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Dostojnym wykonaniem poloneza, podziękowaniem władzom powiatu, dyrekcji szkoły oraz rodzicom, a następnie 
balem do białego rana, tegoroczni maturzyści z powiatowych szkół celebrowali tradycyjne studniówki. Za Janem 
Kochanowskim mówimy „Miło szaleć, kiedy czas po temu” i dodajemy, iż miło popatrzeć na naszą piękną młodzież. 
Fotoreportaż ze studniówkowego maratonu na str. 12 i 13. 
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„Mierzcie wysoko i sięgacie jeszcze wyżej i dalej!”- tak do załogi 
MCK napisała w liście z okazji  50-lecia placówki starosta D. Pę-
dziwiatr, nie mogąc osobiście uczestniczyć w jubileuszowej gali. 
Jej gośćmi byli wicestarosta J. Bakalarczyk, M.Jasiński, członek 
zarządu powiatu i K. Kleska, sekretarz powiatu.

W ostatkowy wtorek do starostwa przyszli przebierańcy. Barwny, 
a jednocześnie rozśpiewany i roztańczony korowód przemaszerował 
wcześniej ulicami Bełchatowa.  Z nietypowymi gośćmi spotkały się sta-
rosta D. Pędziwiatr i K. Kleska, sekretarz powiatu. W podziękowaniu za 
odwiedziny kolędników poczęstowano słodyczami.

W Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej jednostek OSP 
z powiatu bełchatowskiego pod honorowym patronatem Starosty 
Bełchatowskiego uczestniczyło sześć drużyn. Na podium stanęły:  
I. OSP Dobrzelów; II. OSP Wadlew; III. OSP Wypychów. W dekoracji 
druhów brał udział Adam Baryła, członek zarządu powiatu. 

Kilkudziesięciu przedszkolaków zwiedzało starostwo, w tym 
gabinet gospodarza powiatu. Dzieci kojarzyły dotąd urząd jako 
miejsce pracy swoich rodziców. Podczas wycieczki zadawały mnó-
stwo pytań; chętnie pozowały do pamiątkowych zdjęć na fotelu 
starosty. 

To, co dajemy, wraca pomnożone. Komu warto oddać 1,5% podat-
ku dochodowego za rok 2022? Zachęcamy mieszkańców do wspar-
cia organizacji pozarządowych z terenu powiatu bełchatowskiego, 
bo to przekłada się na różnorodne społeczne i pożyteczne inicjaty-
wy. Dzięki naszym mieszkańcom lokalne OPP otrzymały 242.485,22 
zł z 1% podatku dochodowego za rok 2021. Wykaz OPP z informacja-
mi o adresie siedziby, obszarach działalności i numerze KRS znajduje 
się na stronie Powiatu Bełchatowskiego w zakładce Dla mieszkańca/
Organizacje pozarządowe.
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NEInwestycje, zakupy i wsparcie, czyli portfel powiatu 
w 2023 r.
Realizacja działań samorządu Powiatu Bełchatowskiego w 2023 r. będzie kosztować prawie  
175 mln zł. Zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą blisko 29 mln zł, w tym na inwestycje dro-
gowe 13,5 mln zł.

- Źródłem finansowania tegorocznych nakładów inwe-
stycyjnych będą nie tylko środki własne Powiatu Bełcha-
towskiego, które stanowią prawie połowę tego rodzaju 
wydatków. Druga połowa to pozyskane przez nas pienią-
dze z zewnątrz – mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta Beł-
chatowski. - Wsparcie nakładów inwestycyjnych pocho-
dzi z m.in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
Rządowego Funduszu Polski Ład,  Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, Unii Europejskiej oraz Gminy Bełchatów. 
Obszarami, w których realizowane będą inwestycje, są 
- najogólniej mówiąc - drogi i transport, infrastruktura 
edukacyjna i sportowo-rekreacyjna. Ufam, że zaplano-
wane przedsięwzięcia poprawią w ww. obszarach jakość 
życia naszych mieszkańców.
Ponad jedną trzecią budżetu stanowią zadania 

oświatowo-wychowawcze i edukacyjno-opiekuńcze 
(64,2 mln zł). Na utrzymanie, modernizację dróg powia-
towych i działalność Powiatowego Zarządu Dróg rada 
powiatu zabezpieczyła 20,1 mln zł, a na lokalny trans-
port - 8,8 mln zł (m.in. zakup autobusów, przewozy 

pasażerskie). Zadania w obszarze pomocy społecznej 
będą kosztować 13,8 mln zł. 

Inwestycje drogowe - kontynuacja  
Budowę chodnika (830 m) wraz z kanalizacją deszczową 

w Dąbrowie Rusieckiej będzie realizować Gmina Rusiec, 
a powiat przekaże dotację celową. Przedsięwzięcie, roz-
łożone na kilka odcinków, zakończy się w roku 2025. Po 
połowie wartości zadania (suma 292 125 zł), sfinansowa-
na ma być przez samorządy Ruśca i Powiatu dokumen-
tacja projektowo – kosztorysowa dla rozbudowy drogi 
powiatowej nr 1929E (Rusiec - Glina Duża - do drogi pow. 
nr 2311E) na odcinku Rusiec – Jastrzębice. Drogowcy 
będą remontować także ulicę Zamoście na odcinku od Al. 
Jana Pawła II do granic Bełchatowa. Zadanie, realizowane 
przez Miasto Bełchatów, zostanie wsparte dotacją sa-
morządu Powiatu. Limit wydatków w 2023 r. wynosi 150 
tys. zł,  w 2024 r. – 1,5 mln zł. Z RFRD współfinansowa-
na będzie rozbudowa drogi w Zdzieszulicach Górnych 
(ok. 815m). W roku bieżącym zaplanowano w budżecie 

Zaplanowane w budżecie powiatu na rok 2023 kosztowne inwestycje drogowe to efekt starań zarządu powiatu o ich 
dofinansowanie z innych źródeł, przede wszystkim z funduszy rządowych.
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finansowanie z RFRD - 1.699.924 zł.  Zaplanowano także 
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
na rozbudowę odcinka od skrzyżowania z drogą wew. 
do skrzyżowania z drogą gminną w kier. Kielchinowie 
(344 400 zł). Przedsięwzięcia, realizuje Powiatowy Za-
rząd Dróg. PZD zajmie się także przebudową drogi po-
wiatowej nr 1902E (Bełchatów - Słok - Janów Nowy - Ka-
szewice - Kluki) od skrzyżowania z DW nr 484 do Słoku. 
W 2023 roku zadanie pochłonie środki własne powiatu - 
526.000 zł z przeznaczeniem na procedurę przetargową 
i prace przygotowawcze. I etap odtworzenia stanu pier-
wotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E 
(stacja kolejowa Widawa - Rogóźno - Zalesie - Wygoda 
– Kącik – Mzurki) będzie kosztował w tym roku 5,3 mln 
zł. Samorząd powiatu zaplanował 320 tys. zł, pozosta-
ła suma – 5 mln zł to środki, które Powiat Bełchatowski 
otrzyma z Funduszu Polski Ład. Na dwa lata, tj. rok obec-
ny i przyszły, rozłożony został VII etap tego potężnego 
zadania drogowego. Jego wartość oszacowano na 2,55 
mln zł. Limit na 2023 r. wynosi 1,55 mln zł.

- Inwestycje drogowe zawsze znajdowały w działaniach 
samorządu Powiatu Bełchatowskiego priorytetowe miej-
sce i tak jest również w roku 2023 – mówi starosta Dorota 
Pędziwiatr. - Zadania będą realizowane w wielu miejscach, 
niektóre są kilkuetapowe, część z nich zakończy się w tym 
roku, pozostałe w przyszłym. Wierzę, że mieszkańcy odczują 
także komfort i wygodę poruszając się po kolejnych wyre-
montowanych odcinkach.  

Inwestycje z aspektem ochrony środowiska
Kilkuetapowa przebudowa wentylacji oraz insta-

lacji elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu 
w Bełchatowie rozpoczęła się trzy lata temu i jest już 
na ostatniej prostej. W 2023 r. zaplanowano na ten 
cel 1.127.087 zł. Nowe instalacje i urządzenia (głów-
nie w pływalni) będą zużywać mniej energii cieplnej 
i elektrycznej. W ubiegłym roku wyłoniono wyko-
nawcę, a w bieżącym rozpoczęły się prace związane 

z przebudową auli w ZSP nr 1 w Bełchatowie. Celem 
inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej 
sali (oszczędność ciepła) oraz wyodrębnienie miejsca 
do zajęć edukacji ekologicznej. Całość będzie koszto-
wać 1,6 mln zł. Zmniejszenie zapotrzebowania na cie-
pło, a zatem również kosztów ogrzewania, ma przy-
nieść termomodernizacja dachu wraz z montażem 
instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Obiekt 
liczy kilkadziesiąt lat. Zarówno jego zużycie, jak też 
technologia, w której powstawał, przyczyniły się do 
przecieków dachowych i utraty ciepła. Inwestycja jest 
niezbędna, ale także kosztowna. W roku 2023 zapla-
nowano 1.365.650 zł. W 2021 r. rozpoczęła się budowa 
Domu Dziecka w Bełchatowie. Zadanie o wartości 3,1 
mln zł było współfinansowane przez RFIL (2,2 mln zł). 
W nowoczesnym, energooszczędnym obiekcie schro-
nienie ma kilkanaścioro dzieci, które przeniosły się tu-
taj z DD w Dąbrowie Rusieckiej. Ostatnie zobowiąza-
nia finansowe związane z tą inwestycją, szacowane na 
787 tys. zł, zabezpieczono w tegorocznym budżecie 
Powiatu. Spółka PKS wzbogaci się w tym roku w czter-
naście nowoczesnych autobusów z niskoemisyj-
nym napędem. Zadanie będzie dofinansowane sumą  
6,25 mln zł z Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji 
Strategicznych). Powiat wyda 1.685.470 zł, jako środki 
własne.  

