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Prestiżowy tytuł 

,,Firma na medal” 

zdobyło przedsiębiorstwo 

Metaco, producent 

konstrukcji stalowych 

z Bełchatowa. Statuetkę 

odebrał prezes Józef 

Stelmaszczyk. Konkurs dla 

przedsiębiorców towarzyszył 

I Forum Gospodarczemu 

Powiatu Bełchatowskiego, 

które zgromadziło 

przedstawicieli ponad 130 fi rm 

i instytucji wspierających biznes. 

– Daliśmy przedsiębiorcom 

wiedzę, możliwość nawiązania 

kontaktów i wymiany 

doświadczeń – mówi 

Waldemar Wyczachowski, 

bełchatowski starosta. 

 Strony 3-6

Metaco zwycięzcą Metaco zwycięzcą 
,,Firmy na medal” ,,Firmy na medal” 
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Styczniowy maraton studniówkowych balów rozpoczął 

odliczanie przed maturą. Świadomość wielkiego 

egzaminu nie zmąciła dobrej zabawy. Bale tradycyjnie 

rozpoczynały się polonezem

Jan Pospieszalski ze swą muzyczną rodziną wystąpił w kościele na os. Dolnośląskim z koncertem kolęd. Muzyk przyje-

chał na zaproszenie starosty Waldemara Wyczachowskiego, a koncertu wysłuchała ponad tysięczna publiczność

Bełchatowianie uczcili pamięć Ryszarda Kuklińskiego, 

ofi cera Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, tajnego 

współpracownika CIA. Pod tablicą upamiętniającą 

pułkownika złożono kwiaty

Kalendarium
XIV Bełchatowskie Targi Edukacyjne
3 marca, ZSP nr 4, godz. 9-14

Głównym celem przedsięwzięcia, orga-

nizowanego przez Powiatowy Urząd Pra-

cy, jest zdobycie przez uczniów ostatnich 

i  przedostatnich klas szkół średnich infor-

macji niezbędnych do świadomego oraz 

rzetelnego wyboru dalszej edukacji. Swoje 

oferty przedstawią uczelnie państwowe 

i prywatne, hufce pracy, agencje szkolenio-

we. Udział w targach jest bezpłatny.

I  Powiatowy Festiwal Teatrzyków 
Szkolnych
17 marca, SP nr 12 w  Bełchatowie, 
godz. 9

Festiwal, organizowany przez radę rodzi-

ców szkoły, rozwija umiejętności sceniczne, 

kreatywność oraz zainteresowanie sztuką 

teatralną. Odsłoni z pewnością nowe talen-

ty aktorskie w naszym powiecie. Wydarzenie 

jest objęte patronatem Waldemara Wycza-

chowskiego, starosty bełchatowskiego.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
6 kwietnia, MCK w Bełchatowie

Organizatorem konferencji pt. „Pedago-

gika w  służbie instytucjonalnej profi laktyki 

zagrożeń i patologii społecznych oraz reso-

cjalizacji” jest Instytut Pedagogiki Społecznej 

Akademii Nauk z Wydziałem Zamiejscowym 

SAN w Bełchatowie. Celem wydarzenia jest 

naukowa refl eksja nad tym, w  jaki sposób 

owoce działań pedagogiki są, mogą i  po-

winny być wykorzystywane przez podmioty 

zajmujące się profi laktyką społeczną, wspar-

ciem społecznym i resocjalizacją.

Podziel się jednym procentem
Bełchatowskie starostwo namawia miesz-

kańców do przekazywania 1 proc. podatku 
lokalnym organizacjom pożytku publicznego. 
W  powiecie działa szesnaście stowarzyszeń 
i fundacji, którym można w ten sposób pomóc.

Wypełniając druk (PIT) rozliczenia wystarczy 
wpisać nazwę organizacji oraz jej numer z Kra-
jowego Rejestru Sądowego. Informacje o lokal-
nych podmiotach znajdują się na stronie inter-
netowej powiatu (www.powiat-belchatowski.
pl) w zakładce „współpraca z organizacjami”.

– Chcemy zaapelować do mieszkańców po-
wiatu o  wsparcie organizacji działających na 
naszym terenie – mówi Grzegorz Gryczka, wi-
cestarosta. – Ich udział w życiu społecznym jest 
bardzo ważny.

Przedstawiciele organizacji wiążą co roku 
z akcją 1 proc. wielkie nadzieje. Dochód z wpły-
wu 1 proc. podatku pozwolił Stowarzyszeniu 

Przyjaciół Harcerstwa zorganizować w  ubie-
głym roku około sto paczek świątecznych dla 
dzieci oraz dofi nansować m.in. kolonie nad 
morzem. W 2013 roku SPH otrzymało 3.900 zł, 
w 2014 – 4.300 zł, natomiast w roku ubiegłym 
aż 6.700 zł.

Z  kolei Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Kuźnia życzliwości” ze 
Szczercowa w tym roku po raz pierwszy będzie 
mieć możliwość otrzymania wsparcia od rozli-
czających się z fi skusem.

– Pomagamy około 70 osobom niepełno-
sprawnym, wykluczonym społecznie, nieza-
radnym życiowo. Szanujemy każdą złotówkę, 
czy jest to składka członkowska, dotacja czy 
darowizna – mówi Andrzej Klimas z  „Kuźni 
życzliwości”. – Z  góry dziękuję darczyńcom, 
którzy zechcą przekazać nam procent swoje-
go podatku.

– Polski Czerwony Krzyż bez mała od stu 
lat działa na terenie naszego kraju i  jest zna-
ny z wielu akcji niesienia pomocy – mówi Jan 
Ogrodniczak z Zarządu Rejonowego PCK w Beł-
chatowie. – Jeśli ktoś zechce nas wesprzeć, 
proszę dopisać na zeznaniu podatkowym, że 
1proc. ma trafi ć do PCK w Bełchatowie.

Przekazanie 1 proc. podatku jest istotnym 
przywilejem podatników, dlatego warto z nie-
go korzystać i także w ten sposób pomóc. Na-
sze pieniądze na konto wybranej organizacji 
przekaże urząd skarbowy w lipcu lub sierpniu.
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Wiedza, kontakty, nowe możliwości
Przedstawiciele ponad 130 fi rm i  instytucji spotkali się  2 i 3 lutego na I Forum Gospodar-

czym Powiatu Bełchatowskiego. Były rozmowy i wymiana doświadczeń. Są pierwsze efekty

Wysoka frekwencja, duże zainteresowa-
nie prezentowanymi tematami i stoiskami 
promocyjnymi fi rm, aktywność uczestni-
ków podczas paneli dyskusyjnych przesą-
dziły o sukcesie przedsięwzięcia. W I Forum 
Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego 
wzięło udział ponad 250 osób.

– Forum pokazało, że przedsiębiorcy 
potrzebują tego rodzaju płaszczyzny do 
nawiązywania kontaktów i  zdobywania 
wiedzy – mówi Waldemar Wyczachowski, 
starosta bełchatowski. – Do współpracy 
zaprosiliśmy spółkę PGE GiEK, strategicz-
ne przedsiębiorstwo w regionie, które ma 
i będzie miało istotne znaczenie dla kon-
dycji gospodarczej powiatu. 

W  inauguracji forum uczestniczyli 
parlamentarzyści, przedstawiciele Łódz-
kiego Urzędu Wojewódzkiego oraz licz-
nych instytucji wspierających biznes. 
Przedsiębiorcy, reprezentujący blisko 130 
podmiotów, zgłaszali swój udział w  wy-
darzeniu już na kilka tygodni wcześniej. In-
teresowała ich tematyka poszczególnych 
paneli, zwłaszcza możliwości otrzymania 
pomocy fi nansowej, nowe technologie, 
inwestowanie w odnawialne źródła ener-
gii czy też współpraca z samorządami te-
rytorialnymi. Istotna okazała się możliwość 
porozmawiania z parlamentarzystami i sa-
morządowcami.

– Nasz region w porównaniu do sąsied-
nich powiatów czy województw, a nawet 
w perspektywie całego kraju, pod wzglę-
dem rozwoju gospodarczego wypada 
dobrze – mówi Dariusz Kubiak, poseł na 
Sejm RP. – Nie znaczy to jednak, że może-

my spocząć na laurach. Nadal powinniśmy 
mieć duże ambicje i podejmować działa-
nia, by przyciągać do Bełchatowa inwesto-
rów. Aktywność przedsiębiorców podczas 
tego forum, ich chęć rozwoju jest poten-
cjałem, którego nie możemy zmarnować.

Podczas pierwszego dnia zgromadzeni 
mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat 
możliwości fi nansowania przedsiębiorstw 
ze źródeł publicznych i prywatnych, a tak-
że współpracy nauki z biznesem i nowych 
technologii. Z  kolei o  sportowej marce 
regionu opowiedzieli przedstawiciele beł-
chatowskich klubów sportowych GKS Beł-
chatów i Skra Bełchatów.

