86 50
Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09
Zespół ds. Kadr 635 86 10
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 733 65 32
Biuro Rady Powiatu 635 86 53

Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych 633 16 81
Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81
Bursa Szkolna 632 12 52
Powiatowa Administracja Zespolona
KP Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wspólna 7, 633 83 12, fax 633 82 10
KP Policji
ul. 1 Maja 7, 635 52 15
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Pabianicka 34, tel. 633 29 06
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
ul. Okrzei 49, tel. 733 13 57
Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
ul. Piłsudskiego 70, tel. 635 09 53

Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13
tel. 632 52 11, fax 632 68 54
Urząd Gminy w Drużbicach
97-403 Drużbice 77a, tel. 631 10 78 fax 631 12 59
Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
tel. 731 31 10 fax 731 31 30
Urząd Gminy w Klukach
97-415 Kluki 88, tel. 631 50 02 fax 631 50 25
Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec
tel. 43 676 60 11 fax 43 676 62 90
Urząd Gminy w Szczercowie
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
tel. 631 80 50 fax 631 80 79
Urząd Miejski w Zelowie
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
tel. 634 10 00 fax 634 13 41
Przyjęcia interesantów przez starostę, wicestarostę
i etatowego członka Zarządu Powiatu odbywają się
we wtorki od godziny 13.00 do godz.18.00 w budynku
starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 (III piętro).
Termin wizyty należy uzgodnić w sekretariacie lub
telefonicznie: 44 635 86 01.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (umawianie wizyt) 723721725

Pozostałe Instytucje
Szpital Wojewódzki
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00

TELEFONY ALARMOWE

Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80

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

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Lipowa 67, tel./fax 632 79 14
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Bawełniana 3, tel. 632 94 04, fax 631 40 46
Dom Pomocy Społecznej w B-wie
ul. Dąbrowskiego 2, tel./fax 635 24 00
ul. Pabianicka 34
Zespół ds. promocji 635 86 42
Rzecznik prasowy 635 86 95
Darmowa pomoc prawna 635 86 97

Dom Pomocy Społecznej, Zabłoty 19
97-425 Zelów, tel./fax 634 19 40
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
97-413 Łękawa 9, tel. 635 12 22
Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, tel./fax 43 676 60 04
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Czapliniecka 96, 632 28 74
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. gen. J. Głuchowskiego, ul. Targowa 20,
633 60 08
Szkoły ponadpodstawowe
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
ul. 1 Maja 6, tel./fax 632 20 10

ul. Pabianicka 26

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

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

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

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
635 86 04

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

Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

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

Wydział Inwestycji i zamówień Publicznych
733 66 08
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
635 86 24
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Urzędy gmin
Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1
tel. 733 51 37, fax 733 51 40

ZAŁATW SPRAWĘ
W URZĘDZIE
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
pracuje w dni powszednie od godz.
7.30 do godz. 15.30, we wtorki do godz.
18.00. Wykaz poszczególnych wydziałów i numerów pokoi znajduje się na
tablicy w holu na parterze urzędu. Informacje są również udzielane w punkcie
obsługi (parter).
Druki i formularze do poszczególnych
spraw są dostępne na oficjalnej stronie
internetowej powiatu bełchatowskiego
www.powiat-belchatowski.pl (zakładka
Dla mieszkańca/Druki do pobrania lub
BIP), a także bezpośrednio w wydziałach.
Termin wizyty w wydziale komunikacji można uzgodnić poprzez specjalną aplikację na stronie www powiatu.
O załatwieniu sprawy rejestracji samochodu czy prawa jazdy urząd powiadamia interesantów SMS-em, jeśli mają
takie życzenie.
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ul. Czapliniecka 96
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 733 66 24

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

PREZYDIUM RADY

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

Krzysztof Rybak
Wiceprzewodniczący

Sławomir Malinowski
Przewodniczący

Renata Skalska
Wiceprzewodnicząca

ZARZĄD POWIATU

Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Jacek Bakalarczyk
Wicestarosta

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Małgorzata Filipek
(przewodnicząca)
Dorota Pędziwiatr
Radosław Herudziński
Renata Skalska
Lidia Szymańska
Komisja Infrastruktury i Porządku
Publicznego
Bogdan Stolarczyk
(przewodniczący)
Małgorzata Filipek
Leszek Maciaszczyk
Jacek Zatorski
Joanna Guc
Marek Jasiński
Krzysztof Jewgiejuk
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy
Społecznej
Jolanta Pawlikowska
(przewodnicząca)
Tadeusz Dobrzański
Leszek Maciaszczyk
Renata Skalska
Włodzimierz Kula
Lidia Szymańska
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Krzysztof Jewgiejuk
(przewodniczący)
Marek Chrzanowski
Zofia Szumigaj-Grochocka

Radoslaw Herudziński
Członek Zarządu

Marek Jasiński
Członek Zarządu

Leszek Maciaszczyk
Członek Zarządu

Adam Baryła

Marek Chrzanowski

Tadeusz Dobrzański

Małgorzata Filipek

Krzysztof Gajda

Jarosław Janaszewski

Krzysztof Jewgiejuk

Włodzimierz Kula

Joanna Guc

Lidia Szymańska

Jolanta Pawlikowska

Bogdan Stolarczyk

Zofia Szumigaj-Grochocka

Waldemar Wyczachowski

Jacek Zatorski