- Kilka kosztownych inwestycji w infrastrukturę sportowo-re-
kreacyjną i edukacyjną zostało zaplanowane z myślą o przede 
wszystkim bezpieczeństwie i komforcie użytkowników obiek-
tów oraz o ekonomii – mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta Beł-
chatowski. - Oszczędności w rachunkach za prąd czy energię 
cieplną mają też związek z ochroną środowiska, dlatego na 
ten cel mogliśmy przeznaczyć tzw. zielone środki w powiato-
wym portfelu. W ciągu najbliższych tygodni, kiedy poznamy 
dokładną kwotę, którą powiat ma obowiązek odprowadzić do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi, będziemy też znać nasze możliwości finanso-
we, by realizować kolejne ekologiczne zadania. 

Radni uchwalili budżet Powiatu Bełchatowskiego na sesji w grudniu 2022 r.
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Dary od powiatu dotarły do Ukrainy 
Kupiony przez starostwo agregat prądotwórczy, artykuły 

spożywcze, pampersy dla dzieci, kosmetyki oraz środki hi-
gieniczne dotarły w specjalnym transporcie, który zapewnił 
bełchatowski Sztab Ratownictwa, do Magierowa w Ukra-
inie. Nad przekazaniem sprzętu i załadunkiem darów czu-
wali starosta D. Pędziwiatr i wicestarosta J. Bakalarczyk. 

- Akcja jest odpowiedzią na prośbę radnego Dobrosyńsko 
– Magierowskiej Rady, który opisał nam problemy z ogrze-
waniem w jednej ze szkół i wskazał, że dużym wsparciem 
dla placówki byłby agregat prądotwórczy – mówi starosta 
D. Pędziwiatr. - Szkoła wprawdzie posiada generator prądu, 
ale zapewnia on tylko oświetlenie. Dodatkowy agregat jest na-
tomiast niezbędny do zasilenia kotłowni i uruchomienia pieca 
węglowego. Jako zarząd powiatu skierowaliśmy do naszych rad-
nych projekt uchwały o zakupie takiego sprzętu. Rada Powiatu 
w Bełchatowie zaakceptowała go jednogłośnie. 

Bełchatowski Sztab Ratownictwa wziął na siebie trans-
port do Ukrainy blisko trzech ton darów. Starostwo pokry-

ło koszty paliwa. Zarząd powiatu zdecydował, by przeka-
zać także artykuły spożywcze i higieniczne, podarowane 
przez mieszkańców podczas zbiórek organizowanych 
przez Powiat Bełchatowski. Jak relacjonuje Cezary Obu-
chowski z SR, akcja przebiegła sprawnie i bezpiecznie. 

Prosto i wygodnie – paszporty w Bełchatowie
Od 24 stycznia można w Bełchatowie wyrobić 
paszport. W uroczystym otwarciu Terenowego  
Punktu Paszportowego wzięli udział m.in. parla-
mentarzyści z naszego regionu, przedstawiciele 
władz wojewódzkich i samorządowych. - Speł-
niliśmy oczekiwania mieszkańców, by taki 
punkt był na terenie naszego powiatu. Dzię-
kuję wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę 
- powiedziała Dorota Pędziwiatr, Starosta 
Bełchatowski. 

Terenowy Punkt Paszportowy Łódzkiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Bełchatowie mieści się w budynku przy ulicy 
Czaplinieckiej 96, gdzie funkcjonuje także Powiatowy Ze-
spół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Aby złożyć wnio-
sek, wystarczy przyjść z dowodem osobistym i zdjęciem. 

- W województwie łódzkim w ub. roku wydano 120 tysięcy 
paszportów. Szacujemy, że w bełchatowskim punkcie będzie 
to liczba około  6 tysięcy rocznie – mówił wicewojewoda 
Karol Młynarczyk dodając, że uruchomienie punktu nie 
byłoby możliwe, gdyby nie doskonałe współdziałanie sa-
morządów województwa i powiatu. Podziękował Staro-
ście Bełchatowskiemu za bezpłatne udostępnienie i przy-
stosowanie pomieszczeń oraz pomoc w wyposażeniu TPP. 

- W marcu ub. roku złożyłam do Wojewody Łódzkiego 
wniosek o utworzenie lokalnego punktu paszportowego, 

odbyłam też kilka spotkań i rozmów. Przychylność dla 
naszego pomysłu była bardzo duża. Dziękuję wszystkim, 
którzy wsparli tę inicjatywę. Mieszkańcy powiatu beł-
chatowskiego już nie muszą po paszport jeździć do 
Piotrkowa czy Łodzi, dzięki czemu zaoszczędzą czas 
i pieniądze – podkreślała starosta Dorota Pędzi-
wiatr.

Terenowy Punkt Paszportowy jest otwarty dla klien-
tów przez pięć dni w tygodniu: od poniedziałku do piąt-
ku w godz.8.00-15.00, a we wtorki w godz.9.30-16.30. 
Telefon do biura: 44 733 66 30.

Wicewojewoda K. Młynarczyk podziękował staroście D. 
Pędziwiatr za wymierną pomoc w zorganizowaniu biura 
paszportowego w Bełchatowie.

Dary dla ukraińskiej szkoły przetransportował Sztab 
Ratownictwa. 
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Na pierwszym, w rozpoczynającej się w 2023 
roku czteroletniej kadencji, posiedzeniu Powia-
towej Rady Rynku Pracy w Bełchatowie Staro-
sta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr wręczyła 
powołania do składu PRRP. Wybrano również 
przewodniczącego – Jacka Bakalarczyka, wi-
cestarostę i radnego Rady Powiatu w Bełcha-
towie oraz wiceprzewodniczącego - Marka Gó-
reckiego, reprezentującego Fundację Rozwoju 
Gminy Zelów. PRRP jest organem opiniodaw-
czo – doradczym starosty w sprawach polityki 
rynku pracy.

Powołania do składu rady otrzymali: Dariusz Matyśkie-
wicz (reprezentujący Radę Miasta w Bełchatowie), Mał-
gorzata Filipek (Gmina Bełchatów), Agata Zakrzewska 
(Cech Rzemiosł Różnych), Anna Łastowska (Regionalny 
Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej zrze-
szony w Konfederacji LEWIATAN), Andrzej Niewieczerzał 
(Fundacja „Przekraczać granice”), Jarosław Śmigielski 
(Rada OPZZ Województwa Łódzkiego), Piotr Kociołek 
(Izba Rolnicza WŁ), Dariusz Sujka (Zarząd Regionu Piotr-
kowskiego NSZZ „Solidarność”), Janusz Krak (Forum 

Związków Zawodowych Zarząd Województwa Łódzkie-
go).  

Członkowie PRRP w Bełchatowie zapoznali się z wy-
kazem pracodawców i osób, z którymi w ubiegłym roku 
zawarto umowy na aktywizację osób bezrobotnych 
i z bieżącą informacją o stanie bezrobocia, które wynosi 
w powiecie ok.5%. 

Na finansowanie programów wspierających walkę 
z bezrobociem i aktywizację zawodową osób bez pra-
cy Powiat Bełchatowski ma do dyspozycji nieco ponad 
9 mln zł, w tym 3 mln 582 tys. zł z Funduszu Pracy i 5 
mln 417 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Środki z FP zostaną przeznaczone głównie na prace in-
terwencyjne (48 osób), staże (40 osób) oraz na szkolenia 
dla osób bezrobotnych, refundację doposażenia sta-
nowisk pracy i wypłatę jednorazowych dotacji na roz-
poczęcie działalności gospodarczej. Wsparciem może 
zostać objętych łącznie ponad 320 bezrobotnych. Pie-
niądze z EFS trafią do 245 bezrobotnych: 135 osób bę-
dzie mogło odbyć staż, 70 osób rozpocząć działalność 
gospodarczą, a po 20 osób otrzyma bony na zasiedlenie 
oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. 
Bełchatowski pośredniak PUP będzie ponadto dyspo-
nował kwotą prawie 665 tys. zł z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego.