Drugiego dnia forum w  panelu na te-
mat odnawialnych źródeł energii poruszo-
no zagadnienia fi nansowania inwestycji 
w elektrownie wiatrowe i  fotowoltaiczne. 
Zaprezentowały się także regiony part-
nerskie z Polski i zagranicy. W części forum 
poświęconej współpracy biznesu z samo-
rządami obie strony podkreśliły koniecz-
ność bezpośrednich kontaktów i wymiany 
informacji. Na tak zbudowanej płaszczyź-
nie łatwiej jest poszukiwać rozwiązywania 
problemów. Wiele z nich leży w nieprzyja-
znych przedsiębiorcom przepisach prawa, 
czym obecni na forum parlamentarzyści 
obiecali zająć się w swojej pracy.

– Dziś jest jeszcze za wcześnie, by mó-
wić, jakie zagadnienia i  problemy podej-

miemy na kolejnym forum – mówi staro-
sta Waldemar Wyczachowski. – Sygnały 
o nawiązanych kontaktach i rodzących się 
pomysłach, bardzo mnie cieszą i  jedno-
cześnie motywują do podejmowania no-
wych wyzwań. 

Pomysłodawcą i  organizatorem forum 
był Waldemar Wyczachowski, starosta 
bełchatowski, patronat honorowy pełnił 
Zbigniew Rau, wojewoda łódzki. Partne-
rzy forum: PGE GiEK SA, Regionalna Izba 
Gospodarcza w  Bełchatowie, Bełchatow-
sko-Kleszczowski Park Technologiczno-
-Przemysłowy, Łódzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego, Fundacja Rozwoju Gminy 
Kleszczów, Fundacja Rozwoju Gminy Ze-
lów, PHIN Consalting, Elbest. 

Przedsiębiorcy, należący do RIG-u, mówią, że forum to początek współpracy, m.in. z regionami partnerskimi

Sławomir Zawada,  prezes PGE GiEK SA, podkreślał 

potrzebę organizowania tego typu spotkań biznesu 

z samorządem

Starosta Waldemar Wyczachowski liczy, że obecność dr 

Thomasa Birnera, przyczyni się do nawiązania gospo-

darczych kontaktów z Niemcami

- 3 -- 3 -
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Forum początkiem międzyregionalnej 
współpracy
Jeszcze podczas forum podjęto rozmowy o zorganizowaniu wyjazdów studyjnych naszych 

przedsiębiorców na Ukrainę oraz do Stalowej Woli

Przedstawiciel niemieckiego BGL udostęp-

ni bawarskim fi rmom ofertę przedsiębiorców 

skupionych w  RIG w  Bełchatowie. Udział 

w  I  Forum Gospodarczym Powiatu Bełcha-

towskiego regionów partnerskich z kraju i za-

granicy rozbudził biznesowe nadzieje.

Delegacje powiatów partnerskich przy-

gotowały prezentacje dotyczące najlepiej 

rozwiniętych branż, jak też najczęstszych prob-

lemów, z którymi borykają się przedsiębiorcy. 

Szczególnie interesująca była prezentacja Re-

gionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli, 

która mówiła m.in. o  transformacji gospodar-

czej przemysłu w  powiecie stalowowolskim 

po roku 1990, w tym restrukturyzacji najwięk-

szego przedsiębiorstwa Huty Stalowa Wola. 

Powstanie nowych podmiotów gospodar-

czych w oparciu o infrastrukturę huty, utworze-

nie strefy ekonomicznej czy udzielanie fi rmom 

preferencyjnych kredytów pozwoliło uchronić 

lokalną gospodarkę przed upadkiem. Utrzy-

maniu jej w dobrej kondycji służy m.in. działal-

ność Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, 

który zrzesza i  pomaga ponad 150 podmio-

tom rzemieślniczym i handlowym.

Dobry klimat dla biznesu nad polskim 

morzem, zwłaszcza dla branży spożywczej, 

przetwórstwa drzewnego i  tworzyw sztucz-

nych, przedstawiły Pomorska Agencja Roz-

woju Regionalnego S.A. i  Słupska Specjalna 

Strefa Ekonomiczna. Z kolei Kętrzyn podkre-

ślił „mazurski” potencjał regionu, idealny dla 

działalności rekreacyjno-turystycznej. Do 

inwestowania na Litwie i Ukrainie zachęcały 

delegacje rejonu solecznickiego i  żółkiew-

skiego. Mer Zdzisław Palewicz podkreślił 

dobre położenie geografi czne, rozwiniętą 

infrastrukturę dróg oraz środowisko multikul-

turowe rejonu solecznickiego.

– Gospodarka jest podstawą rozwoju każ-

dego regionu – mówi Zdzisław Palewicz. 

– Trzeba szukać wszystkich możliwości, by 

przedsiębiorczość aktywizować. Z  pewnoś-

cią dostęp do informacji i wspólne dyskusje 

należą do takich sposobów. To obserwuję na 

forum w Bełchatowie.

– Na Ukrainie mamy nieco inne problemy, 

obecnie związane również z sytuacją politycz-

ną – mówi Nadija Szczur, starosta żółkiewski. 

– Jednakże nie zamykamy się na inwestorów. 

Każdemu pomagamy przygotować doku-

menty, służymy informacjami. Dysponujemy 

dużymi obszarami pod inwestycje.

Uczestnicy forum z  zainteresowaniem słu-

chali wystąpienia przedstawiciela niemieckie-

go Berchtesgadener Land, który przedstawił 

działalność samorządowej spółki WFG-BGL, 

wspierającej lokalny biznes.

– Udostępniamy fi rmom bazy danych o te-

renach inwestycyjnych, wolnych lokalach, 

organizujemy szkolenia, piszemy biznespla-

ny, doradzamy – mówi dr Thomas Birner, szef 

spółki. – Niemieccy przedsiębiorcy również 

nie są wolni od problemów. Najczęstsze to 

polityczne zawirowania, biurokracja i trudno-

ści przy eksporcie towarów za granicę.

W pierwszym forum wzięło udział sześć 

regionów partnerskich powiatu bełcha-

towskiego. Goście zgodnie przyznali, że 

idea tego przedsięwzięcia zasługuje na na-

śladowanie i kolejne edycje. 

Sponsorzy I Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego 

Partnerzy I Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego PATRONAT HONOROWY PARTNER STRATEGICZNY

Regiony partnerskie prezentowały się na stoiskach promocyjnych.  Z lewej Nadija Szczur z Ukrainy
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Firmy garną się do Izby Gospodarczej
Regionalna Izba Gospodarcza przyjmuje nowe fi rmy i organizuje wyjazd na Ukrainę. Przed-

siębiorcy chwalą możliwość rozmowy z parlamentarzystami i nawiązania kontaktów

Cele, które postawili sobie organizator 

i partnerzy I Forum Gospodarczego Powiatu 

Bełchatowskiego, zostały osiągnięte. Uczest-

nicy poznali się i nawiązali kontakty, zdobyli 

informacje, wymienili wiedzą i  doświadcze-

niami. Jak mówi Waldemar Wyczachowski, 

bełchatowski starosta, forum okazało się kro-

kiem we właściwym kierunku: budowy płasz-

czyzny komunikacji dla biznesu, dla biznesu 

i władz oraz biznesu międzyregionalnego.  

– Forum przyniosło wiele praktycznych 

informacji – podsumowuje Andrzej Ratajski, 

prezes RIG w Bełchatowie, partner forum. – 

Zaletą poszczególnych paneli tematycznych 

była obfi tość informacji, ich aktualność oraz 

autorytet osób, które je przekazywały. Ogra-

niczenia czasowe i chęć przekazania jak naj-

szerszej wiedzy być może nie wszystkim dały 

możliwość wypowiedzi czy zadania pytania, 

ale po to były przerwy czy stoiska podmio-

tów wspierających przedsiębiorczość, gdzie 

można było uzyskać precyzyjne dane.

Ratajski podkreśla, że bardzo wzrosło zain-

teresowanie samą Izbą. Po forum chęć przy-

należności do RIG zgłosiło dwunastu przed-

siębiorców.

– Dla nas ciekawe były prezentacje RIG ze 

Stalowej Woli i spółki WFG-BGL z Niemiec, które 

wspierają tamtejszy biznes – mówi Andrzej Ra-

tajski. – Niektóre ich praktyki możemy przenieść 

na grunt bełchatowski, a na niektóre, zwłaszcza 

sąsiada zachodniego, możemy, póki co, patrzeć 

z  zazdrością. Podczas forum zaplanowaliśmy 

spotkanie w  Stalo-

wej Woli, które bę-

dziemy organizo-

wać w najbliższych 

miesiącach. Gość 

z  Berchtesgaden 

obiecał rozpo-

wszechnić informa-

cje o  fi rmach sku-

pionych w  naszej 

Izbie wśród biznes-

menów niemie-

ckich. Liczę, że ten 

kontakt zaowocuje 

także spotkaniem, 

np. w Niemczech, przedsiębiorców z obu stron.