Terminy składania wniosków na daną formę wsparcia 
PUP ogłasza na swojej stronie internetowej. 

- Walka z bezrobociem to dla mnie przede wszystkim 
starania, by jak najwięcej osób bez pracy decydowało się 
na własną działalność, poszerzało kwalifikacje lub aktywnie 
i odwaznie szukało zatrudnienia - mówi Jacek Bakalarczyk, 
nowy przewodniczący PRRP. - Będziemy sytuację 
stale monitorować i decydować, w którym obszarze 
najefektywniej wesprzeć bezrobotnych mieszkańców.

Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr przewodniczyła 
PRRP w poprzedniej kadencji. Od 28 grudnia ub.r. 
Powiatowy Urząd Pracy ma nowego dyrektora. Jest nim 
Maria Ziębaczewska.
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„Kiliński” wyposaży kolejne pracownie
Samorząd powiatu otrzyma 160 tysięcy złotych na wyposażenie kilku pracowni do nauki zawodów 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie. Od dwóch lat szkoła realizu-
je projekt „Pociąg do kariery”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Aneks do 
umowy na kolejne działania w projekcie, co wiąże się z przekazaniem dodatkowych środków przez 
Urząd Marszałkowski w Łodzi, podpisali w starostwie Wicemarszałek WŁ Zbigniew Ziemba oraz 
Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i wicestarosta Jacek Bakalarczyk.

- Takie profesje, jak technik informatyk, mechanik po-
jazdów samochodowych, mechanik czy ślusarz wciąż 
pojawiają się na listach wolnych miejsc pracy, więc 
kształcenie młodzieży w tych zawodach jest potrzebne – 
mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. - Waż-
na jest także jakość edukacji i dlatego inwestujemy w bazę 
dydaktyczną w powiatowych szkołach. Cały projekt w „Kiliń-
skim” będzie kosztował blisko 2 miliony złotych. 

Starostwo zawnioskowało do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Łódzkiego o wprowadzenie do-
datkowego zadania, polegającego na wyposażeniu 
pracowni komputerowej, pracowni mechanicznej oraz 
pracowni silników spalinowych. Po zwiększeniu kwo-
ty dofinansowania wartość całkowita projektu wynosi  
1 927 148,64 zł. Termin realizacji projektu mija 30 kwiet-
nia br. 

Nowe komputery dla „Ekonomika”
Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr przekazała 

jedenaście nowych zestawów komputerowych, wartych 
blisko 30 tys. zł, dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
nr 2 w Bełchatowie. Sprzęt kupiono w ramach projektu 
„Cyfrowy Powiat”. 

- Funkcjonowanie w czasie pandemii pokazało, jak duże 
znaczenie ma sprawne wykorzystywanie technologii cyfro-
wych przez samorządy. Nasz udział w projekcie „Cyfrowy 
Powiat” dodatkowo wspiera cyfrowy rozwój instytu-
cji samorządowych i zwiększa cyberbezpieczeństwo. 
W tym duchu czynione są nasze starania o wyposażenie 
szkół w nowoczesny i bezpieczny sprzęt IT – mówi staro-
sta Dorota Pędziwiatr. 

Na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”, finansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”, Po-
wiat Bełchatowski w drodze konkursu wygrał w październi-
ku ub.r. grant w wysokości 100 tys. zł. Z tej puli kupiono dla 
powiatowej szkoły skaner dokumentowy, system operacyj-
ny, podpisy kwalifikowane, oprogramowanie narzędziowe, 

urządzenie wielofunkcyjne oraz 11 zestawów komputero-
wych (każdy składa się z jednostki centralnej, monitora, kla-
wiatury, myszki i oprogramowania). Planowany jest jeszcze 
zakup usługi audytu w celu poprawienia cyberbezpieczeń-
stwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie.

Aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim podpisali  
w starostwie wicemarszałek Z. Ziemba, starosta  
D. Pędziwiatr, wicestarosta J. Bakalarczyk w obecności 
wiceprzewodniczącej RM  Zelowa E. Kałuży.

Nowe komputery w ZSP nr 2 podniosą standardy 
nauczania, o czym zapewniła starostę Irmina 
Wojciechowska, dyrektor szkoły.
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Zacinający deszcz i wiatr nie przeszkodziły po-
nad 260 osobom w przejściu XXIII Regionalne-
go Marszu Powstańców Styczniowych z 1863 r. 
Przedsięwzięcie, adresowane przede wszystkim 
do młodzieży, to propozycja aktywnego spędze-
nia czasu połączona z lekcją historii naszego re-
gionu. Objęła go patronatem honorowym Dorota 
Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. Organizato-
rem wydarzenia było Regionalne Towarzystwo 
Społeczno - Kulturalne „ERSKA” w Bełchatowie.

Uczestnicy Marszu mieli do wyboru dwie trasy: 10-ki-
lometrową z Bełchatowa przez Grocholice i Oleśnik oraz 
14-kilometrową z Parzna przez Kluki i Kaszewice. Obie 
trasy kończyły się w Kurnosie.

***
Starosta D. Pędziwiatr, wicestarosta J. 

Bakalarczyk i M. Jasiński, członek zarzą-
du powiatu wzięli udział w miejskich 
obchodach rocznicy Powstania Stycz-
niowego, zorganizowanych w parafii  
pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie 
– Grocholicach. Nabożeństwo w inten-
cji  poległych powstańców celebrował 
bp Ireneusz Pękalski. Patriotyczny mon-
taż słowno-muzyczny przygotowali 
uczniowie SP nr 5 w Bełchatowie. Na-
stępnie uczestnicy uroczystości przeszli 
na cmentarz przy ul. Wojska Polskiego, 
gdzie pod Pomnikiem Powstańców 
Styczniowych delegacje władz, instytu-
cji, firm i stowarzyszeń złożyły kwiaty. 

Okolicznościowe przemówienia wygłosili poseł Antoni Ma-
cierewicz i senator Wiesław Dobkowski.

Uczestnicy Marszu wystartowali z Bełchatowa i udali się do miejsc w powie-
cie historycznie związanych z Powstaniem Styczniowym.

Delegacja samorządu powiatu na czele ze starostą 
D.Pędziwiatr uczestniczyła w miejskich obchodach 
rocznicy Powstania Styczniowego.

Kwiaty w krypcie Wandy Malczewskiej w Parznie, która 
wspierała powstańców, złożył w imieniu starosty P. Lesiak, 
naczelnik wydz. skarbu państwa. 

Pomnik na cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego w 
Bełchatowie poświęcony jest pamięci bohaterów 
Powstania Styczniowego 1863 r.
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Młodzież rywalizuje w konkursach przedmiotowych
Znajomość  języków obcych, tajników takich dziedzin nauki, jak matematyka, fizyka czy chemia, 
ale również talenty artystyczne uczniów szkół średnich sprawdzają powiatowe konkursy przed-
miotowe. W roku szkolnym odbywa się ich około dwudziestu. Pierwsze rywalizacje miały miejsce 
w styczniu i lutym. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, ufundowane przez samorząd powiatu.

Doskonałej, bo na poziomie znacznie wyższym, niż na 
rozszerzonej maturze, znajomości języka angielskiego 
pogratulowała uczestnikom VI Powiatowego Konkursu 
Języka Angielskiego „Listening To You” starosta Dorota 
Pędziwiatr. W konkursie, który odbył się w II Liceum Ogól-
nokształcącym im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie, 
wzięło udział 21 uczniów. Uczestnicy mieli za zadanie 
wypełnić test językowy oraz uzupełnić teksty wysłucha-
nych wcześniej piosenek. I miejsce i czek na 250 zł zdobył 
Maciej Gładysiak, II miejsce zajął Jakub Jabłoński (150 
zł), a III - Krystian Warcholiński (100 zł). 

Nieprzeciętną znajomością języka niemieckiego i wie-
dzą o krajach niemieckojęzycznych wykazali się uczest-
nicy XXI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Nie-
mieckojęzycznych „Landeskunde”. Jego organizatorem 
było I LO. Ci uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punk-
tów w części pisemnej i najlepiej odpowiadali na pytania 
komisji konkursowej, zdobyli czeki o łącznej wartości 500 
zł. I miejsce zajął Rafał Mielczarek, II Miejsce – Adam 
Duraj, III miejsce Aleksandra Gieras.

W II LO odbył się XV Powiatowy Konkurs Geograficzny 
„Mapa bez tajemnic” . W dobie GPS i cyfrowej i szybko do-
stępnej informacji sprawne posługiwanie się tradycyjną 
mapą nie jest powszechne. Konkurs ma na celu popula-
ryzować wśród młodzieży tę umiejętność, uczyć obser-
wacji i wyobraźni. Po ocenie prac i wiedzy młodzieży  jury 

wyłoniło zwycięzców i przyznało nagrody. Miejsca na po-
dium zajęli: I. Rafał Białaczewski; II. Sebastian Makow-
ski; III.  Martyna Mielus.

Najpiękniejsze słowa o ponadczasowej wartości, jaką jest 
miłość, wybrzmiały podczas XIII Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego „Miłość mi wszystko wyjaśniła…” w II LO. 
Wiersze znanych poetów, a nawet utwory własne, przedsta-
wili uczniowie z czterech szkół. Jury oceniało interpretację 
utworu, dobór tekstu, kulturę słowa i wrażenie artystycz-
ne. I miejsce i nagrodę główną zdobyła Maja Mielczarek, 
Anna Kaczmarek i Natalia Rabenda zajęły 2. i 3. miejsce. 
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- Laureatom należą się gratulacje i nagrody, ale przede 
wszystkim słowa uzanania za nieprzeciętną wiedzę – mówi 
starosta D. Pędziwiatr.

Niektóre powiatowe konkursy przedmiotowe mają ponad dwudziestoletnią historię. Jedna szkoła organizuje w roku 
nawet kilka takich rywalizacji.
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Noworoczna zuchowa i harcerska integracja  
Rekordowa liczba zuchów i harcerzy (160) 
wzięła udział w XIV Biegu Noworocznym „ino 
TEM”, zorganizowanym przez Chorągiew Łódz-
ką ZHP, Hufiec Reduta, 12 DH „TEM”, 3 Szczep 
Harcerski „Kontrast”. Trzeci rok z rzędu wyda-
rzenie odbyło się pod patronatem honorowym 
Starosty Bełchatowskiego. 

Przedsięwzięcie miało formę trzydniowego biwaku. 
W jego trakcie uczestnicy zaliczali usytuowane w Bełcha-
towie i okolicy bazy, w których mierzyli się z różnorod-
nymi zadaniami. Za prawidłowe ich wykonanie zbierali 
punkty. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą ogólną 
i harcerską, umiejętnościami współpracy oraz szybkim 
podejmowaniem decyzji. Zasadniczą ideą przedsięwzię-
cia było pokazanie młodym ludziom możliwości ciekawe-
go, aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu i obiektach sportowo-rekreacyj-
nych. Wtajemniczenie ich w historię regionu czy pokaza-

nie jego walorów przyrodniczych to dodatkowe i cenne 
efekty inicjatywy. Bieg podsumowano i nagrodzono naj-
lepsze drużyny podczas uroczystego apelu harcerskiego. 

Uśmiechnięty, bo zdrowy „Energetyk” 
Wyjątkowo radosny dzień, w którym połączono przy-

jemne z pożytecznym, był udziałem uczniów w Zespo-
le Szkół Ponadpodstawowych nr 1, uczestników akcji 
„Razem po uśmiechy”. Młodzież skupiła się na różnych 
aspektach zachowania zdrowia i cieszenia się życiem. 
Wydarzenie objęła patronatem honorowym Starosta Beł-
chatowski. Młodzi ludzie mieli okazję wysłuchać prelekcji 
i wykładów, m.in. o emocjonalnym podłożu podjadania, 

wpływie influencerów na nawyki żywieniowe i o tym, jak 
zadbać o swoją kondycję psychiczną. Były m.in. zajęcia 
jogi, wspólna zumba, pokaz ratownictwa, a dla tych, któ-
rzy zgłodnieli, kiermasz zdrowej żywności.  - Taką akcję 
zorganizowaliśmy po raz pierwszy i to dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu młodzieży. Jestem z nich naprawdę dum-
na - podsumowała event dyrektor szkoły Izabela Jarzec-
ka.
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Rosnąca popularność inicjatywy, jaką jest "inoTEM", 
pozwala wierzyć, że harcerze mają się dobrze i wiedzą, jak 
poszerzać swoje grono.

Wesoło, smacznie, tanecznie i ciekawie - tak było w ZSP nr 1 podczas dnia poświęconego zdrowiu. Akcja uświadomiła 
młodzieży, jak ważne są dobre nawyki.
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Uczniowie CKZ w remontowej akcji społecznej
Godną pochwały inicjatywę zrealizowali podopieczni 

Centrum Kształcenia Zawodowego, którzy praktyczne 
umiejętności budowlane postanowili wykorzystać nie 
w pracowniach CKZ, a w pozaszkolnej rzeczywistości. 
Młodzież utworzyła uczniowską brygadę remontową 
(UBR) i w swoim wolnym czasie po lekcjach wykonała 
szereg prac remontowych w mieszkaniu rodziny z troj-
giem dzieci oraz lokalu, w którym mieszka wychowanka 
domu dziecka. Wybór tych miejsc nie był przypadkowy. 
Chodziło o wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej.  
Uczniowie pomalowali ściany i naprawili zniszczenia w ła-
zience. Ważnym jest, że materiały do tych prac również 
pozyskali sami znajdując sponsorów. Projekt UBR bierze 
udział w ogólnopolskiej olimpiadzie projektów społecz-
nych pt. „Zwolnieni z teorii”. Inicjatywa zachęca młodych 
ludzi do tworzenia własnych przedsięwzięć i nabywania 
kompetencji, takich jak współpraca, komunikacja czy 
przywództwo. Olimpiada polega na znalezieniu pomy-
słu na akcję społeczną, zaplanowanie jej począwszy od 
nazwy po pozyskanie partnerów i budżetu, stworzenie 
całego projektu na platformie  www.zwolnienizteorii.pl, 
a także przeprowadzenie akcji w praktyce. Uczeń, który 
ukończy projekt, zostaje finalistą olimpiady i zdobywa 
międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami, wy-
dany przez Project Management Institute ATP. 

Motywujące zajęcia na wyższej uczelni
W ciekawych i inspirujących zajęciach na Politechnice 

Częstochowskiej mieli okazję uczestniczyć uczniowie 
Technikum Energetycznego z ZSP nr 1. Młodzi ludzie 
wysłuchali wykładu o znaczeniu  zielonej infrastruktury 
na terenach zurbanizowanych, potem badali kalorycz-
ność biomasy, odwiedzili laboratorium „Instalacja pompy 
ciepła", a na zakończenie zapoznali się z modelem elek-
trowni wiatrowej w tunelu aerodynamicznym. Młodzież 
będzie miała możliwość wzięcia udziału jeszcze w wielu 
podobnych spotkaniach. Powiatowa szkoła podpisała 
umowę o współpracy z częstochowską uczelnią. To dla 
uczniów okazja zdobycia dodatkowej wiedzy, ale także 
zasmakowanie studenckiej atmosfery w salach wykła-
dowych czy laboratoriach. Dyrekcja i wychowawcy liczą 
również na jeszcze lepsze zmotywowanie uczniów tech-
nikum do nauki. Politechnika z kolei chętnie pokazuje 
swój potencjał, by absolwenci z Bełchatowa wybierali 
studiowanie w Częstochowie.

UBR to brygada uczniowska, która fachowymi 
umiejętnościami i profesjonalnym wyglądem nie odbiega 
od zawodowców.

Młodzież uwielbia pracę, której efekt jest widoczny gołym 
okiem.  Pomalowane ściany to najlepszy na to przykład.

Zajęcia w Częstochowie przybliżyły uczniom atmosferę 
wyższej uczelni.
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Miło szaleć, kiedy 
czas po temu... 

Dostojnym wykonaniem poloneza, po-
dziękowaniem władzom powiatu, dyrekcji 
szkoły oraz rodzicom, a następnie balem do 
białego rana tegoroczni maturzyści z powia-
towych szkół celebrowali tradycyjne stud-
niówki. Nie brakowało łez wzruszenia, tor-
tów z fajerwerkami i szampańskich toastów. 
Tym samym młodzież rozpoczęła finałowe 
odliczanie do jednego z najważniejszych eg-
zaminów w życiu, wieńczącego etap eduka-
cji w szkole średniej, a będącego przepustką 
do studiów wyższych.  Starosta Bełchatow-
ski Dorota Pędziwiatr była gościem studnió-
wek „Energetyka" i „Ekonomika”, Sławomir 
Malinowski, Przewodniczący Rady Powiatu 
- w „Broniewskim”, a Marek Jasiński - w „Ko-
chanowskim”.  

- Ten wieczór jest wyjątkowy, to czas 
na wspólną zabawę i odreagowanie stre-
su przed wytężoną nauką w ostatnich stu 
dniach przed maturą - zwróciła się do abi-
turientów starosta D. Pędziwiatr. - Dobrze 
wykorzystajcie ten czas. Życzę wszystkim 
pomyślności na egzaminie, ale - niezależnie 
od jego wyników - przede wszystkim mą-
drych i przemyślanych wyborów w dorosłym 
życiu.
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Za  tworzenie w szkołach dobrych warunków do nauki młodzież podzię-
kowała staroście Dorocie Pędziwiatr.