Jedna z fi rm turystycznych w Bełchatowie 

idąc za ciosem i  korzystając z  możliwości 

nawiązania kontaktów, organizuje wyjazd 

przedsiębiorców na Ukrainę.

– Bardzo cenię sobie osobiste poznanie 

mera rejonu solecznickiego czy starosty re-

gionu żółkiewskiego – mówi Anna Łastow-

ska, właścicielka fi rmy Lexan. – Tamtejsze 

samorządy są żywo zainteresowane ścisłą 

z nami współpracą. O pomoc w organizacji 

wyjazdu na Ukrainę, dla przykładu po infor-

macje o bazie noclegowej, zwróciłam się do 

żółkiewskiego starostwa i je otrzymałam.

RIG planuje także nawiązanie bliższych kon-

taktów ze Słupskiem. Ofertą Pomorskiej Agen-

cji Rozwoju Regionalnego zainteresowała się 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w pa-

nelu poświęconym współpracy biznesu 

z  samorządem, chwalili sobie możliwość 

rozmowy z wójtami, starostą i parlamenta-

rzystami.

– Na co dzień jest to trudne, bowiem i jed-

ni, i  drudzy są pochłonięci obowiązkami – 

mówi Andrzej Ratajski. – Forum stworzyło 

możliwość, by wyrazić wprost swoje bolączki 

czy umówić spotkanie w gabinecie. Wierzę, 

że to, co zostało powiedziane podczas forum 

i  na forum, będzie także zobowiązujące dla 

jego uczestników. Czasem wystarczy jedna 

decyzja administracyjna gospodarza terenu, 

by rozwiązać problem, czasem dobra wola 

i chęci. Cieszę się, że tych ostatnich nie bra-

kowało i  na ich efekty nie będziemy długo 

czekać. 

Przemysł maszynowy w Polsce to Stalowa Wola
– Kapitał ludzki decyduje o miejscu – mówi Ryszard Kapusta, prezes Regio-

nalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli
Jak RIG wspiera 

lokalne fi rmy?
Wspólnie z wła-

dzami miasta 
opracowal i śmy 
koncepcję rozwo-
jową przemysłu, 

restrukturyzacji, wprowadziliśmy inwestycje 
w  wiedzę techniczną i  innowacyjną. Izba 
stworzyła fundusz pożyczkowy, który poży-
czył do tej pory ponad 60 mln zł mikro, ma-
łym i średnim podmiotom, stworzyła klaster, 
laboratoria, ma udział w tworzeniu inkubato-
ra technologicznego. Wszystko po to, żeby 
stworzyć bazę do rozwoju innowacyjności. 
Przez te lata wsparliśmy dotacjami fi rmy na 
ponad 10 mln zł, pomogliśmy założyć 250 

fi rm, 60 proc. z nich funkcjonuje do dziś, wie-
le stało się dużymi przedsiębiorstwami. Sami 
jesteśmy zaskoczeni, jak to dobrze funkcjo-
nuje, dużo udało się wykonać dzięki środ-
kom z Unii Europejskiej.

Co przesądza o sukcesie Stalowej Woli na 
gospodarczej mapie Polski?

Stalowa Wola specjalizuje się w produkcji 
i  usługach. Mamy dużo własnych produk-
tów projektowanych, modernizowanych, 
rozwijanych przez lokalną kadrę inżynierską. 
Pracujemy nad projektami w układzie siecio-
wym, podzieliliśmy się kooperacjami. Ozna-
cza to, że każdy inwestor z kapitałem polskim 
uzgadnia z nami, jakie zakupy inwestycyjne 
zrobić, żeby wspólnie wykorzystywać swo-
je możliwości i nie importować na przykład 

maszyn z zagranicy, kiedy takie same wytwa-
rza sąsiad obok. Zbliża to rodzimych przed-
siębiorców.

Stalowa Wola w  minionych latach koja-
rzyła się z  przemysłem ciężkim, hutą, jaki 
obecnie jest wasz potencjał?

Kiedyś znani byliśmy z  maszyn budowla-
no-drogowych, sprzętu zbrojeniowego, dziś 
wiele podmiotów produkuje części dla mo-
toryzacji, również maszyny budowlano-dro-
gowe, opakowania, artykuły medyczne. Huta 
Stalowa Wola zatrudniała 18 tys. osób. Dziś 
na terenach po hucie pracuje 12.500 osób, 
ale w aż 50 fi rmach! Nie mamy niezagospo-
darowanych obiektów, jeśli nawet jakaś fi rma 
zakończy działalność, to w  jej miejsce poja-
wia się następna.  

O współpracy samorządu z biznesem dyskutowali m.in. Agnieszka Sobieszek i Stanisław 

Witaszczyk (ŁSSE), starosta Waldemar Wyczachowski, Marek Górecki (FRGZ) i wójt 

Sławomir Chojnowski
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Najwięcej wymagam od siebie
– Biznes to codzienna, mrówcza praca – mówi Józef 

Stelmaszczyk, prezes fi rmy Metaco

Czym dla pana jest ta nagroda?
To niewątpliwie duże wyróżnienie dla 

mnie i  całej załogi. Pokazuje, że Bełchatów 
jest miejscem, gdzie można osiągnąć sukces. 

Przepis na sukces w biznesie?
Podobne pytanie kilka lat temu zada-

li mi młodzi ludzie podczas warsztatów 
dla początkujących przedsiębiorców. 
Odpowiedziałem im wtedy cytatem 
z Jana Pawła II: „Musicie od siebie wyma-
gać, nawet gdyby inni od Was nie wyma-
gali”. Biznes to codzienna, mrówcza pra-
ca, pełna poświecenia i zaangażowania. 

Wtedy jest szansa na sukces. Najwięcej 
wymagam od siebie, zwłaszcza tego, co 
powinien reprezentować przedsiębior-
ca, czyli uczciwości, lojalności wobec 
współpracowników i kontrahentów.

Czym zajmuje się pana fi rma?
Przedmiotem działalności naszej fi rmy 

jest kompleksowe wykonawstwo obiek-
tów przemysłowych i  handlowych, wy-
konawstwo i  montaż konstrukcji stalo-
wych i inox, produkcja i montaż zbrojeń 
budowlanych. Zajmujemy się też pro-
dukcją kontenerów stalowych o różnym 

przeznaczeniu, antykorozją stali i wielo-
ma innymi usługami. Nie mamy ogra-
niczeń pod względem technicznym, 
jesteśmy gotowi realizować zamówienia 
o  dużym stopniu zaawansowania. Co-
dziennym wyzwaniem jest zapewnienie 
ciągłości robót, żeby utrzymać stan zało-
gi i zapewnić jej pracę. 

Statuetka i tytuł dla konstrukcji stalowych
Metaco, Profi mmer, Business Solutions, Greygo i WPP Zdzisław Lityński to nagrodzone fi rmy 

w konkursie starosty bełchatowskiego „Firma na medal 2015”

Główne trofeum – tytuł „Firma na medal” 
za działalność w roku 2015 zdobyło przed-
siębiorstwo Metaco. Józef Stelmaszczyk, 
założyciel i  jego prezes, odebrał szklaną 
statuetkę z  rąk Doroty Pędziwiatr, prze-
wodniczącej Rady Powiatu w Bełchatowie 
i  Waldemara Wyczachowskiego, starosty 
bełchatowskiego. 

Uroczyste podsumowanie konkursu 
odbyło się 2 lutego w  ramach I  Forum 
Gospodarczego Powiatu Bełchatowskie-
go. Wśród gości znaleźli się senator Józef 
Dobkowski, posłanka Elżbieta Radziszew-
ska, a także Sławomir Zawada, prezes PGE 
GiEK SA, przedstawiciele samorządów 

i instytucji wspierających biznes oraz sze-
fowie fi rm działających w  powiecie beł-
chatowskim.

Metaco działa 14 lat, zajmuje się pro-
dukcją i montażem konstrukcji stalowych, 
kontenerów oraz zbrojeń budowlanych, 
zatrudnia 50 osób. Skupia kadrę techniczną 
posiadającą bogate doświadczenie, zdoby-
te m.in. przy budowie elektrowni i kopalni.

W  kategorii przedsiębiorstw prowa-
dzących działalność powyżej 3 lat i  za-
trudniających do 50 osób wyróżnienia 
otrzymały fi rmy Profi mmer i  Business 
Solutions, które odebrali Beata Stępień 
i  Wojciech Karłowski. W  kategorii fi rm 

prowadzących działalność od jednego 
do trzech lat wyróżniona została spółka 
Greygo i prezes Beata Węglarska. W ka-
tegorii przedsiębiorców prowadzących 
działalność powyżej 3 lat i  zatrudniają-
cych powyżej 50 osób na wyróżnienie 
zasłużył Warsztat Produkcyjno-Przemy-
słowy Zdzisław Lityński.