Prezentowane na pamiątkowej fotografii czerwone podwiązki mają przynieść  szczęście na egzaminie. Ciekawe, czy to naprawdę działa? ;)

Starosta życzyła abiturientom mądrych życiowych decyzji, wychowawcy pomyślności 
na egzaminach, a rodzice odwagi i szczęścia. Poloneza czas zacząć.
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Połamania piór na maturze życzył uczniom „Kochanowskie-
go"  M.Jasiński, członek zarządu powiatu.

Prezentowane na pamiątkowej fotografii czerwone podwiązki mają przynieść  szczęście na egzaminie. Ciekawe, czy to naprawdę działa? ;)

Biesiada przy stole i pląsy na parkiecie - tej nocy nikt nie martwi się szkołą.

Studniówkowe przyjaźnie pamięta się przez całe życie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie S. Malinow-
ski był gościem balu uczniów „Bronka".
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daniu biuletynu „Echo” proponuje-
my wyjątkowe podsumowanie roku 
minionego. To kalejdoskop najważ-
niejszych wydarzeń, związanych 
z samorządem Powiatu Bełchatow-
skiego, zawierających się w obsza-
rach działań, takich jak m.in. inwe-
stycje, edukacja, bezpieczeństwo, 
czy wspieranie osób potrzebują-
cych. Zatem, wspomnijmy to jesz-
cze raz ….

Remonty i przebudowy dróg w harmono-
gramie pracy samorządu powiatu stanowiły 
w roku 2022  istotną część. Możliwe były dzięki 
efektywnym staraniom o wsparcie finansowe 
z różnych  źródeł i dobrej współpracy z innymi 
samorządami. Ubiegły rok przyniósł bardzo 
dobrą informację o 15 mln zł dla powiatu z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem 
na infrastrukturę drogową. Wśród zrealizowa-
nych inwestycji drogowych w 2022 r. znalazły 
się m.in.: 

- przebudowa drogi powiatowej, przebiegają-
cej przez Postękalice, polegająca na odtworze-
niu nawierzchni jezdni, przebudowie poboczy 
i budowie ciągu pieszo – rowerowego;  

- przebudowa drogi powiatowej nr 1916E, 
polegająca na budowie chodnika z infrastruk-
turą towarzyszącą w miejscowości Zawadów. 
Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, uło-
żono 200 m chodnika, wykonano pobocza 
i zjazdy oraz konserwację systemu odwodnie-
nia drogi;

- budowa ciągu pieszo – rowerowego w Au-
gustynowie. W zakresie tej inwestycji były robo-
ty rozbiórkowe i ziemne, budowa 660 m ciągu 
pieszo – rowerowego, wykonanie poboczy 
i zjazdów;                        

- odtworzenie nawierzchni 850 m jezdni na 
odcinku od Łękawy do Zawadowa. Polegało to 
na ścięciu poboczy, oczyszczeniu i skropieniu 
emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni jezd-
ni, uzupełnieniu ubytków, ułożenie warstwy 
ścieralnej na całej szerokości jezdni, uzupełnie-
niu kruszywem poboczy;

- odcinkowe odtworzenie nawierzchni jezdni 
drogi powiatowej nr 1902E na odc. Nowy Janów 
– Kluki wraz ze skrzyżowaniem w pobliżu miej-

Symboliczny czek na blisko 15 mln zł na infrastrukturę drogową dla 
Powiatu Bełchatowskiego przekazał Wojewoda Łódzki.

Droga Adamów – Ławy.

Ulica Czyżewskiego w Bełchatowie.
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robót znalazły się: ścięcie poboczy, oczyszcze-
nie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni 
jezdni, frezowanie profilujące, ułożenie warstwy 
ścieralnej;

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1905E na 
odc. 900 m od Ław do Józefowa. Zasadnicze pra-
ce budowlane poprzedziły roboty rozbiórkowe 
i ziemne. Na jezdnię poszerzoną w niektórych 
miejscach nałożono nowe warstwy bitumiczne,  
wykonano pobocza i zjazdy do posesji;

- remont drogi Imielnia-Parzno na odcinku 
jednego kilometra.  Wykonano roboty  roz-
biórkowe i ziemne, nałożono nową warstwę 
bitumiczną, poszerzono jezdnię i wykonano 
pobocza;

- zrealizowany przez samorząd miasta z dofi-
nansowaniem przez powiat remont ulicy Czy-
żewskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Sta-
szica do ul. Dąbrowskiego. Ulica zyskała nową 
nawierzchnię. Prace polegały na sfrezowaniu 
starej nawierzchni i ułożeniu nowej oraz czę-
ściowej wymianie krawężników.

- budowa chodnika na odcinku 340 m przy 
drodze powiatowej w Dąbrowie Rusieckiej wraz 
z kanalizacją burzową, wjazdami oraz dobudo-
wą przepustu pod drogą i uzupełnieniem na-
wierzchni jezdni masą asfaltową (realizacja G. 
Rusiec);

- sporządzenie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej na kolejne inwestycje w miej-
scowościach: Zdzieszulice Górne, Kielchinów, 
Rusiec – Jastrzębice, Osiny, Borki, Roździn, 
Ścichawa, Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów, 
Trząs.

Chodnik w Zawadowie.

Droga Imielnia – Parzno.

Droga w Postękalicach.

Droga między Nowym Janowem i Klukami.
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Troska o bezpieczeństwo, priorytetowy obszar działań samorządu powia-
tu, oprócz inwestycji drogowych przełożyła się również na edukację dzieci 
i młodzieży czy wspieranie służb mundurowych. Dla przykładu: bełchatow-
ska policja otrzymała 45 tys. zł na zakup zespołu szafek indywidualnych dla 
funkcjonariuszy oraz 20 tys. zł na ponadnormatywne patrole, straż pożarna 
30 tys. zł na sorbenty. Poszerzeniu wiedzy o zasadach bezpiecznego zacho-
wania się w różnych sytuacjach i miejscach służyły konkursy, turnieje czy ak-
cje rozdawania elementów odblaskowych odzieży. Ochotnicze Straże Pożar-
ne zapraszały na swoje zebrania przedstawicieli władz powiatu, by również 
rozmawiać o potrzebach i problemach. Ze wsparciem starostwa strażacy or-
ganizowali dla  mieszkańców rodzinne pikniki.

ABC na drodze młodego kierowcy – 
konkurs.

Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”.

Akcja w PCS „Bezpieczne wakacje”.

Narada roczna strażaków ochotników.

Spotkanie młodych krwiodawców.

Policyjna akademia bezpieczeństwa 
najmłodszych.

Kamizelki i odblaski dla mieszkańców.
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i poziom kształcenia, regularny kontakt z placówkami, 
udział w ich wydarzeniach, docenienie wysiłku uczniów 
i nauczycieli. Nowy rok szkolny przywitało 3105 uczniów, 
w tym 1010 pierwszoklasistów, natomiast w MOS w Łę-
kawie, w ZSP nr 1 i CKZ w Bełchatowie nastąpiła zmia-
na warty na stanowisku dyrektora. Wszystkie szkoły 
średnie oraz placówki szkolno-wychowawcze wizyto-
wali w sierpniu starosta i wicestarosta, by porozmawiać 
o gotowości jednostek do pracy po wakacjach. W II LO 

powstała nowoczesna pracownia za ponad 72 tys. zł, 
m.in. do zajęć ekologiczno-przyrodniczych. Dwudzie-
stu dwóch nauczycieli otrzymało nagrody z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Blisko sześćdziesiąt młodych osób, 
studentów i uczniów, zostało stypendystami Starosty 
Bełchatowskiego (łącznie 45 tys. zł). Szkoły i placówki 
organizowały konkursy, turnieje, akademie, konferencje 
i akcje społeczne. ZSP im. J.Kilińskiego w Zelowie świę-
towało jubileusz 75-lecia. Szkoła wykształciła dotąd 5,5 
tysiąca absolwentów.

Nagrody dla nauczycieli.

Spotkanie nowych dyrektorów.

Nowoczesna pracownia w „Kochanowskim”.

Wizytacja w powiatowych jednostkach.

Jubileusz „Kilińskiego”.
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zdobyta na szkoleniach, warsztatach 
i podczas różnorodnych akcji  na rzecz 
środowiska wzbogaciły świadomość 
ekologiczną naszych mieszkańców. Na 
organizację blisko 150 przedsięwzięć 
z udziałem łącznie kilku tysięcy osób 
przeznaczono w budżecie powiatu 363 
tys. zł. Starostwo współpracowało w tym 
zakresie m.in. z placówkami oświatowy-
mi, organizacjami pozarządowymi oraz 
instytucjami. W 12. edycji akcji „Drzew-
ko za makulaturę" kilkaset osób oddało 
ponad 13 ton makulatury otrzymując 
w zamian blisko 11 tysięcy sadzonek 
drzew i krzewów. Na łonie natury od-
było się kilka pikników ekologicznych 
i rajd rowerowy, w tym Ekopiknik. Radni 
powiatu, pracownicy starostwa i powia-
towych jednostek sprzątali tereny le-
śne w ramach akcji „Sprzątanie świata”. 
Zebrano pół tony odpadów. Samorząd 
powiatu wsparł finansowo moderniza-
cję oświetlenia i wymianę okablowania 
elektrycznego w zabytkowym kościół-
ku w Suchcicach.

Drzewko za makulaturę.

Warsztaty rękodzieła z wiórów osikowych.

Ekopiknik.

Kościółek w Suchcicach z nowym 
oświetleniem.

Sadzonki dla mieszkańców.
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du bohaterom, modlitwą w intencji ojczyzny i Polaków, 
wspieraniem inicjatyw upamiętniających ważne dla Polski 
historyczne wydarzenia (np. koncerty, konkursy) samorząd 
powiatu uczcił w ub.roku święta patriotyczne, jak m.in. Na-
rodowy Dzień Niepodległości, rocznice: Zbrodni Katyńskiej, 
wybuchu II wojny światowej, Powstania Warszawskiego, 
Bitwy Warszawskiej, powstania „Solidarności” czy wybu-
chu stanu wojennego. W obchodach tych świąt, organizo-
wanych w różnych miejscach w naszym regionie, zawsze 
uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu. Za aktywne 
wspieranie przedsięwzięć propagujących patriotyczne war-
tości starosta Dorota Pędziwiatr została uhonorowana statu-
etką - Rogatywką ppor. Apoloniusza Zawilskiego. Rocznica „Cudu nad Wisłą” (grób N.i S.Hellwigów).

Dzień Niepodległości (MOS w Łękawie). Ku czci ofiar Zbrodni Katyńskiej (kościół na os. Binków).

Rogatywka ppor. A.Zawilskiego dla starosty D.Pędziwiatr. Rocznica wybuchu II wojny światowej (Borowa Góra).

Hołd dla bohaterów Września 1939 r. (cmentarz w Grocholicach). Złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka J.Piłsudskiego.
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niósł spotkania, warsztaty, analizy danych.   Upoważnieni 
przez Starostę Bełchatowskiego przedstawiciele Powiatu 
Bełchatowskiego, lidera wśród samorządów, których ten 
problem dotyczy, brali w nich udział, ściśle współpracu-
jąc z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Łódzkie-
go ds. Transformacji Regionu Bełchatowskiego. Wśród 
działań wymienić należy m.in. cykl warsztatów pod 
auspicjami Marszałka WŁ pn. „Aktywnie na rzecz Spra-
wiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego” oraz 
cykl spotkań w ramach projektu „Transformacja a rozwój 
gospodarczy regionu”, realizowanego przez Bełchatow-
sko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. 
z o.o., skierowanego do mieszkańców, w tym uczniów, 
przedsiębiorców i samorządów. Na prośbę pełnomocni-
ka marszałka Starosta Bełchatowski przygotowała i prze-
kazał mapy oraz informacje o strukturze właścicielskiej 
i aktualnym przeznaczeniu działek wokół odkrywki „Beł-
chatów”. Bardzo dobrą informację przyniósł grudzień, 
w którym Urząd Marszałkowski w Łodzi poinformował 
o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu 
„Fundusze Europejskie dla Łódzkiego”. Nasze wojewódz-
two, w tym region bełchatowski, otrzyma 2 mld 745 mln 
unijnych euro, w tym 369,5 mln euro na rzecz Sprawie-
dliwej Transformacji, czyli na działania minimalizujące 
negatywne skutki społeczne transformacji energetycz-
nej, ale także wspierające przedsiębiorczość w nowych, 
niskoemisyjnych kierunkach. 

Wojna w Ukrainie zdeterminowała działania samo-
rządu powiatu w I połowie roku. Koordynacją pomocy 
uchodźcom szukającym schronienia w naszym powie-
cie zajmował się Starosta Bełchatowski. Złożyły się na 
nią regularne posiedzenia Powiatowego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego, współpraca ze służbami wo-
jewody i samorządami gmin, zabezpieczenie miejsca 
na Centralny Magazyn Powiatowy Darów, organizacja 
transportu darów czy kampania informacyjna.

Rada Powiatu w Bełchatowie potępiła agresję Federa-
cji Rosyjskiej na Ukrainę w przyjętym 16 marca jedno-
głośnym stanowisku. Powiat Bełchatowski zadeklarował 
swoje wsparcie i pomoc dla uchodźców, dla których nad-
szedł trudny czas konfliktu wojennego. Dla podkreślenia 
naszej solidarności z obywatelami Ukrainy uchodźcy 
uczestniczyli m.in. w I Powiatowym Pikniku Rodzinnym. 
Zorganizowana też została wystawa prac ukraińskiej ar-
tystki w jednej z powiatowych placówek.

Przedstawiciele powiatu na spotkaniu z ekspertami kra-
kowskiej AGH. 

Spotkanie z cyklu „Transformacja a rozwój gospodarczy”.

Ukraińscy uchodźcy w Słoku. Wystawa plastyczna ukraińskiej artystki.
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CHSamorząd powiatu wspierał akcje charytatywne i przedsięwzięcia służą-
ce integracji i tolerancji, aktywności sportowej, społecznej czy zawodowej 
osób niepełnosprawnych. Współpraca z innymi podmiotami zaowocowała 
m.in. olimpiadą konkurencji nieolimpijskich, konferencją naukową, prze-
glądem twórczości osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku powstał 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym skwer rekreacyjno – spor-
towy z boiskiem do gry w bule, sfinansowany przez budżet powiatu i dota-
cję Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Dla Domu Pomocy Społecznej w Za-
błotach kupiono bus. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało, 
oprócz standardowych działań, kilka projektów (likwidacje barier, eduka-
cja). W ubiegłym roku WTZ w Dąbrowie Rusieckiej świętowało jubileusz 
5-lecia działalności. 

Dzień tolerancji dla autyzmu w SOSW.

Olimpiada konkurencji nieolimpijskich (Szczerców).

Zakręcona pomoc (CKZ).

Plac rekreacyjny w SOSW.

Samochód dla DPS w Zabłotach.

Jubileusz WTZ w Dąbrowie Rusieckiej.



22 Echo powiatu bełchatowskiego • nr 1 / 2023O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat

RO
K 

20
22

 W
 K

AL
EJ

DO
SK

OP
IE

 –
 S

PO
ŁE

CZ
NI

E Po zniesieniu w 2022 roku obostrzeń związanych z pan-
demią mieszkańcy chętnie korzystali z proponowanych im 
przedsięwzięć, organizowanych przez samorząd powiatu czy 
pod patronatem Starosty Bełchatowskiego. Powiatowy Pik-
nik Rodzinny był wspólną zabawą całych rodzin na błoniach 
PCS. Około dwustu osób, tj. dzieci i ich opiekunów, bawiło się 
na festynie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. „Dzień 
sąsiada” był wydarzeniem pełnym atrakcji dla małych i du-

żych mieszkańców, przygotowanym przez OSP Ludwików. 
Gminy, parafie i sołectwa organizowały tradycyjne dożynki. 
Idei wspólnej troski o naszą „małą ojczyznę” służył konkurs na 
„Najpiękniejszy taras, balkon i przestrzeń osiedlową powiatu” 
z udziałem blisko pięćdziesięciu uczestników. Przedstawicie-
le samorządu powiatu byli gośćmi wielu eventów, integrują-
cych mieszkańców i utrwalających lokalną tożsamość, jak np. 
obchody Dnia Patrona Bełchatowa.

Dzień Jana Pawła II - patrona Bełchatowa.

I Powiatowy Piknik Rodzinny (błonia PCS).

Dożynki parafialne na os. Olsztyńskim w Bełchatowie.
Laureaci konkursu na najpiękniejsze: balkon, taras, prze-
strzeń osiedlową.

Dzień sąsiada (Ludwików).
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udowodniły, że nordic walking to jedna z najpopularniej-
szych dyscyplin w powiecie. W Pucharze Świata Nordic Wal-
king - Bełchatów 2022  wzięło udział trzystu pięćdziesięciu 
zawodników w II Otwartych Mistrzostwach NW o Puchar 
Starosty Bełchatowskiego - 130 uczestników. W zorganizo-
waniu obu przedsięwzięć wymierny udział miało Powiato-
we Centrum Sportu, jego obiekty i doświadczona kadra. 
Jednostka świętowała w ub.roku jubileusz dziesięciolecia. 

PCS organizował lub współorganizował blisko 70. wyda-
rzeń sportowo-rekreacyjnych z udziałem łącznie ponad 
8 tysięcy osób. Powiat Bełchatowski zajął czwarte miej-
sce pośród ponad dwudziestu powiatów z województwa 
łódzkiego w podsumowaniu współzawodnictwa sporto-
wego uczniów w roku szkolnym 2021/22. Z kolei czterdzie-
stu czterech zawodników i dziesięciu trenerów zostało na-
grodzonych przez zarząd powiatu za wysokie osiągnięcia 
w działalności sportowej i szkoleniowej.