Pamiątkowe dyplomy, jako dowód po-
dziękowania za udział w konkursie, otrzy-
mali pozostali uczestnicy konkursu: Marek 
Wojtulewicz – Strefa Terapii Naturalnych, 
Anna Bielecka – Coco Farm Sp. z o.o., Jacek 
Lipertowicz – Firma Handlowa Techno-
complex s.c., Stanisław Dybała – PHU Sami 
Swoi, Józef Kowalski ZHU Auto-Prima, Ma-
ria Bogacka – Kancelaria Adwokacka, Mar-
cin Kwapisz – Biuro Rachunkowe Kwapisz 
s.c., Marcin Bartczak – eMbud.

Konkurs „Firma na medal” ma już dzie-
więcioletnią tradycję. Kapituła konkursowa 
przy ocenie zgłoszonych fi rm bierze pod 
uwagę wskaźniki ekonomiczne, tworzenie 
nowych miejsc pracy, wprowadzanie in-
nowacji, zdobywanie środków z funduszy 
zewnętrznych, dbałość o  środowisko. Ka-
pitułę tworzą przedstawiciele podmiotów 
wspierających przedsiębiorczość w regio-
nie. Przewodniczy jej Waldemar Wycza-
chowski, starosta bełchatowski. 

W konkursie „Firma na medal 2015” wzięło udział czternastu przedsiębiorców Fot. Adam Michel
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Sześć kilometrów do remontu w tym roku
Wiosną rozpocznie się przebudowa kolejnego odcinka drogi powiatowej Kamień-Chabieli-

ce. Gminy Kleszczów i Szczerców także tym razem zadeklarowały pomoc fi nansową

Na drugą część przebudowy drogi 
Kamień-Chabielice w  budżecie powiatu 
bełchatowskiego zaplanowano 3,7 mln zł. 
Starostwo przygotowuje się do ogłoszenia 
przetargu. Rozpoczęcie robót zaplanowa-
no na wiosnę.

Waldemar Wyczachowski, starosta beł-
chatowski, podkreśla, że inwestycja jest 
priorytetem obecnej kadencji i bardzo liczy 
na wsparcie gmin Kleszczów i  Szczerców. 
Podkreśla też, że droga ma istotne znacze-
nie dla powiatu. Stanowi połączenie ob-

wodnicy Kleszczowa z drogą wojewódzką 
Łódź – Częstochowa, umożliwia dojazd do 
Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej i  za-
kładów zlokalizowanych wokół zagłębia 
przemysłowego oraz łączy obie odkrywki 
bełchatowskiej kopalni.

W 2015 roku udało się wyremontować 
pierwszy odcinek drogi o długości prawie 
1,6 kilometra za 2 mln 427 zł. Pieniądze po-
chodziły z budżetu powiatu oraz z dotacji 
przekazanych przez Kleszczów i  Szczer-
ców. 

Na drogi, oświatę i środowisko
Na inwestycje samorząd powiatu zaplanował w tym roku 7,4 mln zł, w tym poprawę 

infrastruktury drogowej ponad 4 mln zł 

Dochody powiatu bełchatowskiego za-
planowano w tym roku na poziomie 113,3 
mln zł. Wydatki mają wynieść 119,7 mln 
zł. Różnicę, tj. defi cyt budżetowy, pokryją 
środki uzyskane z  emisji obligacji. Ma to 
być 6,4 mln zł.  Podobny zabieg  uzupełnie-
nia brakujących środków został wykonany 
w 2015 roku, nawet z pewnym sukcesem. 
Udało się bowiem obniżyć kwotę obligacji 
z planowanej pierwotnie 10 mln zł na 6,8  
mln zł.

– To jest trudny budżet – ocenia Walde-
mar Wyczachowski, starosta bełchatowski. 
– Z  pewnością będziemy czynić starania 
o dodatkowe środki, zwłaszcza w obszarze 
inwestycji i  wszędzie tam, gdzie będzie to 
możliwe. Przykład ubiegłego roku dotyczący 

współfi nansowania budowy drogi Kamień-
-Chabielice pozwala mieć nadzieję na stwo-
rzenie podobnego montażu fi nansowego 
także w  2016 roku. Generalnie zależy nam 
na racjonalizowaniu wydatków i  takim pla-
nowaniu inwestycji, by nie powiększać za-
dłużenia powiatu.

Na inwestycje samorząd powiatu zapla-
nował 7,4 mln zł, w  tym na poprawę in-
frastruktury drogowej ponad 4 mln zł. Na 
liście najważniejszych zadań są m.in. prze-
budowa kolejnego odcinka drogi Kamień 

– Chabielice (3,7 mln), współfi nansowanie 
budowy chodnika przy ul. Częstochowskiej 
(70 tys. zł) i  wykonanie dokumentacji do 
przebudowy ulicy Kwiatowej w  Bełchato-
wie (50 tys. zł).

Inwestycje związane z oświatą i wycho-
waniem, szacowane na blisko 400 tys. zł, 
to m.in. prace remontowe i  doposaże-
nie w  sprzęt do kształcenia zawodowe-
go Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w  Zelowie, unowocześnienie pracowni 
samochodowej w  Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bełchatowie. Ponad 700 
tys. zł zostanie zainwestowane w  pla-
cówkach takich jak Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w  Bełchatowie 
(przebudowa sanitariatów dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych, tereny zielo-
ne), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie i  Bursa Szkolna (budowa parkingu, 
chodnika, utwardzenie terenu wokół  bu-
dynku), Młodzieżowy Ośrodek Socjotera-
pii w Łękawie (przebudowa sanitariatów).

Sumą 240 tys. zł samorząd powiatu wes-
prze gminy w ich przedsięwzięciach, głównie 
związanych z  ochroną środowiska, przede 
wszystkim wody, gleby i powietrza. Z pomocą 
powiatu zostaną wykonane m. in. termomo-
dernizacja budynku OSP w  m. Żar, budowa 
sieci wodociągowej w  Zawadach. Oleśniku 
i Janowie, budowa małej oczyszczalni ścieków 
dla szkoły w Wadlewie. 

Radni głosowali nad budżetem na 2016 rok na grudniowej sesji

W ubiegłym roku wyremontowano pierwszy odcinek 

drogi Kamień-Chabielice

„Będziemy czynić starania o dodat-
kowe środki, zwłaszcza w obszarze 
inwestycji”
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Sprawdź, co załatwisz na Pabianickiej 26
Po kartę wędkarską, pozwolenie na budowę czy poradę konsumencką mieszkańcy powiatu 

bełchatowskiego zgłaszają się pod nowy adres

Gruntownie przebudowane budynki 
po fi rmie Fazbud są już prawie w całości 
zagospodarowane. Wydziały ochrony 
środowiska i architektury oraz powiato-
wy rzecznik konsumentów już pracują 
przy ul. Pabianickiej 26. Na początku 
kwietnia odbędzie się przeprowadzka 
wydziału komunikacji.

– Funkcjonowanie wydziału pod no-
wym adresem musi być ściśle skoor-
dynowane z  administratorem Central-
nej Ewidencji Pojazdów i  Kierowców 
w  Warszawie – wyjaśnia Andrzej Sza-
fran, naczelnik wydziału komunikacji 
i  dróg w  starostwie. – Jest to system, 
na którym opiera się większość naszych 
działań. Pracownicy CEPiK przyjadą do 
Bełchatowa i  zainstalują infrastruktu-
rę systemu w  nowym miejscu. Dru-
gim ważnym i  podobnym zadaniem 
jest uruchomienie urządzeń systemu 
Qmatic, sterującego ruchem klientów. 
Będzie to skomplikowane i także czaso-
chłonne wyzwanie.

Przewiduje się, że przeprowadzenie 
wydziału komunikacji potrwa 2-3 dni. 
W  tym czasie klienci nie będą obsłu-
giwani. Rekompensatą niech będzie 
perspektywa wygodnej obsługi w  sie-
dzibie przy ul. Pabianickiej 26. Wydział 
komunikacji „zamieszka” w  budynku 

A  na parterze. W  sali operacyjnej go-
towa jest już sieć informatyczna. Dla 
klientów wydziału przygotowywana 
jest również poczekalnia. Niewątpliwie 
atutem nowej siedziby starostwa jest 
duży parking przed budynkiem.

Mieszkańcy powiatu potrzebują-
cy pomocy rzecznika konsumentów 
mogą spotkać się z  nim w  budynku B 
(I  piętro). W  razie większej liczby osób, 
można usiąść w poczekalni. Samo biuro 
rzecznika działa w  dwóch oddzielnych 
pomieszczeniach, dzięki czemu spot-
kania z  konsumentami odbywają się 
sprawniej i  bardziej komfortowo. Od 
początku roku obsłużono już 220 osób. 
Przypominamy, że istnieje także moż-
liwość opisania swojej sprawy drogą 
elektroniczną rzecznik@powiat-belcha-
towski.pl.