Nagrody dla sportowców i trenerów. Turniej curlingowy o Puchar Starosty Bełchatowskiego.

Puchar Świata Nordic Walking. Mistrzostwa strażaków (PCS).

Podsumowanie sukcesów LZS. Puchar dla powiatu za 4. miejsce w Łódzkiem.
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gotowości do zadań
W pierwszych tygodniach nowego roku straża-
cy organizują zebrania, na których podsumo-
wują minione 12 miesięcy i przedstawiają dru-
hom nowy plan pracy. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Postękalicach 
interweniowała w minionym roku 15 razy w akcjach ra-
towniczych, w tym 11 razy w gaszeniu pożarów i 4 razy 
w likwidacji miejscowych zagrożeń. Druhowie uczestni-
czyli też w szkoleniach i wielu lokalnych wydarzeniach 
o charakterze patriotycznym, religijnym czy społecznym. 
18 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze za minio-
ny rok, podczas którego zarządowi jednostki udzielono 
absolutorium za zrealizowanie planu zadań i budżetu. 
Goś ciem spotkania był wicestarosta Jacek Bakalarczyk, 
który w serdecznych słowach docenił prężność i ak-
tywność OSP w Postękalicach: - Jestem dumnym człon-
kiem jednostki, a jako wicestarosta także dziękuję za 
gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom powiatu 
oraz zaangażowanie strażaków w szereg integrujących 
społeczeństwo inicjatyw. 

OSP Postękalice będzie obchodzić w tym roku jubileusz 
stulecia istnienia. 

***
To był ważny wieczór dla jednostki OSP w Bełchatowie 

– Grocholicach. W sobotę, 18 lutego strażacy spotkali się 
na zebraniu sprawozdawczym połączonym z uroczystym 
przyjęciem informacji o włączeniu jednostki do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Decyzję Komendanta 

Wiosenne i wielkanocne 
zaproszenie do Zelowa  

Radośnie, kolorowo i smacznie - tak będzie na kierma-
szu wiosenno-wielkanocnym w Zelowie. Już 2 kwietnia 
zapraszamy na Plac Dąbrowskiego, by w świątecznej at-
mosferze witać wiosnę i oczekiwać na zbliżającą się Wiel-
kanoc. Na zwiedzających czekać będą m.in. stoiska z rę-
kodziełem oraz atrakcje dla najmłodszych.

Spotkania OSP z udziałem władz samorządowych 
są okazją do wymiany informacji o zrealizowanych 
działaniach, ale także potrzebach i problemach.

Głównego PSP odczytał druh Marek Jasiński, członek Zarzą-
du Powiatu w Bełchatowie. W 2022 r. druhowie OSP Grocho-
lice interweniowali 82 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
Połowa z nich to pożary (36). Czterdzieści wezwań dotyczyło 
miejscowych zagrożeń (w tym 4 przypadki okazały się fał-
szywe), dwa razy zabezpieczali rejon operacyjny. Ponadto 
w minionym roku druhowie zorganizowali piknik dla miesz-
kańców przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego 
w Bełchatowie. Wydarzenie kończyło obchody jubileuszu 
100-lecia istnienia jednostki. Co ważne, sala w strażnicy od-
dana była do dyspozycji uchodźców z Ukrainy. Jednostka 
pochwaliła się także m.in. samochodem operacyjnym Ford 
Transit, pozyskanym od PSP Bełchatów.
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od Gminy Bełchatów

Dokładnie 19 mln zł do podziału otrzymają w 2023 roku od Gmi-
ny Bełchatów samorządy powiatu bełchatowskiego. To znaczące fi-
nansowe wsparcie dla sąsiadów Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc 
zadeklarował podczas starań o zmianę granic gminy jeszcze w 2021 
roku. Przypomnijmy, że już w 2022 roku samorządy z terenu powiatu 
bełchatowskiego otrzymały w sumie ponad 20 mln zł. 

– Tak jak w ubiegłym roku wysokość pomocy dla danego samorządu 
wyliczana jest na podstawie ustalonego algorytmu – mówi Konrad Koc, 
Wójt Gminy Bełchatów. - Pod uwagę brany jest dochód na mieszkań-
ca, długość dróg na terenie gminy, stopień zwodociągowania oraz 
kwota, jaką gmina dopłaca do utrzymania dziecka w szkole. Każdy sa-
morząd otrzymał w ten sposób do dyspozycji sumę, którą może dys-
ponować na wskazane zadania, przy czym połowa tej kwoty może zo-
stać wydana na wydatki bieżące, a połowa na majątkowe. Wyjątkiem  
jest Powiat Bełchatowski, w przypadku którego większość pomocy 
jest dedykowana na drogi. 

Część samorządów już zdecydowała, na co przeznaczy pieniądze 
od Gminy Bełchatów. Powiat Bełchatowski otrzyma 4 mln zł, z czego 1 
mln zł przeznaczy na remonty bieżące dróg powiatowych, tyle samo 
na przebudowę drogi powiatowej Wola Mikorska – Parzno, 1,25 mln zł 
na odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiato-
wej 2308 E (tzw. trakt napoleoński),  250 tys. zł  na budowę ciągu pie-

szo – rowerowego w Augustynowie, a 500 tys. zł na pokrycie kosztów 
energii w jednostkach organizacyjnych powiatu. Miasto Bełchatów 
otrzyma 3,6 mln zł, za które m.in. przebuduje boiska treningowe za 
halą sportową oraz rozbuduje lodowisko. Gmina Miasto Zelów otrzy-
ma w sumie 5,1 mln zł, za które zamierza m.in. wybudować chodnik 
w Ignacowie oraz wyremontować budynek na potrzeby świetlicy 
w Sobkach. Pomoc dla Gminy Drużbice to 2 mln zł, które zostaną prze-
znaczone m.in. na budowę sali gimnastycznej w Rasach czy na budo-
wę Centrum Kultury i Usług Społecznych w Drużbicach. Również po 2 
mln zł otrzymają gminy Rusiec i Kluki, wsparcie dla Szczercowa to 300 
tys. zł. W budżecie Gminy Bełchatów zabezpieczono również 1 mln zł 
na zakup rezonansu dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. 

Echo z Gminy Kluki
W Szkole Podstawowej w Parznie powstała nowoczesna sala 

gimnastyczna o wartości 2.893.392 zł. Jest efektem starań i wy-
siłków Renaty Kaczmarkiewicz, Wójt Gminy Kluki. To nowoczesna 
sala gimnastyczna z szatniami, prysznicami, toaletami, pomieszcze-
niem do relaksu oraz zapleczem sanitarnym dla uczniów z niepełno-
sprawnościami – mówi wójt R. Kaczmarkiewicz. Sala ma ogromny 
potencjał, niech dobrze służy naszym mieszkańcom – mówi Pani 
wójt. Pieniądze na inwestycję pochodziły z dofinansowania z budże-
tu Gminy Bełchatów (1.963.392 zł) oraz  z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki (930.000 zł).

Społeczność Zespołu Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach 
cieszy się z nowej pracowni edukacyjno –terapeutycznej. Jej naj-
większą atrakcją, ale przede wszystkim narzędziem terapeutycznym, 
jest Magiczny Box. To interaktywne urządzenie pomaga rozwijać in-
telekt, pamięć, koncentrację, usprawnia kompetencje emocjonalno-
-społeczne, stymuluje rozwój mowy i funkcje percepcyjno-motorycz-
ne. Utworzenie pracowni kosztowało 43.750 zł. Dzięki wsparciu Wójta 
Gminy Kluki Renaty Kaczmarkiewicz pozyskano na to przedsięwzięcie 
kwotę 35.000 zł, przy własnym wkładzie finansowym 8.750 zł.

Tenis stołowy strażaków. 23 druhów i 5 druhen z pięciu jed-
nostek OSP z gminy Kluki (Kaszewice, Parzno, Osina, Żar, Kluki) 
zmierzyło się w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gmi-
ny Kluki Renaty Kaczmarkiewicz. Wydarzenie odbyło się w Ze-
spole Szkół w Klukach. Wśród kobiet najlepszymi okazały się: 
I. Martyna Fraszka (OSP Parzno), II. Karolina Nickiewicz (OSP 
Osina), III. Angelika Stępień (OSP Osina), natomiast w rywali-
zacji druhów: I. Wiktor Wojewoda (OSP Kluki), Damian Siwiec 
(OSP Kluki), III. Michał Nickiewicz (OSP Osina).

- Gmina Bełchatów w 2023 r. przeznaczy 19 mln zł na 
pomoc samorządom z terenu powiatu - mówi wójt 
Konrad Koc.