Także w  budynku B mieści się wy-
dział ochrony środowiska, rolnictwa 
i  leśnictwa. Wydział ten odwiedzają 
najczęściej przedsiębiorcy ubiegający 
się np. o  decyzje o  gospodarowaniu 
odpadami, wędkarze, właściciele lasów 
lub właściciele gruntów ubiegający 

się o decyzje o wyłączeniu z produkcji 
gruntów rolnych. Osoby zajmujące się 
edukacją ekologiczną mogą konsulto-
wać przedsięwzięcia także w  referacie 
edukacji ekologicznej wydziału OS.

Od grudnia funkcjonuje przy ul. Pabia-
nickiej 26 wydział architektury i budow-
nictwa. Mieszkańcy poszczególnych 
gmin obsługiwani są w  oddzielnych 
pokojach. W styczniu przeprowadził się 
w to miejsce wydział inwestycji, strate-
gii i zamówień publicznych. Ta komórka 
urzędu zajmuje się planowaniem inwe-
stycji i remontów dla potrzeb starostwa 
i  jednostek organizacyjnych powiatu. 
Jej klientami są najczęściej podmioty 
gospodarcze. 

Starostwo Powiatowe, 
ul. Pabianicka 26

Wydział architektury i budownictwa 
– budynek A, I piętro

Wydział inwestycji, strategii i  za-
mówień publicznych – budynek A, 
I piętro

Wydział ochrony środowiska, rol-
nictwa i  leśnictwa – budynek B, 
I piętro

Powiatowy rzecznik konsumentów 
– budynek B, I piętro
Godz. przyjęć: pon.11-15; wt. 11-
17.30; śr. 11-15; czw. 11-15; pt. 8-12

Od grudnia przy ul. Pabianickiej 26 działa wydział architektury i budownictwa

Dzięki nowej siedzibie zwiększył się komfort załatwiania spraw

Do nowego budynku przeprowadzi się wkrótce wydział 

komunikacji i dróg

„Dzięki nowej siedzibie zwiększył się 
komfort załatwiania spraw”
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Ponad 40 tysięcy dla organizacji
Kurs udzielania pierwszej pomocy, 

wsparcie osób uzależnionych od narko-

tyków, zajęcia dla dzieci pozbawionych 

opieki to tylko niektóre z działań z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy 

społecznej, które wesprze w tym roku sa-

morząd powiatu. Do organizacji pozarzą-

dowych, które zrealizują te przedsięwzię-

cia, trafi  ponad 43 tys. zł.

Każdego roku samorząd powiatu og-

łasza konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu zdrowia czy pomo-

cy społecznej, adresowane do organizacji 

pozarządowych. Doświadczenie pokazu-

je, że społecznicy dobrze znają potrzeby 

lokalnego środowiska i w odpowiedzi na 

nie proponują ciekawe akcje, zajęcia, pro-

gramy edukacyjne etc. Samorząd powiatu 

dofi nansuje dziesięć takich przedsięwzięć.

Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa 

przeprowadzi kursy udzielania pierwszej 

pomocy (4.421 zł), Ośrodek Profi laktyki 

i  Rozwoju Osobowości OPIRO zorgani-

zuje w  ramach Młodzieżowej Akademii 

Umiejętności pomoc dla dzieci częś-

ciowo pozbawionych opieki (13.950 zł) 

oraz program profi laktyczny zdrowego 

i  bezpiecznego dzieciństwa (4.870 zł), 

stowarzyszenie „Kuźnia życzliwości” ze 

Szczercowa zaplanowało program dla 

maluchów z  rodzin patologicznych pt. 

„Mam marzenie być artystą” (4.200 zł). 

Dla najmłodszych mieszkańców po-

wiatu oferta jest znacznie szersza. Bę-

dzie badanie przesiewowe uczniów 

klas VI szkół podstawowych w powiecie 

(1.582  zł) i  akcja Sztabu Ratownictwa 

„Mały ratownik 2016” (2.731 zł). Dotacja 

dla Bełchatowskiego Stowarzyszenia 

Amazonek (1.588 zł) jest przeznaczona 

na program „Zdrowy tryb życia to ak-

tywna amazonka”, a  dla Abstynenckie-

go Klubu Wzajemnej Pomocy Przyjaciel 

(3.820 zł) na promocję zdrowia poprzez 

zadania terapeutyczne. 

Masz problem, prawnik bezpłatnie 
pomoże ci go rozwiązać
Ponad sto osób skorzystało w  styczniu z  bezpłatnych porad prawnych, organizowanych 

przez starostwo. Prawnicy dyżurują w pięciu punktach w mieście i powiecie

Wśród uprawnionych do bezpłatne-
go skorzystania z wiedzy adwokata czy 
radcy prawnego są m.in. osoby posiada-
jące Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, 
weterani, osoby, który nie ukończyły 26 
lat i powyżej 65. roku życia. W Bełchato-
wie działają dwa punkty, gdzie można 
zasięgnąć opinii prawnika – w urzędzie 
miasta i starostwie, w powiecie funkcjo-
nują kolejne trzy – w Zelowie, Szczerco-
wie i Ruścu.

Tylko w  styczniu z  porad prawnych 
skorzystało ponad sto osób. Prawie po-
łowa spraw dotyczyła prawa cywilnego, 
nieco mniej prawa pracy, administracyj-
nego, spadkowego i karnego.

Zgłaszając się po pomoc, trzeba pa-
miętać o  zabraniu dowodu tożsamości 
i dokumentów potwierdzających prawo 
do skorzystania z bezpłatnej pomocy. In-
teresant może także zostać poproszony 
o  napisanie oświadczenia związanego 
z jego sytuacją życiową.

Pomoc prawnika nie może dotyczyć 
spraw podatkowych związanych z dzia-
łalnością gospodarczą, prawa celnego 
i  handlowego. Jednakże, jeśli osoba 
uprawniona potrzebuje porady w związ-
ku z  rozpoczęciem własnego biznesu, 

uzyska pomoc, także za darmo. Porad 
udziela adwokat lub radca prawny.

Dla kogo bezpłatna pomoc prawna?
•  osób, które nie ukończyły 26. roku życia,
•  osób fi zycznych, którym w  okresie 

ostatnich 12 miesięcy zostało przyzna-
ne świadczenie z  pomocy społecznej 
na podstawie ustawy o pomocy spo-
łecznej, i wobec których w tym okresie 
nie wydano decyzji o  zwrocie niena-
leżnie pobranego świadczenia,

•  osób, które ukończyły 65 lat,
•  osób posiadających ważną Kartę Du-

żej Rodziny,
• kombatantów,
• weteranów,

•  osób zagrożonych lub poszkodowa-
nych katastrofą naturalną, klęska ży-
wiołową lub awarią techniczną.
 

Tu znajdziesz pomoc prawnika
Bełchatów, Starostwo 

Powiatowe, ul. Pabianicka 34

poniedziałek, godz. 8-12

wtorek, godz. 11.30-15.30

środa, godz. 8-12

czwartek, godz. 8-12

piątek, godz. 8-12

Bełchatów, Urząd Miasta, 

ul. Kościuszki 1

poniedziałek, godz. 11-15

wtorek, godz. 14-18

środa, godz. 11-15

czwartek, godz. 11-15

piątek, godz. 11-15

Zelów, Urząd Miejski, 

ul. Żeromskiego 28

poniedziałek, godz. 9-13

wtorek, godz. 9-13

środa, godz. 9-13

czwartek, godz. 14-18

piątek, godz. 9-13

Rusiec, GOK, 

ul. Koniecpolskiego 5

poniedziałek, godz. 12-16

wtorek, godz. 12-16

środa, godz. 12-16

czwartek, godz. 12-16

piątek, godz. 12-16

Szczerców, Urząd Gminy, 

ul. Pułaskiego 8

poniedziałek, godz. 8-12

wtorek, godz. 13-17

środa, godz. 8-12

czwartek, godz. 12-16

piątek, godz. 9-13

Z porady prawnika można skorzystać w punkcie przy 

ulicy Pabianickiej
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CKP szkoli operatorów obrabiarek na miarę XXI wieku 
Centrum Kształcenia Praktycznego 

w  Bełchatowie kupiło obrabiarkę CNC. 

To nowoczesne urządzenie, które umoż-

liwia praktyczną naukę zawodu operator 

obrabiarek skrawających, kosztowało 

ponad 123 tys. zł.  CKP wzbogaca w ten 

sposób swoją ofertę edukacyjną, a   ab-

solwenci kursów zdobywają pożądane 

na rynku pracy umiejętności.

CKP sprzedał stary sprzęt i narzędzia, 

których już nie używano za prawie 69 

tys. zł. Kwotę 54 tys. zł  dołożył samo-

rząd powiatu. Obrabiarka sterowana 

komputerowo swoją nowoczesność 

„zawdzięcza” zintegrowanemu z  syste-

mem komputerowi, który przejmuje 

wszystkie funkcje sterownicze i regula-

cyjne maszyny. 

– Technologia XXI wieku wkroczyła 

także do CKP – mówi Andrzej Jędrzej-

czyk, dyrektor. – Wiele lat zabiegaliśmy 

o  zakup takiej profesjonalnej tokarki, 

w pełni zautomatyzowanej, produkcyj-

nej, która pozwoli na uatrakcyjnienie 

naszej oferty, szczególnie w  dobrze 

płatnym zawodzie operator obrabiarek 

skrawających. Zachęcamy młodzież 

oraz osoby dorosłe do korzystania 

z  naszych kursów i  szkoleń w  tym za-

kresie.

Obrabiarka wyposażona w system ste-

rowania CNC jest podobna do obrabiar-

ki konwencjonalnej. Istotną różnicą jest 

możliwość komputerowego sterowania 

zespołami odpowiedzialnymi za obrób-

kę. Urządzenie jest wydajniejsze, szybsze 

i dokładniejsze.  

Wybrali mundur, złożyli ślubowanie
Wierność ojczyźnie i  przestrzeganie 

prawa ślubowali w  bełchatowskiej ko-

mendzie policji uczniowie klas policyj-

nych z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych nr 3. 

Mł. insp. Karol Mielczarek, komen-

dant powiatowy policji w  Bełchatowie, 

witając nowych kadetów w  szeregach 

uczniów klas policyjnych, nawiązał do 

szczególnego charakteru policyjnej 

służby, jej tradycji i  godności munduru. 

Uczniowie zwiedzili także komendę oraz 

poznali specyfi kę służby policjantów 

z wydziałów prewencji, ruchu drogowe-

go, dochodzeniowo-śledczego i zespołu 

techniki kryminalistycznej. 

V LO zniknie z mapy powiatu
Do liceum przy ZSP nr 4 nie było chętnych. Jego likwidacja uporządkuje sieć szkół, nie wiąże 

się z redukcją etatów

V Liceum Ogólnokształcące, działające 
w ZSP nr 4 w Bełchatowie, istnieje faktycz-
nie tylko „na papierze”. Nabór prowadzo-
ny w ostatnich latach kończył się fi askiem, 
brakowało uczniów. 

O  zamiarze likwidacji V LO, należącego 
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
w Bełchatowie od 2002 r., radni dyskutowali 
podczas XVI sesji Rady Powiatu w Bełchato-
wie. Jak wyjaśniła Agnieszka Wasilewska, 
naczelnik wydziału edukacji w  starostwie, 

szkoła faktycznie nie działa, bo nie ma chęt-
nych uczniów. Potrzeby kształcenia ogól-
nego zapewniają młodzieży z powiatu dwa 
samodzielne licea I LO im. Broniewskiego i II 
LO im. Kochanowskiego oraz licea w ZSP nr 
3 i ZSO w Zelowie.

Ostatni nabór do V LO przeprowa-
dzony był w  roku szkolnym 2011/2012. 
Utworzono wówczas I  oddział. W  kolej-
nych latach nabór do tego ogólniaka był 
ogłaszany, ale bez powodzenia. Chęt-

nych było tylko kilka osób. Proponowane 
przez dyrekcję profi le, np. kosmetologia, 
wizaż, steward/stewardesa nie cieszyły 
się wystarczającym zainteresowaniem.

W  związku z  likwidacją V LO, co fak-
tycznie jest tylko porządkowaniem sieci 
szkół, nie przewiduje się redukcji etatów 
nauczycielskich. Uchwała o  likwidacji 
będzie mogła być podjęta po jej za-
opiniowaniu przez Łódzkiego Kuratora 
Oświaty. 

Nowa obrabiarka da uczniom możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi urządzeniami
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Królewski orszak i polskie kolędy
Po raz czwarty bełchatowianie przeszli ulicami miasta w  orszaku trzech króli. Świąteczny 

klimat przypomniał także festiwal kolęd i  pastorałek. Wydarzeniom patronował starosta 

Waldemar Wyczachowski

Najpiękniejsze polskie kolędy, pa-
storałki oraz utwory tematycznie 
związane ze świętami Bożego Naro-
dzenia rozbrzmiewały w  kościele p.w. 
Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie na 
osiedlu Binków podczas XV Regional-
nego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Wy-
konawcami byli soliści, zespoły i chóry. 

W poprzedzających przesłuchaniach 
konkursowych zaprezentowało się 
aż 450 osób. Tylko dziewiętnastu wy-
konawców miało zaszczyt wystąpić 
w  koncercie laureatów. Celem Regio-
nalnego Festiwalu Kolęd i  Pastorałek 
jest pielęgnowanie polskich tradycji 
narodowych, wśród których jest ko-
lędowanie bożonarodzeniowe. Orga-
nizatorzy festiwalu – Parafia p.w. Mi-
łosierdzia Bożego w  Bełchatowie, SP 
nr 13 i  PG nr 4 w  Bełchatowie – mają 
ułatwione zadanie, bo nigdy nie bra-
kuje chętnych do śpiewania znanych 
pastorałek, także wśród publiczności.

W  świątecznym wydarzeniu bełcha-
towianie uczestniczyli także 6 stycz-
nia. Dwórki i  dworzanie, pastuszkowie 
i  aniołowie oraz mieszczanie, słowem 
około półtora tysiąca bełchatowian 
stworzyło wyjątkowe, uliczne wido-
wisko na pamiątkę wydarzeń sprzed 
2 tysięcy lat. Orszak trzech króli nawią-
zuje do ewangelickiej historii, w  której 
legendarni królowie Kacper, Melchior 

i Baltazar wyruszyli do Betlejem, by po-
kłonić się nowo narodzonemu święte-
mu Dzieciątku.

Bełchatowski orszak przemaszero-
wał z  kościoła na osiedlu Dolnośląskim 
ulicami Edwardów, Wojska Polskiego, 
9 Maja i  Kościuszki do centrum miasta. 
Z  towarzyszeniem orkiestry górniczej 
śpiewano kolędy, a na kilku stacjach po 
drodze zatrzymywano się, by wysłuchać 
fragmentów ewangelii. Marsz zakończył 
się w  ogrodzie parafi alnym przy ulicy 
Kościuszki, gdzie czekała Święta Rodzina 
z Dzieciątkiem.

Wydarzenie zorganizowało Stowa-
rzyszenie Aktywności Obywatelskiej 
„Wspólnota” z Bełchatowa. 

Zakręcona pomoc dla Mateusza trwa
Plastikowe zakrętki wciąż są na wagę 

złota, bo da się je wymienić na pieniądze, 
a  te na pomoc drugiemu człowiekowi. 
Zakrętki są zbierane w  Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Bełchatowie, a na 
pomoc czeka 16-letni Mateusz, bełchato-
wianin.  

Akcja trwa już kilka miesięcy. W  CKP 
(w  holu) przy ul. Czaplinieckiej stoi po-
jemnik, gdzie można wrzucić zakrętki. Do 
tej pory zebrano ich około 1500 kilogra-
mów, co można przeliczyć na kwotę 1500 
zł. Bełchatowska inicjatywa jest elemen-

tem ogólnopolskiego programu Funda-
cji Nauki i  Kultury „ZbieramyZakrętki.pl 
pomagając ludziom pomagamy naturze”, 
ale jednocześnie adresowana do konkret-
nej osoby. 16-letni Mateusz Więcław, któ-
ry jest podopiecznym fundacji,  choruje 
na dziecięce porażenie mózgowe oraz 
padaczkę lekooporną. Chłopiec wyma-
ga kosztownej rehabilitacji oraz specjali-
stycznego sprzętu. Za pieniądze pocho-
dzące ze sprzedaży surowca wtórnego, 
jakim są nakrętki, kupiona zostanie mata 
z  hydromasażem i  inhalacją, niezbędna 

w  codziennych ćwiczeniach i  rehabilita-
cji, która kosztuje 5 tys. zł. Do pełnej sumy 
brakuje jeszcze 3 500 zł, a  zatem 3 i pół 
tony zakrętek. 

CKP zachęca do udziału w akcji szkoły 
z  powiatu bełchatowskiego, instytucje 
i fi rmy oraz  mieszkańców. Wszyscy, któ-
rzy chcą przyłączyć się do wspólnego 
zbierania nakrętek, mogą skontaktować 
się z Anną Matyszewską, koordynatorem 
akcji, pod nr tel.: 604 445 527. Zbieranie 
zakrętek na pomoc dla Mateusza potrwa 
do połowy czerwca. 