Zwycięzcy tenisowego turnieju otrzymali puchary i 
nagrody. Wójt Renata Kaczmarkiewicz pogratulowała im 
umiejętności i dobrej kondycji fizycznej. 
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Kleszczów

Więcej energii w SOLPARKU. Kompleks SOLPARK 
Kleszczów będzie w tym roku miejscem inwestycji pod 
nazwą „Budowa instalacji kogeneracji i PV”. Jej celem 
jest taka przebudowa kotłowni i rozbudowa istnieją-
cych instalacji, by w jednym procesie technologicznym, 
opartym na spalaniu gazu ziemnego, wytwarzana była 
jednocześnie energia elektryczna i ciepło, służące do 
ogrzewania wody lub wnętrz pomieszczeń. Zostanie 
też wykonana instalacja fotowoltaiczna z panelami PV 
o mocy do 50 kWp. Inwestycja realizowana jest w formu-
le „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 4,26 mln zł brutto.

Zielone światło dla dużych instalacji PV. 1 lutego br. 
Rada Gminy Kleszczów uchwaliła zmianę „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Kleszczów”, w którym – w odpowiedzi na za-
interesowanie inwestorów - wskazano tereny pod duże 
instalacje fotowoltaiczne (o mocy powyżej 500 kWp). 

Dla przedsiębiorców i pracowników. Agencja Rozwo-
ju Regionalnego „Arreks”, która jest obecnie w 100 proc. 
spółką Gminy Kleszczów, urozmaiciła swoją ofertę dla 
przedsiębiorców. W gruntownie zmodernizowanej sie-
dzibie w Kleszczowie dostępne są usługi takie, jak „Biuro 

na godziny” oraz „Wirtualne biuro”. Osobom, które chcą 
uzupełnić kwalifikacje lub zdobyć nową profesję, „Arreks” 
oferuje obecnie około 10 różnych kursów i szkoleń.

Stypendia od premiera i ministra. Podczas uroczysto-
ści wręczenia stypendialnych dyplomów dla najlepszych 
uczniów z Łódzkiego zostali uhonorowani uczniowie Ze-
społu Szkół Ponadpodstawowych, prowadzonego przez 
Gminę Kleszczów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
(3 tys.zł) otrzymali: Marcin Nowacki, Antoni Łażewski 
i Aleksandra Gal, natomiast stypendium Ministra Eduka-
cji i Nauki - Szymon Urban. 

Wieści ze Szczercowa
Żegnamy kopciuchy. Do 1,5 miliona złotych wzrosła 

kwota dotacji uzyskanych w ramach pomocy udzielonej 
przez szczercowski Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
Programu „Czyste Powietrze”. Z dokumentów nadesłanych 
przez WFOŚiGW w Łodzi wynika, że do 31 grudnia ub. r. 
w szczercowskim punkcie złożono 262 wnioski i podpisa-
no 229 umów na dofinansowanie ekologicznych działań. 
Mieszkańcy gminy Szczerców zrealizowali do końca 2022 
r. aż 93 inwestycje na łączną kwotę 1.507 034,06 zł. 

Bal nad bale. 11 lutego odbył się Charytatywny Bal 
Przedsiębiorców Gminy Szczerców.  Była to siódma edy-
cja wydarzenia, podczas którego zbierane są środki na or-
ganizację letniego wypoczynku dla najmłodszych. W roli 
gospodarzy wystąpili Wójt Krzysztof Kamieniak i Prze-
wodnicząca Rady Gminy Szczerców Barbara Szczepanik, 
którzy podziękowali gościom za bardzo dobrą współpra-
cę pomiędzy lokalnym biznesem a samorządem. Uczest-
nicy balu ponownie stanęli na wysokości zadania - sprze-
daż „cegiełek” przyniosła rekordową sumę 28.806,55 zł 

(rok wcześniej 25.451 zł). Pieniądze zostały przeznaczone 
na organizację dwutygodniowego cyklu zajęć artystycz-
no - edukacyjnych pod hasłem „Radosne wakacje w Gmi-
nie Szczerców”, obejmującego zajęcia stacjonarne, gry 
i zabawy animacyjne, warsztaty kulinarne i artystyczne 
oraz wyjazdy (zagroda edukacyjna Stefanówka, Kopalnia 
Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Gó-
rach, zoo i orientarium w Łodzi, kino, figloraj).

Siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego „Arreks” przy ul. 
Głównej 122 w Kleszczowie.

Gospodarze charytatywnego balu: B.Szczepanik, 
przewodnicząca rady gminy i wójt K.Kamieniak.
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Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

(kier. 44)

ul. Pabianicka 17/19

Centrala 635 86 00, fax 635 86 17

Sekretariat 635 86 01

Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 47

Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 33

Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami 
635 86 50

Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09

Zespół ds. Kadr 635 86 10

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi 733 65 32

Biuro Rady Powiatu 635 86 53

Zespół ds. promocji 635 86 42

Rzecznik prasowy 635 86 95

ul. Pabianicka 26

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

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
635 86 04

Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

Wydział Inwestycji i zamówień Publicznych 
733 66 08

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
635 86 24

ul. Bawełniana 3

Darmowa pomoc prawna 635 86 97, 723 721 725

ul. Czapliniecka 96

Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności 733 66 24

Centrum Kształcenia Zawodowego 
tel. 633 23 44, fax 633 23 78

Powiatowe Centrum Sportu 
tel. 733 01 70, 733 01 72

ul. Czapliniecka 66

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 733 05 45,  
fax 633 06 42

Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych 633 16 81

Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81

Bursa Szkolna 632 12 52

Powiatowa Administracja Zespolona

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

KP Policji 
ul. 1 Maja 7, 635 52 15

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
ul. Kościuszki 13, tel. 633 29 06

Pozostałe Instytucje

Szpital Wojewódzki 
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00

Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80

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

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Bawełniana 3, tel. 632 94 04, fax 631 40 46

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

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

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
97-413 Łękawa 9, tel. 635 12 22

Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51 
97-438 Rusiec, tel./fax 43 676 60 04

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

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

Szkoły ponadpodstawowe

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

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

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

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

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

Urzędy gmin

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

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

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

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

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

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

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

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

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmo-
wani są po wcześniejszym ustaleniu terminu i godzi-
ny: w każdy wtorek przez starostę i członka zarządu 
oraz w każdą środę przez wicestarostę. Jeżeli ww. są 
dniami wolnymi od pracy interesanci przyjmowani są  
w następnym dniu roboczym. 

ZAŁATW SPRAWĘ 
W URZĘDZIE

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 
pracuje w dni powszednie od godz. 
7.30 do godz. 15.30, we wtorki do godz. 
18.00. Wykaz poszczególnych wydzia-
łów i numerów pokoi  znajduje się na 
tablicy w holu na parterze urzędu. Infor-
macje są również udzielane w punkcie 
obsługi (parter). 
Druki i formularze do poszczególnych 
spraw są dostępne  na oficjalnej stronie 
internetowej powiatu bełchatowskiego 
www.powiat-belchatowski.pl (zakładka 
Dla mieszkańca/Druki do pobrania lub 
BIP), a także bezpośrednio w wydziałach.
Termin wizyty w wydziale komunika-
cji można uzgodnić poprzez specjal-
ną aplikację na stronie www powiatu. 
O załatwieniu sprawy rejestracji samo-
chodu czy prawa jazdy urząd  powia-
damia interesantów SMS-em, jeśli mają 
takie życzenie.

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

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



RADNI VI KADENCJI
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE

Radoslaw Herudziński
Członek Zarządu

Marek Jasiński
Członek Zarządu 

Adam Baryła 
Członek Zarządu

Jacek Bakalarczyk
Wicestarosta

Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Sławomir Malinowski
Przewodniczący

Krzysztof Rybak
Wiceprzewodniczący

Renata Skalska
Wiceprzewodnicząca

Tadeusz Dobrzański

Włodzimierz Kula

Zofia Szumigaj-Grochocka

Małgorzata Filipek 

Leszek Maciaszczyk

Waldemar Wyczachowski

Krzysztof Gajda

Jacek Zatorski

Jarosław Janaszewski

Marek Chrzanowski 

Krzysztof Jewgiejuk

Komisje Rady Powiatu Komisje Rady Powiatu 
w Bełchatowiew Bełchatowie
Komisja Rewizyjna: Komisja Rewizyjna: 

Joanna Guc (przewodnicząca) 
Zofia Szumigaj-Grochocka 
Marek Chrzanowski 
Jarosław Janaszewski 
Bogdan Stolarczyk

Komisja Budżetu i Rozwoju Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego Gospodarczego 

Marek Chrzanowski 
(przewodniczący)
Jacek Bakalarczyk 
Radosław Herudziński 
Waldemar Wyczachowski 
Krzysztof Gajda 
Krzysztof Rybak

Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony 
Środowiska Środowiska 

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

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

Komisja Infrastruktury i Porządku Komisja Infrastruktury i Porządku 
Publicznego Publicznego 

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

Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej Społecznej 

Jolanta Pawlikowska 
(przewodnicząca) 
Tadeusz Dobrzański 
Renata Skalska 
Lidia Szymańska

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

PREZYDIUM RADY

ZARZĄD POWIATU

Joanna Guc

Jolanta Pawlikowska

Bogdan Stolarczyk Lidia Szymańska