Z trzema królami ulicami miasta wędrowało półtora tysiąca mieszkańców

Zespoły i soliści zaśpiewali najpiękniejsze, polskie kolędy
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Przemaszerowali śladami powstańców

Czterysta osób wzięło udział w  XVI 
Regionalnym Marszu Szlakiem Powstań-
ców Styczniowych. Uczestnicy przeszli 
20 kilometrów, szlakiem związanym 
z działaniami powstańców styczniowych 
w rejonie bełchatowskim.

Marsz, organizowany przez Regional-
ne Stowarzyszenie Społeczno-Kultural-
ne w  Bełchatowie, odbył się już po raz 
szesnasty, tym razem 14 lutego. Zgło-
sili się głównie uczniowie. Tym samym 
potwierdził się pomysł organizatora, że 

udział w marszu będzie ciekawą propo-
zycją na spędzanie czasu wolnego pod-
czas ferii.

Trasa marszu od lat rozpoczyna się 
w  Bełchatowie i  wiedzie przez kilka 
miejscowości gmin Bełchatów i  Kluki 
– Domiechowice, Emilin, Parzno, Klu-
ki, Kaszewice. Dłuższy postój w  Parznie 
ma związek z postacią sługi bożej Wan-
dy Malczewskiej, która pomagała ran-
nym powstańcom i do dziś stanowi dla 
współczesnych pokoleń wzór pokory, 
miłości do Boga i oddania ojczyźnie.

W intencji bohaterów powstania odbyło 
się w parznieńskim kościele nabożeństwo, 
a w krypcie Wandy Malczewskiej złożono 

kwiaty. Wśród delegacji władz i  instytucji 
był Wiesław Dobkowski, senator RP. Dla 
uczestników marszu wystąpili laureaci 
ubiegłorocznego przeglądu piosenki pa-
triotycznej i  żołnierskiej. Marsz odbył się 
pod patronatem Waldemara Wyczachow-
skiego, starosty bełchatowskiego. 

Kwiaty na powstańczej mogile
Uroczystości z  okazji 153. 

rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego odbyły się 24 
stycznia w kościele w Grocholi-
cach. W intencji bohaterów od-
prawiono mszę świętą. Część 
artystyczną zaprezentowały 
dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 5. Po nabożeństwie zgroma-
dzeni udali się na stary cmen-
tarz przy ul. Wojska Polskiego, 
gdzie na mogile powstańców 
styczniowych delegacje samo-
rządowców, przedstawicieli or-
ganizacji i stowarzyszeń złożyli 
kwiaty.

Powstanie styczniowe w regio-
nie bełchatowskim w roku 1863 
ogłosił Józef Oxiński. W  okoli-
cach doszło do kilku potyczek 
powstańców z  Rosjanami, m.in. 
w  miejscowościach Lipy, Kasze-
wice, Wólka Łękawska. Walczą-
cych wspomogli materialnie 
Kaczkowscy – właściciele Beł-
chatowa, przekazując na rzecz 
żołnierzy broń, konie, odzież 
i żywność.

Organizatorami uroczystości 
były Centralne Archiwum Strzele-
ckie oraz Parafi a Wszystkich Świę-
tych w Grocholicach. 

Dorota Pędziwiatr, przewodnicząca rady powiatu, starosta Waldemar Wycza-

chowski i wicestarosta Grzegorz Gryczka złożyli kwiaty na mogile powstańców

Trasa marszu i powstańcze stroje przypominały o wydarzeniach sprzed ponad 150 lat
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Sportowcy z gminy Bełchatów nagrodzeni
Ponad 60 pucharów i medali trafi ło w ręce sportowców i działaczy LZS z gminy Bełchatów 

podczas gali podsumowującej XIII Plebiscyt Sportowy Gminy Bełchatów.

2015 rok był naprawdę dobry dla spor-
tu w  gminie Bełchatów, a  zdobywane 
przez sportowców wyniki (m. in. w  lek-
kiej atletyce, piłce nożnej dziewcząt, 
siatkówce) ulokowały ich na czołowych 
miejscach w  skali województwa. Rada 
Gminna LZS w  Bełchatowie sklasyfi ko-
wana została na V. miejscu w wojewódz-
twie. W kat. ,,Najlepsze szkoły podstawo-
we” IV m. w  województwie zdobyła SP 
w Łękawie, VII m. – SP w Kurnosie Dru-
gim. W  kat. gimnazjów – II m. uzyskało 
gimnazjum w  Łękawie, VII m. – w  Kur-

nosie Drugim, a VIII m. – w  Domiecho-
wicach.

– W dziedzinie sportu ludowego, ama-
torskiego gmina Bełchatów ma ogrom-
ne sukcesy – mówi wójt Kamil Ładziak. – 
Do tego potrzebne jest zaangażowanie 
zawodników i  działaczy, niezbędne są 
odpowiednie warunki i fi nanse. W gmi-
nie Bełchatów to wszystko funkcjonuje. 
Są młodzi ludzie, którzy chcą uprawiać 
sport i starsi, którzy poświęcają czas, aby 
sport mógł się rozwijać. Są warunki, które 
stworzyliśmy razem z radą gminy, są pie-
niądze na wyjazdy na zawody i turnieje. 
Są też i wyniki. Wszystkim, którzy się do 
tego przyczyniają, serdecznie dziękuję 
– podaje wójt.

Podczas uroczystości w  Gminnym 
Centrum Kultury za sportowe osiągnię-
cia nagrodzono ponad 40 zawodników. 
Wyróżnienia otrzymało też sześć zespo-
łów biorących udział w  rywalizacji og-
niw LZS i drużyn OSP. Z okazji 70-lecia 
Zrzeszenia LZS specjalne puchary za 
wkład w  rozwój kultury fi zycznej trafi -

ły do wójta Kamila Ładziaka oraz Rady 
Gminy Bełchatów, reprezentowanej 
przez przewodniczącego rady Jacka 
Ludwiczaka. Podziękowania za pracę na 
rzecz sportu otrzymało też 12 działaczy 
z terenu gminy.

 

Expressem przez gminę Kleszczów
Drogowa inwestycja w  Żłobnicy. 

Gmina Kleszczów jest inwestorem roz-
budowy sieci drogowej w Żłobnicy. Roz-
budowa obejmie odcinki dróg o łącznej 
długości ponad 5700 metrów, w  tym 
także drogę powiatową nr 1901E na 
długości ok. 4,5 km. Uczestnicy ruchu 
drogowego muszą się liczyć z utrudnie-
niami, które potrwają przez kilkanaście 

miesięcy. Tymczasowa organizacja ru-
chu w Żłobnicy będzie ulegać zmianom, 
wraz z postępem robót.

Technikum triumfuje w  rankingu. 
Technikum Nowoczesnych Technologii 
im. Jana Pawła II w  Kleszczowie okaza-
ło się najlepsze wśród 1817 techników 
z  całej Polski w  tegorocznym rankingu 
Perspektyw. Szkoła kształcąca techni-
ków-mechatroników uzyskała cztery 
pierwsze miejsca. Poza zwycięstwem 
w głównym rankingu okazała się najlep-
sza w  Polsce w  rankingu maturalnym, 
najlepsza w Polsce w  rankingu egzami-
nów zawodowych, zajęła też I  miejsce 
w  województwie łódzkim. Do udziału 
w  fi nałowej gali obok dyrektor TNT – 
Agnieszki Nagody-Gębicz zaproszony 
został wójt gminy Sławomir Chojnow-
ski. Gmina jest organem prowadzącym 
technikum.

Rozbudowana remiza OSP w Klesz-
czowie. W połowie stycznia zakończona 
została przebudowa siedziby jednostki 
OSP w  Kleszczowie. Dzięki sfi nansowa-
nej przez gminę inwestycji w części ga-
rażowej przybyły dwa nowe stanowiska 
dla samochodów, strażacy-ochotnicy 
otrzymali też do dyspozycji powiększo-
ną salę szkoleniową i  pomieszczenia 
socjalne. Docieplony budynek wyposa-
żony został w nowe bramy, drzwi, okna 
oraz instalacje. Technikum w Kleszczowie

Sala szkoleniowa OSP

Sportowe puchary cieszą władze gminy Bełchatów

Wójt Kamil Ładziak gratuluje młodym sportowcom
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Następcy Lewandowskiego walczyli 
w Bełchatowie o puchar starosty

Dwanaście drużyn piłkarskich chłop-
ców z rocznika 2006 rozegrało w Bełcha-
towie turniej halowy o  puchar starosty 
bełchatowskiego Waldemara Wycza-
chowskiego. Główne trofeum pojechało 
do Tomaszowa Maz. Nasza reprezenta-
cja, GKS I Bełchatów, zajęła trzecie miej-
sce.

Na III Ogólnopolski Turniej Bełchatów 
CUP rocznik 2006 przyjechało do Beł-
chatowa 12 drużyn dziesięciolatków 
i młodszych dzieci, m.in. z Koluszek, Czę-
stochowy, Bychlewa, Poznania, Zgierza, 

Lubina, Tomaszowa Mazowieckiego i Za-
brza. Dwie drużyny – GKS I i GKS II Bełcha-
tów reprezentowały gospodarza.

Zespoły podzielono na dwie grupy. 
W fazie wstępnej rozegrano 30 spotkań 
systemem każdy z  każdym. Zespoły, 
które w swoich grupach uplasowały się 
na miejscach od 1 do 4, rywalizowa-
ły systemem pucharowym. Najlepszą 
drużyną turnieju została RKS Lechia 
Tomaszów Mazowiecki. Drugie miejsce 
zajął KKS Koluszki, a trzecie – GKS I Beł-
chatów.

Turniej wyłonił także najlepszych 
zawodników. Franek Węglewski (GKS 
I  Bełchatów) został mistrzem prowa-
dzenia piłki, Adam Izdebski (GKS I Beł-
chatów) najlepszym bramkarzem. Za 
wykonanie 61 podbić w  czasie 30 se-
kund mistrzem żonglerki okrzyknięto 
Dominika Ciska z Zagłębia I Lubin, a za 
strzelenie 9 goli królem strzelców zo-
stał Piotra Żak (Tomaszów Maz.). Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju został 
Fabian Sowiecki (Zagłębie Lubin).
 

20 lat sukcesów LSKK ,,Bełchatów”
Zawodnicy klubu ponad dwieście razy 

stawali na podium zawodów różnej rangi, 
a jego wychowankowie trafi li do kadry na-
rodowej. Ludowy Sportowy Klub Kolarski 
,,Bełchatów" obchodził 20-lecie istnienia. 
Uroczystość odbyła się w bełchatowskim 
Muzeum Regionalnym. Wzięli w niej udział 
kolarze, trenerzy, działacze i  sponsorzy, 
a  także władze samorządowe. Jubileusz 
był okazją do odznaczenia zasłużonych 
byłych i  obecnych członków klubu oraz 
wyróżniających się zawodników.

Po części ofi cjalnej na piętrze muzeum 
otwarta została wystawa poświęcona 
LSKK ,,Bełchatów”. Zobaczyć na niej moż-

na puchary, statuetki i trofea, które klub 
zgromadził na przestrzeni lat. Oprócz 
tego ciekawostką są rowery używane 
w kolarstwie wyczynowym.

Klub powstał w  1994 roku z  inicjaty-
wy olimpijczyka Kazimierza Jasińskiego. 
Od początku kolarzy wspierał bełcha-
towski przedsiębiorca Zdzisław Lityński. 
W  1999 roku pierwszy brązowy medal 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży w  kategorii junior młodszy zdobył 
Emil Rumik w wyścigu MTB, a Radosław 
Pasternak został mistrzem Polski LZS 
w  kategorii orlik w  wyścigu przełajo-
wym. Przez lata zawodnicy klubu wielo-

krotnie zdobywali medale w zawodach 
i  mistrzostwach, także tej najwyższej 
rangi. 

Wicestarosta Grzegorz Gryczka składa gratulacje 

Zdzisławowi Lityńskiemu, przedsiębiorcy, który od 20 lat 

wspiera klub

GKS I Bełchatów wywalczył w turnieju trzecie miejsce, najlepszą drużyną została RKS Tomaszów Mazowiecki
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Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 

ul. Pabianicka 17/19

(kier. 44)

Centrala 635 86 00, fax 635 86 17

Sekretariat 635 86 01

Zespół ds. gospodarczy 635 86 81

Zespół ds. administracyjnych 635 86 81-96

Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 56

Zespół ds. promocji 635 86 42

Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51

Wydział Geodezji, Kartografi i i Katastru 635 86 33

Wydział Komunikacji i Dróg 635 86 77, 635 86 09

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu 

Państwa 635  86 50

Zespół ds. Kadr 635 86 10

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 635 86 14

Biuro Rady Powiatu 635 86 53

Rzecznik prasowy 635 86 14

ul. Pabianicka 26

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

635 86 04

Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

635 86 24

Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych 

733 66 08

ul. Czapliniecka 96

Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09

ul. Czapliniecka 66

Powiatowy zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności 733 66 24

Powiatowe Centrum Sportu

ul. Czapliniecka 96, 733 01 70, 733 01 72

Szkoły ponadgimnazjalne

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
ul. 1 Maja 6, tel./fax 632 20 10

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

ZSP nr 3 im. L. Czyżewskiego
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 57 11, fax 632 31 56

ZSP nr 4 im. R. Traugutta
ul. Czapliniecka 98, tel. 733 12 17, fax 632 16 42

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

Urzędy gmin

Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1
te. 733 51 16, fax 632 69 23

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

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

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

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

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

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

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

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. 

Telefony alarmowe

z komórkowych i stacjonarnych 112

pogotowie ratunkowe 999

straż pożarna 998

policja 997

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 733 04 98, 

fax 633 06 42

Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych 633 18 81

Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81

Bursa Szkolna 632 12 52

Szczegółowy zakres usług realizowanych przez każdą 

z komórek organizacyjnych jest dostępny na stronie 

www.powiat-belchatowski.pl

Powiatowa Administracja Zespolona

KP Państwowej Straży Pożarnej

ul. Wspólna 7, 633 83 12, fax 633 62 68

KP Policji

ul. 1 Maja 7, 635 52 00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

ul. Pabianicka 34, te;. 633 29 06

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

ul. Okrzei 49, tel. 733 13 57

Powiatowy Inspektorat Weterynarii,

ul. Piłsudskiego 70, tel. 635 09 53

Pozostałe Instytucje

Szpital Wojewódzki
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00
Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Lipowa 67, tel./fax 632 79 14

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Bawełniana 3, tel./fax 632 94 04

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

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

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

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

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Czapliniecka 96, 632 28 74

Ośrodek Interwencyjno – Socjalizacyjny
ul. Czapliniecka 66, 633 16 81

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

Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Czapliniecka 96, tel. 633 23 78, fax 632 65 69

Załatw sprawę w urzędzie
  Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pracuje 

w dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30, we 

wtorki do godz. 18. Wykaz poszczególnych wy-

działów i numerów pokoi znajduje się na tab-

licy w holu na parterze urzędu. Informacje są 

również udzielane w punkcie obsługi (parter). 

   Druki i formularze do poszczególnych spraw 

są dostępne na ofi cjalnej stronie interneto-

wej powiatu bełchatowskiego www.powiat-

-belchatowski.pl (zakładka: druki do pobra-

nia, BIP), a także bezpośrednio w wydziałach. 

  Termin wizyty w wydziale komunikacji (data, 

godzina) można uzgodnić poprzez specjalną 

aplikację na stronie powiatu. O załatwieniu 

sprawy rejestracji samochodu czy prawa jaz-

dy urząd powiadamia interesantów SMS-em, 

jeśli mają takie życzenie. 
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Adama Baryła Ryszard Ciągło Marek Chrzanowski Szczepan Chrzęst Barbara Dobkowska

Tadeusz Dobrzański Krzysztof Gajda Grzegorz Gryczka Marek Jasiński Krzysztof Jewgiejuk

Jerzy Konieczny Elżbieta Kołatek Iwona Kowalska Elżbieta Kudaj Damian Nowak

Karol Orymus Dorota Pędziwiatr Dariusz Rogut

Renata Skalska

Miłosz Rudnicki

Waldemar Wyczachowski

Krzysztof Rybak

Jacek Zatorski

Komisje Rady Powiatu w BełchatowieKomisje Rady Powiatu w Bełchatowie

Komisja Rewizyjna:

Damian Nowak – przewodniczący

Krzysztof Rybak – wiceprzewodniczący

Marek Chrzanowski

Iwona Kowalska

Miłosz Rudnicki

Karol Orymus

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

Miłosz Rudnicki – przewodniczący

Marek Jasiński – wiceprzewodniczący

Szczepan Chrzęst

Grzegorz Gryczka

Damian Nowak

Waldemar Wyczachowski

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:
Jerzy Konieczny – przewodniczący

Jacek Zatorski – wiceprzewodniczący
Adam Baryła
Ryszard Ciągło
Barbara Dobkowska
Krzysztof Gajda
Dariusz Rogut

Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony 
Środowiska:
Iwona Kowalska – wiceprzewodnicząca
Krzysztof Jewgiejuk 

Krzysztof Gajda
Dariusz Rogut
Jacek Zatorski

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
Karol Orymus – przewodniczący
Elżbieta Kudaj – wiceprzewodnicząca
Barbara Dobkowska
Grzegorz Gryczka
Marek Jasiński
Elżbieta Kołatek

Dorota Pędziwiatr
Renata Skalska

Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej:
Tadeusz Dobrzański – przewodniczący
Renata Skalska – wiceprzewodnicząca
Ryszard Ciągło
Elżbieta Kołatek
Karol Orymus
Dorota Pędziwiatr

RADNI V KADENCJI

RADY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO


