
www.powiat-belchatowski.pl

Nr 3 (78) 2021

 ISSN 2719-6879

Bi
ul

et
yn

 \ 
W

yd
an

ie
 b

ez
pł

at
ne

powiatu  
bełchatowskiego

echo 

Eko-piknik nie tylko miodem płynący
Eko-piknik, Święto Miodu i Piknik Stowarzyszeń, zorganizowane przez starostwo w centrum Bełchatowa, przycią-
gnęły setki mieszkańców. Czekały na nich atrakcje artystyczne i muzyczne oraz edukacyjne i kulinarne. Gospodynie 
z Niedyszyny (na zdjęciu) serwowały na swoim stoisku najlepsze w Łódzkiem cepeliny, a KGW Załuże promowało 
zdrowe żywienie oparte na lokalnych produktach. Uczestnicy przedsięwzięcia mogli także głosować na najsmacz-
niejszy miód lub nauczyć się robić świece z wosku pszczelego. ➤ Str. 18–19

sierpień, wrzesień,  
październik
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyjechał do Bełchatowa Łódz-
ki Kurator Oświaty – Waldemar Flajszer. Nauczycielom wręczono 
resortowe wyróżnienia. Wśród uhonorowanych osób z placówek 
podległych powiatowi znalazły się panie: Anita Szymczyk- Trawińska, 
Ewa Con, Agata Bluszcz-Kiełbik.

Stunt motocyklowy, czyli popis kaskaderski na motocyklu, był jed-
ną z atrakcji podczas akcji charytatywnej „Motoserce”. Celem inicja-
tywy motocyklistów, było zwrócenie społecznej uwagi na problem 
braku krwi w szpitalach. Objętej honorowym patronatem Starosty 
Bełchatowskiego akcji  towarzyszyła zbiórka krwi. Oddało ją ponad 
50 osób.

Nadleśnictwo Bełchatów zaprosiło do akcji sadzenia lasu w Łuszcza-
nowicach przedstawicieli samorządów gmin i powiatów, policji, szkół 
oraz OSP. Powiat Bełchatowski w tym wydarzeniu reprezentowali wi-
cestarosta Jacek Bakalarczyk i Marek Jasiński, członek zarządu powiatu. 
Wspólnie wsadzono ponad 200 sztuk dębów na 30 arach powierzchni. 

Uczniowie klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
nr 1 w Bełchatowie, których w nowym roku szkolnym „Energetyk” 
przyjął 260, złożyli ślubowanie. Uroczystość odbyła się w Dniu Pa-
trona Szkoły. Młodzież przygotowała wzruszający montaż słowno-
-muzyczny o patriotycznej treści i wysłuchała wykładu o pierwszych 
dniach września 1939 r.

W konkursie „I Ty możesz zostać Masterchefem” w ZSP nr 2 drużyny 
przygotowywały jesienną przekąskę. Kinga Peryga i Oliwia Pietryszka 
zaserwowały roladki z kurczaka i zwyciężyły. Mateusz Gawlik i Mateusz 
Sobański za lasagne z dynią zajęli II miejsce, a Wiktoria Wrońska i Wik-
toria Zaremba za „Warkocz jesienny” – III. miejsce. W ramach patronatu 
Starosty Bełchatowskiego laureaci otrzymali sprzęty kuchenne.

W otwartych Mistrzostwach Nordic Walking o Puchar Starosty 
Bełchatowskiego wzięło udział ponad 100 osób. Zawodnicy mieli 
do pokonania dystans 5 kilometrów po duktach leśnych. Zwycięzcy 
w ponad dziesięciu kategoriach wyjechali z Bełchatowa z medalami, 
pucharami i suwenirami. Imprezę zorganizowano na terenie Powia-
towego Centrum Sportu.
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NEFinał ankiety nt. naszej wiedzy o transformacji 
Zakończyło się badanie ankietowe na temat naszej wiedzy o transformacji regionu, które na zlece-
nie Zarządu Powiatu w Bełchatowie przeprowadził wśród mieszkańców powiatu bełchatowskiego 
Łódzki Dom Biznesu. Jego wyniki mają pomóc m.in. w opracowaniu kampanii informacyjnej.

Badanie trwało od lipca do końca września br. Zostały 
w nim zastosowane takie techniki, jak m.in. ankieta inter-
netowa i wywiady grupowe. W ramach badania zebrano 
opinie trzech grup społecznych: osób aktywnych zawo-
dowo zatrudnionych w sektorze górniczo-energetycz-
nym (I), przedsiębiorców (II) i młodzieży szkół średnich 
(III). 

O planach związanych z restrukturyzacją i docelowo 
zamknięciem kopalni i elektrowni słyszeli niemal wszy-
scy respondenci. Jednakże tylko osoby wywodzące się 
z grupy I deklarowały, że są zaznajomione z planami de-
karbonizacji unijnej i   polskiej gospodarki (Tzw. Europej-
ski Zielony Ład zakłada działania we wszystkich sektorach 
gospodarki, w szczególności w energetyce, których skutkiem 
ma być wycofywanie technologii szkodliwych dla ludzi, 
klimatu i środowiska). Kwestią, na którą zwracali uwagę 
respondenci, jest brak szczegółowych rozstrzygnięć na 
temat tego, co dokładnie po wdrożeniu planowanych 
zmian czeka region.

Badani uważają, że zmiany nie pozostaną bez wpły-
wu na młodzież oraz osoby starsze. Jako rozwiązanie 
dla siebie, niwelujące negatywne skutki zmian, ponad po-
łowa ankietowanych (62%) przyznała, że rozważy wyjazd 
z powiatu. W tej grupie zdecydowana większość to ludzie 
do 35 roku życia. Niezdecydowani w tej kwestii to 25% re-
spondentów. W grupie przedsiębiorców panuje większy 
optymizm. Ponad połowa nie rozważa wyjazdu z regio-
nu w następstwie transformacyjnych zmian, jedynie co 
czwarty przedsiębiorca dopuszcza taką ewentualność. 
Wielu przedsiębiorców działających w sektorze i świad-
czących różne usługi na rzecz energetyki już teraz do-
świadcza niekorzystnych zmian w postaci wstrzymanych 
inwestycji ze strony głównych podmiotów tego sektora. 

Ankietowani przyznali, czego boją się najbardziej: 
braku perspektyw zawodowych, braku sensownych pla-
nów restrukturyzacji, ubożenia regionu przekładającego 
się na niską jakość życia i wzrost przestępczości. Jako 
własne propozycje działań minimalizujących skutki wy-
gaszenia bełchatowskiego kompleksu energetycznego 
mieszkańcy podawali m.in. opracowanie spójnego pla-
nu transformacji, co będzie gwarancją odpowiedniego 
spożytkowania środków, jakie zostaną udostępnione 
w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji.

Uczestnicy wywiadów grupowych podnosili, że chcą 
współuczestniczyć w procesie wyznaczania kierun-
ków w regionie. Za największy zasób naszego regionu 
uznano technologie przemysłowe oraz kadrę inżynier-
ską. 

Badanie pokazało, że wokół zagadnienia transformacji 
regionu istnieje duży szum informacyjny, co wskazuje 
na potrzebę stworzenia klarownego przekazu kierowa-
nego do grup, które w największym stopniu doświadczą 
zmian. Jeśli chodzi o sposoby komunikowania i promo-
wana planowanych działań osoby aktywne zawodowo 
wskazały na dedykowaną stronę internetową, przedsię-
biorcy oczekują spotkań informacyjnych, a młodzież pre-
feruje media społecznościowe.   n

Na wyniki badania złożyły się także trzy wywiady grupowe, 
każdy z inną grupą respondentów. W ich trakcie porusza-
no te same zagadnienia, do których mieszkańcy odnosili 
się w ankiecie internetowej. Wnioski z dyskusji uzupełniły 
raport z badania (dostępny na www.powiat-belchatowski.
pl/e-sesja).

– Chcę serdecznie podziękować wszystkim osobom, 
które wzięły udział w badaniu i zaangażowały się 
w sprawne jego przeprowadzenie – mówi Dorota Pę-
dziwiatr, Starosta Bełchatowski. - Wnioski, konkretne 
propozycje i spostrzeżenia respondentów mają olbrzy-
mią wartość, która będzie wsparciem dla naszych dzia-
łań związanych z transformacją.
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Na mapie drogowych inwestycji
Tegoroczne inwestycje na drogach mają miejsce na terenie większości gmin. W gminie Bełcha-
tów to miejscowości Augustynów, Myszaki, Postękalice, w gminie Rusiec: Kurówek Prądzewski, 
w gminie Szczerców: Dubie, w gminie Drużbice: Wdowin, w Bełchatowie: Aleja Wyszyńskiego. 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, zrealizowane lub planowane, dotyczy 
dróg w gminie Zelów (msc.Bocianicha), Kluki (msc. Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów, Ścichawa, 
Roździn). Równolegle z inwestycjami trwają remonty nawierzchni, uzupełnianie ubytków, malo-
wanie pasów, czyszczenie rowów, koszenie przydrożnych traw i wymiana znaków drogowych.

Kilkusetmetrowy odcinek Alei Kard. S. Wyszyńskiego 
w Bełchatowie zyskał w sierpniu nową nawierzchnię. Jest 
to droga powiatowa, której zarządzanie samorząd powia-
tu powierzył miejskiemu ratuszowi. Remont drogi objął 
odcinek od ulicy Wojska Polskiego do Alei Jana Pawła II, 
czyli od ronda „Solidarności” do ronda im. Strzelców Pole-
skich. Koszt prac wyniósł 433 tys. zł.

– W przeprowadzeniu tej inwestycji współpracowaliśmy 
z samorządem miasta, o czym Rada Powiatu w Bełchato-
wie zdecydowała na sesji w maju br. - mówi starosta Do-
rota Pędziwiatr. – Na mocy porozumienia budżet powiatu 
wsparł to zadanie sumą 100 tysięcy złotych.

Remont Wyszyńskiego polegał na wyfrezowaniu starej 
nawierzchni, wymianie pokryw na studzienkach kanali-

zacji deszczowej na betonowe oraz położeniu 7 tysięcy 
metrów kwadratowych nowego asfaltobetonu. Wzdłuż 
wyremontowanego odcinka zamontowano nowe kra-
wężniki. 

***
Z ponad trzystu metrów nowego, szerokiego chodnika 

z kostki brukowej korzystają mieszkańcy Augustynowa. 
Ciąg pieszo-rowerowy zbudowany jest wzdłuż drogi po-
wiatowej nr 1914E. Zakres prac budowlanych obejmo-
wał wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, budo-
wę chodnika, wykonanie poboczy i zjazdów, wykonanie 
prac związanych z przeprowadzeniem konserwacji sys-
temu odwodnienia drogi, przebudowę przepustów oraz 
wykonanie oznakowania pionowego. Przedsięwzięcie 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Augustynowie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób przejeżdżają-
cych przez tę miejscowość w gminie Bełchatów.  
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powały po połowie samorządy Powiatu Bełchatowskiego 
i Gminy Bełchatów. 

– Nowy chodnik jest wygodny, zbudowany z dwukoloro-
wej kostki brukowej i prezentuje się estetycznie. Nie to jest 
jednak najważniejsze. Liczy się przede wszystkim bezpie-
czeństwo użytkowników drogi i pieszych – mówi wicesta-
rosta Jacek Bakalarczyk. - Rozmawiałem z mieszkańcami, 
którzy cieszą się z tego chodnika i są spokojniejsi także 
o swoje dzieci, które jeżdżą rowerami.

Budowa chodnika będzie kontynuowana. Będzie on 
wydłużony o kolejne metry (125 metrów). Prace potrwają 
do końca listopada.

Planowana jest także realizacja zadania inwestycyjne-
go pn.: „Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego w miejsco-
wości Myszaki - Etap II" w IV kwartale bieżącego roku. 
Prace obejmą odcinek o długości  850 metrów. 

Na początku października została podpisana umowa 
o przyznaniu samorządowi powiatowemu dofinansowa-
nia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
przebudowę drogi powiatowej nr 1912E, polegającą na 
budowie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzeniu na-
wierzchni jezdni w  Postękalicach. Droga posiada obec-
nie nawierzchnię bitumiczną, zniszczoną licznymi uszko-
dzeniami, spękaniami i  wybojami. Powiat Bełchatowski 
w ramach dofinansowania z RFiL otrzyma 2 628 929 zł 
w podziale na lata: w roku 2021 – 460 610 zł, w roku 2022 –  
2 168 319 zł, co stanowi nie więcej niż 70 % kosztów zada-
nia. Całkowita wartość zadania wynosi 3 755 614 zł. Z bu-
dżetu powiatu na to zadanie przeznaczono 1 126 685 zł. 

Droga w Dubiu zyskała nową nawierzchnię. Inwe-
stycja kosztowała ponad 220 tys. zł. Zakres robót obej-
mował odtworzenie nawierzchni jezdni na odcinku od 
miejscowości Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480. 
Prace wykonano metodą bitumiczno-grysową „slur-
ry-seal” i  przeprowadzano je na odcinku blisko 2  km. 
Wartość dofinansowania dla Powiatu Bełchatowskiego 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosła 
111 371,91  zł. Gmina Szczerców dołożyła taką samą 
sumę.

Trzykrotnie w tym roku pracownicy PZD wykaszali 
trawę w przydrożnych rowach. Taka jednorazowa akcja, 
obejmująca ponad 300 km dróg, zajmuje ekipie półtora 
miesiąca. Na koniec lata drogowców można było spotkać 
częściej w pobliżu szkół, co miało związek z rozpoczyna-
jącym się nowym rokiem szkolnym.

– Malowane były przede wszystkim przejścia dla pieszych. 
Na odświeżanie w tych miejscach pasów oraz oznakowania 
poziomego zużyto około 350 litrów farby – mówi Jacek Ba-
kalarczyk, wicestarosta. 

Dużo czasu i energii pochłania odtwarzanie i odmu-
lanie rowów przydrożnych. Tym drogowcy zajmują 
się używając koparki, nawet w niepogodę. Z kolei do 
sprzątania chodników i ścieżek rowerowych używa-
na jest zamiatarka. Regularnie, przeważnie w piątki, 
opróżniane są także kosze na śmieci na ścieżce Beł-
chatów-Słok. Ponadto drogowcy dokonują remontów 
cząstkowych nawierzchni masą na gorąco. Działo się to 
na drogach powiatowych m.in. w Trząsie, Głupicach 
i Zelowie.  n

Tegoroczne inwestycje drogowe z udziałem budżetu powiatu mają miejsce na terenie kilku gmin.
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Najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/21 otrzymali Stypen-
dia Motywacyjne Rady Powiatu w Bełchatowie. Listy gratulacyjne i symboliczne czeki stypendy-
ści odebrali w obecności radnych podczas XXXV Sesji Rady Powiatu. W tym roku przyznano 22 
stypendia o łącznej wysokości 14.998 zł. 

Na XXXV Sesji Rady Powiatu w Bełchatowie Dorota Pę-
dziwiatr Starosta Bełchatowski i Sławomir Malinowski, 
Przewodniczący RP wręczyli listy gratulacyjne uczniom 
szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Po-
wiat Bełchatowski, którzy za osiągniecie wysokich śred-
nich ocen w roku szk. 2020/21 zasłużyli na stypendium 
w wysokości od 323 zł do 1129 zł. Najwyższą średnią 
ocen (5,75) pochwaliła się Aleksandra Woszczyk, uczen-
nica I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskie-
go w Bełchatowie. Dla przyznania stypendium liczyły 
się także bardzo dobra ocena z zachowania, sukcesy na 
olimpiadach i konkursach na szczeblu co najmniej po-
wiatowym, działalność na rzecz środowiska lokalnego. 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie zdecydował o wyróżnie-
niu dwudziestu dwóch osób. Pula do podziału wyniosła 
blisko 15 tysięcy złotych. 

Stypendia zostały przekazane na konta bankowe 
uczniów.

Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu w Bełchatowie 
otrzymali:

Małgorzata Czapla (ucz. I Liceum Ogólnokształcące; 
średnia 4,87), Mateusz Kozakowski (I LO; 5,67), Kac-
per Motyl (I LO; 5,33), Magdalena Kulbat (II Liceum 
Ogólnokształcące; 5,43), Marta Pejga (I LO; 5,20), We-
ronika Różańska (Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
Nr 1 w Bełchatowie; 4,80), Julia Przyborek (ZSP Nr 1; 
4,82), Adrian Telążka (ZSP w Zelowie; 5,27), Aleksandra 
Woszczyk (I LO; 5,75 ), Oliwia Liwińska (ZSP w Zelowie; 
4,95), Julia Stolarczyk (II LO; 5,0), Dawid Gaszewski (II 
LO; 5,27), Kinga Staszek (II LO; 5,07), Seweryn Sakier-
ski (ZSP Nr 1; 5,16), Marta Rogut (II LO; 4,92), Bartosz 
Malaka (ZSP Nr 1; 4,78), Klaudia Rózik (ZSP Nr 2 w Beł-
chatowie; 5,0), Julia Dobroszek (ZSP w Zelowie; 5,06), 
Aleksandra Bittner (ZSP Nr 2; 4,75), Katarzyna Banasiak 
(ZSP Nr 2; 4,96), Katarzyna Cieślak (ZSP Nr 2; 4,82), Ju-
styna Papuga (ZSP Nr 2; 4,85). n

Lista stypendystów Rady Powiatu w Bełchatowie powiększa się co roku o kolejne dwadzieścia kilka osób.
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Wrzesień 1939 r. tematem konkursu
„Kampania wrześniowa 1939 r. – szlakiem pamiątek 

września 1939 r. w okolicach Bełchatowa (obrońcy Gór 
Borowskich i ich dowódca gen. Ludwik Czyżewski)” to 
tytuł międzyszkolnego konkursu historycznego, który 
w ramach dotacji samorządu powiatu na zadanie pu-
bliczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego zrealizowało Stowarzyszenie 
„Grocholice – Łączymy Pokolenia”. W pierwszym etapie 
konkursu wzięło udział 28 uczniów, do drugiego etapu 
przeszło 11 osób. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać 
test z pytaniami z zakresu kampami wrześniowej z 1939 
roku. Największą wiedzą wykazał się Jakub Wólkiewicz 
z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych BSTO im. Z. Her-
berta w Bełchatowie. Drugie miejsce zajął Paweł Zerka 

z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie, 
a trzecie - Radosław Prajzendanc (ZSP nr 1).  n

Marsz na Borową Górę po wiedzę i nagrody
Lekcjami historii i geografii, sprawdzianem kondycji fizycznej i „celnego oka”, a także znajomo-
ści zagadnień ratownictwa medycznego oraz umiejętności pracy zespołowej był dla młodzieży 
XXI Regionalny „Marsz na orientację – Borowska Góra 2021”. 

Do XXI Regionalnego „Marszu na orientację” zgłosiło 
się dziewiętnaście 3-osobowych zespołów. Trasa marszu, 
mierząca ok. 12 kilometrów, zaczynała się w Grocholicach 
i wiodła przez Augustynów i Janów w kierunku Borow-
skiej Góry. Po drodze czekały na uczestników zadania. Po 
zsumowaniu punktów wyłonione zostały trzy najlepsze 
drużyny. Na najwyższym podium znalazła się reprezen-
tacja III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza 
w Bełchatowie. Jej opiekunem był Paweł Blaźniak. Na 
miejscu drugim uplasowały się „Bąbelki” z Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Kleszczowie, a na trzecim „Ko-

mando Foki”, także z Kleszczowa. Zespołami opiekował 
się Piotr Szczepaniak. 

– Ucieszyła nas duża frekwencja na „Marszu”, co może być 
zasługą atrakcyjnych nagród, ale przede wszystkim ciekawej 
propozycji spędzania czasu – podsumowuje Łukasz Kwie-
cień, Prezes Regionalnego Towarzystwa Społeczno-Kultural-
nego „ERSKA” w Bełchatowie, organizator przedsięwzięcia. 

Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr w ramach pa-
tronatu honorowego ufundowała dla uczestników „Mar-
szu” złote, srebrne i brązowe odznaki o łącznej wartości 
700 złotych.   n

Celem konkursu historycznego było zachęcenie młodych 
ludzi do jak najlepszego poznania historii II wojny światowej.

Ostatnim punktem „Marszu na orientację na Borową Górę” jest, tradycyjnie, wspólne zdjęcie wszystkich uczestników 
pod pomnikiem dla „Bohaterów Września 1939”.
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Dwadzieścia cztery osoby, w tym nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych, wychowaw-
cy, dyrektorzy i pedagodzy, zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez samo-
rząd Powiatu Bełchatowskiego, zostali uhonorowani Nagrodą Starosty Bełchatowskiego. Gratu-
lacje i podziękowania przekazano wyróżnionym pracownikom  podczas dorocznej uroczystości 
z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.   

W myśl słów Marka Twaina, iż „Zacną rzeczą jest uczyć 
się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”, zawód nauczy-
ciela uważany jest powszechnie za wyjątkowy i trudny. 
Pracownicy oświaty mają swoje święto 14 października, 
z którym łączą się takie tradycje, jak szkolne akademie, 
przekazywanie nauczycielom życzeń i podziękowań, na-
gradzanie przez organy prowadzące szkoły  osób wyróż-
niających się zaangażowaniem i osiągnięciami w pracy 
zawodowej. 

Podczas spotkania z nauczycielami i pracownikami 
oświaty, zorganizowanego z okazji DEN,  starosta Dorota 
Pędziwiatr podziękowała wszystkim za trud i misję edu-
kowania i wychowywania młodych ludzi. 

– Zawód nauczyciela to nie jest zwykły zawód. To po-
święcenie i wysiłek wychowania i przygotowania do życia 
kolejnych pokoleń młodych ludzi – powiedziała starosta. 
– Rolą samorządu powiatowego jest stworzenie jak naj-
lepszych warunków do nauki i pracy. Dlatego inwestuje-
my w bazę dydaktyczną, poszerzamy możliwości zdoby-
cia nowych umiejętności i kwalifikacji. Na markę każdej 

szkoły pracują i nauczyciele, i dyrektorzy, i wszyscy pra-
cownicy. 

Starosta Dorota Pędziwiatr i Sławomir Malinowski, Prze-
wodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie, wręczyli po-
nad dwudziestu osobom dyplomy gratulacyjne, potwier-
dzające przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/21. 

Nagrodzone osoby: I LO: Beata Duszyńska, Maciej Koźma;
II LO: Lidia Przybylska; Maciej Bukowy; ZSP 1: Beata Sto-

lecka, Małgorzata Warzyńska, Agnieszka Wróblewska, Ce-
zary Idzik, Piotr Mielczarek;

ZSP 2: Ewa Mordalska, Marta Zielińska, Anna Różycka, 
Agnieszka Langkamer, Irmina Wojciechowska;

ZSP Zelów: Anna Nowicka, Marcin Arendt;
CKZ: Dawid Mordak, Andrzej Jędrzejczyk;
SOS-W: Karolina Turska – Zomerfeld, Katarzyna Pacyń-

ska, Małgorzata Stemplewska;
MOS: Marzena Rzempała;
Bursa Szkolna: Monika Trzebońska;
PP-P: Anna Waśkiewicz – Polityło. n

W jednostkach oświatowych Powiatu Bełchatowskiego pracuje obecnie 326 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wy-
miarze godzin i 87 niepełnozatrudnionych w wymiarze 41,62 etatu.
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Poległym na polu chwały
Grocholice, Magdalenów, Kalisko, Kluki czy Borowa Góra to miejscowości w naszym regionie, 
które mają szczególne znaczenie w historii Września 1939 roku. W każdej z nich znajdują się 
symboliczne miejsca pamięci. Przeważnie w rocznicę wybuchu II wojny światowej pod pomni-
kami gromadzą się mieszkańcy, władze samorządowe, organizacje społeczne, by oddać cześć 
bohaterom. Na mapie takich miejsc pojawił się w tym roku kolejny punkt, pośrednio związany 
z Kampanią Wrześniową 1939 r. Jest nim mural na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
nr 1 w Bełchatowie. Tematyką malowidła jest postać Ludwika Czyżewskiego, generała dowodzą-
cego wojskami polskiej piechoty w bitwie o Góry Borowskie, patrona szkoły. 

W tym roku obchodziliśmy 82. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej. Jedna z uroczystości miała miejsce 
w kościele w Grocholicach i  na grocholickim cmenta-
rzu. Tradycyjnie, na Górze Borowskiej, dla uczczenia 
osób poległych w pierwszych dniach hitlerowskiej na-
paści, spotkali się przedstawiciele różnych środowisk, 
w tym z powiatu bełchatowskiego i piotrkowskiego. 
Hołd oddano we wspólnej modlitwie, salwą honoro-
wą i biało-czerwonymi kwiatami. W bitwie na Górach 
Borowskich, zwanych też „Piotrkowskimi Termopilami”, 
poległo 663 żołnierzy 2. Pułku Piechoty Legionów pod 
dowództwem płk. Ludwika Czyżewskiego. 

Dowódca został upamiętniony na malowidle ścien-
nym na bełchatowskim „Energetyku”. Mural, o wymia-
rach 385 cm x 2200 cm, przedstawia postać trzymającą 
smartfon, z którego wyświetlone jest popiersie genera-
ła. Realizacja przedsięwzięcia, o wartości 26 tys. zł, jest 
inicjatywą Stowarzyszenia „Grocholice- Łączymy Poko-
lenia”. 20 tys. zł pozyskano z Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, a pozostałą kwotę pokryła dotacja z budżetów 
powiatu i stowarzyszenia. 

Mieszkańcy gminy Szczerców, spotkali się przy obe-
lisku w Magdalenowie, by uczcić pamięć żołnierzy 83. 
Pułku 30. Poleskiej Dywizji Piechoty ze składu Armii 
„Łódź”, walczących w obronie pododcinka „Szczerców”. 
Z kolei w miejscowości Kalisko przy drodze powiatowej 
ustawiona jest tablica upamiętniająca dwunastu cywili 
ze wsi Zawały i Zawadów, rozstrzelanych przez hitlerow-
ców 6 września 1939 r.  n
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Odśpiewanie hymnu państwowego, warta honorowa 
uczniów z klas mundurowych, przecięcie wstęgi i oko-
licznościowe przemówienia złożyły się na uroczystość 
odsłonięcia muralu.

Jednym z miejsc naszej pamięci o ofiarach II wojny świa-
towej jest pomnik na cmentarzu w Grocholicach.

Tablica upamiętniająca osoby cywilne rozstrzelane przez 
hitlerowców w pierwszych dniach wojny została odsłonię-
ta 29 września 2019 r.
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W odpowiedzi na zaproszenie Doroty Pędziwiatr, Starosty Bełchatowskiego przedstawiciele 
siedmiu regionów partnerskich Powiatu Bełchatowskiego z kraju i zagranicy spotkali się w Beł-
chatowie. Goście, poznali górniczo-energetyczny charakter naszego regionu zwiedzając m.in. 
bełchatowską kopalnię, ale przede wszystkim rozmawiali o możliwościach i obszarach współ-
pracy samorządów. 

Obszarami, które starostowie wskazali jako 
ważne dla współpracy, są edukacja i wspie-
ranie młodych ludzi. Zdzisław Palewicz - mer 
Rejonu Solecznickiego, Michał Kochanowski - 
Starosta Kętrzyński i Rafał Konon – wicestaro-
sta Powiatu Słupskiego zaproponowali korzy-
stanie z walorów turystycznych ich regionów 
poprzez wymianę uczniów i organizowanie 
kolonii. 

Powiat Stalowowolski proponuje wymieniać 
się doświadczeniami w zakresie szkolnictwa 
zawodowego oraz organizacji transportu pu-
blicznego. Zdaniem Mariusza Sołtysa, wice-
starosty Stalowej Woli, cenna byłaby wymia-
na know-how na temat spółek PKS. Kontakty 
między Powiatowymi Centrami Pomocy Ro-
dzinie chciałby realizować Powiat Proszowic-
ki. Arkadiusz Fularski z PCPR w Proszowicach 
wskazuje takie obszary tematyczne, jak ro-
dziny zastępcze, wykorzystywanie środków 
PFRON i przeciwdziałanie przemocy, które stanowią duży 
potencjał do kreowania wspólnych przedsięwzięć. Staro-
sta Myślenicki Józef Tomal zaprasza orkiestry dęte z na-
szego powiatu do udziału w dorocznej paradzie orkiestr.

Poruszono również temat wznowienia kontaktów 
z Ukrainą. Po reformie administracyjnej 
w tym kraju w lipcu 2020 r. przestał istnieć 
Region Żółkiewski, z którym nasz samorząd 
współpracował. Teraz jest to Powiat Lwowski. 
Przedstawiciele tej jednostki na czele z Chri-
stiną Zamulą, przewodniczącą Lwowskiej 
Rejonowej Administracji, są zainteresowani 
podpisaniem umowy.

Samorządowcy z regionów partnerskich 
mieli także okazję rozmawiać z przedsta-
wicielami  Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Bełchatowie, zrzeszającej kilkadziesiąt 
podmiotów gospodarczych, przede wszyst-
kim z naszego powiatu. Poznali również 
przedsiębiorców, laureatów 13. edycji kon-
kursu „Firma na medal”. Były to podmioty 

reprezentujące takie branże, jak m.in. IT, produkcja 
mebli, fryzjerstwo, obrót nieruchomościami czy pro-
dukcja roślin. Na spotkaniu z zaprzyjaźnionymi regio-
nami wyróżnieni przedsiębiorcy odebrali szklane sta-
tuetki dla „Firm na medal”. n

Najlepsze „Firmy na medal” w ubiegłorocznej edycji konkursu Staro-
sty Bełchatowskiego.

Przedstawiciele władz samorządowych regionów partnerskich  
Powiatu Bełchatowskiego spotkali się w Bełchatowie, by rozmawiać 
o nowych kierunkach współpracy.
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Starostowie z około dwudziestu po-

wiatów obradowali w Bełchatowie 5 
października br.  Wśród tematów Kon-
wentu Powiatów Województwa Łódz-
kiego było m.in. podjęcie stanowiska 
w sprawie finansowania personelu 
pielęgniarskiego w domach pomo-
cy społecznej oraz zmian w systemie 
kształcenia pielęgniarek, zapoznanie 
się z projektem Terytorialnego Pla-
nu Sprawiedliwej Transformacji Woj. 
Łódzkiego (TPST WŁ). 

Starosta Bełchatowski Dorota Pę-
dziwiatr, jako gospodarz miejsca 
Konwentu, przybliżyła gościom cha-
rakterystykę powiatu bełchatow-
skiego, zilustrowaną krótkim filmem promocyjnym. Nie 
tylko w filmie, ale także podczas spotkania mowa była 
o transformacji regionu. Sekretarz Powiatu Katarzyna 
Kleska streściła podjęte podczas ostatnich kilku miesięcy 
działania zarządu i zespołu roboczego, w tym ponad 30 
spotkań dotyczących problematyki transformacji. Ponad-
to starostowie podnieśli temat finansowania personelu 

pielęgniarskiego oraz zmian w systemie kształcenia pielę-
gniarek. Jak wynika z relacji starostów, powiatowe Domy 
Pomocy Społecznej mają ograniczone możliwości finanso-
we zatrudniania personelu medycznego, w szczególności 
pielęgniarek, które niechętnie wybierają DPS na miejsce 
pracy z powodu niskiej płacy. Kolejny Konwent Powiatów 
WŁ odbędzie się w powiecie poddębickim.  n

W Prezydium Konwentu Powiatów w Bełchatowie pracowali (od lewej): Do-
rota Pędziwiatr - Starosta Bełchatowski, Piotr Wojtysiak -Starosta Piotrkowski 
i Marcin Baranowski - Starosta Opoczyński.

Pomoc powiatu dla szpitala, strażaków i policji
Łącznie dwieście tysięcy złotych dotacji Zarząd Powiatu w Bełchatowie przekazał KP Policji 
w Bełchatowie, KP PSP i Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bełchatowie. Pieniądze są przeznaczone 
na zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego i medycznego oraz na wynagrodzenie dla poli-
cjantów za ponadnormatywne patrole.    

150 tysięcy złotych dotacji celowej otrzymał bełcha-
towski szpital z przeznaczeniem na zakup zestawu na-
rzędzi chirurgicznych. Będzie to sprzęt do wykonywania 
zabiegów operacyjnych w zakresie plastyki onkologicz-
nej, chirurgii onkologicznej, zestaw do wykonywania 
operacji żołądka, do laparotomii (otwarcie jamy brzusz-
nej) i do neurochirurgicznych zabiegów onkologicz-
nych. Na przestrzeni ostatnich 15 lat samorząd powia-
tu przekazał bełchatowskiej lecznicy blisko 1,6 miliona 
złotych.

30 tysięcy złotych dla Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie będzie wy-
korzystane na zakup m.in sorbentów, zapór olejowych 
i sorbentów wodnych. Są to substancje stosowane w uty-

lizacji niebezpiecznych substancji, uwolnionych podczas 
wypadków drogowych czy awarii przemysłowych. Na 
drogach powiatu dochodzi do ok 200 zdarzeń rocznie, 
w tym kolizji, wypadków, po których niezbędne jest uży-
cie sorbentów czy neutralizatorów. 

20 tysięcy złotych z budżetu powiatu przeznaczo-
no na sfinansowanie godzin ponadnormatywnych 
policjantów. Dzięki tym pieniądzom na drogach, uli-
cach czy w innych miejscach pojawi się więcej patroli. 
Samorząd powiatu w ciągu minionych 5 lat przekazał 
bełchatowskiej komendzie łącznie ponad 300 tysięcy 
złotych. Wsparcie dotyczyło zakupu m.in. sprzętu kom-
puterowego, samochodów i testerów do wykrywania 
substancji odurzających.  n
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Złota polska jesień sprzyja w tym roku, by na świeżym powietrzu spędzać jak najwięcej czasu. 
Taką aurą cieszyli się z pewnością także właściciele balkonów i tarasów. Zapraszamy do obej-
rzenia galerii zdjęć tych miejsc w naszym powiecie, które triumfowały w II edycji konkursu Sta-
rosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr na najpiękniejsze balkony i tarasy. Przypomnijmy, że 
do bełchatowskiego starostwa wpłynęło od 37 osób prawie 250 fotografii z różnych zakątków 
powiatu: z Bełchatowa, Zelowa, Szczercowa, Chabielic, Myszaków, Kaszewic, Łuszczanowic, 
Wdowina, Zawad i Łękińska. Udział w konkursie był bezpłatny. Pula nagród opiewała na kwotę 
5 500 zł. Laureaci otrzymali wartościowe bony, realizowane u partnera konkursu, tj. w bełcha-
towskim markecie Leroy Merlin. 

Konkurs na najpiękniejsze balkony 
i tarasy w powiecie bełchatowskim jest 
inicjatywą, która może pochwalić się 
małą tradycją. Zaczęła się w 2019 roku 
konkursem na najpiękniejszą posesję. 
Rok później, w roku 2020, mieszkańcy 
powiatu zgłaszali swoje balkony i tarasy 
do tytułu „najpiękniejszy”. Konkurs po-
bił rekord popularności, wzięło w nim 
udział osiemdziesiąt osób. Z nadzieją, 
że także w kolejnym roku, 2021, po-
mysł na taką rywalizację zainteresuje 
mieszkańców, konkurs został ogłoszo-
ny w maju i trwał do końca sierpnia. 
Pomysłodawcą, organizatorem i prze-
wodniczącą jury konkursu jest Doro-
ta Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski, 
a partnerem  przedsięwzięcia Market 
Leroy Merlin w Bełchatowie, którego 
dyrektorem jest Mariusz Banasiak. n

Klimatyczne i urokliwe najpiękniejsze balkony i tarasy w powiecie 

Blisko czterdziestu mieszkańców z różnych miejsc w powiecie zgłosiło swój udział w tegorocznym konkursie 
na najpiękniejsze balkony i tarasy. Wszyscy spotkali się na placu przed marketem Leroy Merlin, gdzie zostały 
ogłoszone wyniki rywalizacji i wręczone nagrody oraz suweniry za udział w konkursie.

I miejsce (taras) - Wioletta Bartosik.
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Klimatyczne i urokliwe najpiękniejsze balkony i tarasy w powiecie 

I miejsce (balkon) -  Aleksandra Chmiel. II miejsce (balkon)  - Maria Famulska. III miejsce (balkon) – Marzena Rózik.

III miejsce (taras) - Anna Witasik. II miejsce (taras) -  Agnieszka i Szymon Kołodziejczykowie.
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Komisja lekarska kwalifikowała do wojska
Przez półtora miesiąca w powiecie bełchatowskim trwała kwalifikacja wojskowa. Obowiązek 
stawienia się przed komisją z wymaganym kompletem dokumentów dotyczył 1200 mężczyzn, 
urodzonych w latach 2001 i 2002, mieszkańców naszego powiatu. Przypomnijmy, że z powodu 
pandemii kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku 2020. 

W przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej brały udział: 
powiatowa komisja lekarska, przedstawiciele urzędów 
gmin oraz wojskowego komendanta uzupełnień (WKU). 
Organy te pracowały od 6 września do 28 października 
przy ul. Pabianickiej 34 w Bełchatowie (budynek Starostwa 
Powiatowego). Lekarz Marek Walczak, przewodniczący ko-
misji, z wieloletnim doświadczeniem w sprawowaniu tej 
funkcji, zaobserwował, że młodzi mężczyźni są coraz wyżsi. 

– Wzrost powyżej 185 cm nie jest dziś rzadkością. Nie-
stety, skutkuje to np. rozstępami na skórze – mówi lek. 
Marek Walczak. – Zauważam także problem otyłości. 
Kilka osób, ważących ponad 130 kilogramów, komisja 
zakwalifikowała do kategorii „D” (niezdolny do czynnej 
służby wojskowej w czasie pokoju). Kierowaliśmy panów 
także na dodatkowe badania psychiatryczne. Powodem 
były ich stany lękowe, zaburzenia adaptacyjne czy depre-
sja. Przyznam, że zjawisko częstego występowania tego 
rodzajów problemów jest niepokojące. 

W przypadku wątpliwości komisja kierowała osoby na 

badania specjalistyczne. Wystawiono w sumie około dzie-
więciuset orzeczeń, przeważająca większość to kategoria 
„A” (zdolny do czynnej służby wojskowej). Osoby, które nie 
stawiły się na wezwanie przed komisję w określonym ter-
minie, zostaną wezwane ponownie.  n

Pożar na niby, ale ćwiczenia na poważnie

Zakład BROMEX POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Woli 
Wiązowej był miejscem tegorocznych ćwiczeń zgrywa-
jących dla jednostek OSP oraz zastępów Państwowej 
Straży Pożarnej. Wzięło w nich udział blisko pięćdzie-
sięciu strażaków i piętnaście samochodów ratowni-
czo-gaśniczych i specjalnych. Zasadniczym zadaniem 
jednostek było opanowanie pozorowanego pożaru 
hali produkcyjnej oraz udzielenie pomocy osobom 
poszkodowanym. Ćwiczenia poprzedziło posiedzenie 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któ-
remu przewodniczyła Dorota Pędziwiatr, Starosta Beł-
chatowski. 

Mimo, że ćwiczenia nie są prawdziwym pożarem, stra-
żacy traktują to przedsięwzięcie bardzo serio. W jego 
trakcie sprawdzają nie tylko niezawodność sprzętu, ale 
także procedury alarmowe, wzajemną komunikację, 
rozpoznają występujące na terenie danego zakładu za-
grożenia, drogi dojazdowe czy zaopatrzenie w wodę. 

Wnioski służą zarówno strażakom, jak też konkretnej 
firmie.  

BROMEX w Woli Wiązowej jest producentem nasion 
przyprawowych, przetworzonych zbóż oraz ziół, które 
eksportuje do odbiorców na całym świecie. n

Komisja lekarska pracowała przez półtora miesiąca. Prze-
badano około dziewięciuset osób.

Ćwiczenia zgrywające służb są zawsze tak zaplanowane, 
by strażacy mogli sprawdzić szereg  umiejętności, w tym 
także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
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Bądź bezpieczny! Świeć przykładem!

W dniu 1 października w okolicy targowiska miejskie-
go na ul. Wojska Polskiego w Bełchatowie policjanci 
i starosta rozdawali przechodniom i rowerzystom se-
ledynowe kamizelki i elementy odblaskowe.  - Zgodnie 
z polskim prawem każdy pieszy, poruszający się po drodze 
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowią-
zany używać elementów odblaskowych w sposób widocz-
ny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po 
drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chod-
niku – mówi Tomasz Jędrzejczyk, Zastępca Komendanta 
KPP w Bełchatowie.

Mieszkańcy bardzo chętnie zatrzymywali się i rozma-
wiali z policjantami, niektórzy od razu decydowali się 
założyć podarowaną kamizelkę.  - Wiele osób ma świado-
mość, że w porze wieczorowej bycie widocznym na drodze 
jest bardzo ważne. Nie każdy jednak posiada odblaskową 
kamizelkę, brelok, naklejkę, zawieszkę czy opaskę. Mam 
nadzieję, że te, które rozdaliśmy, będą pożytecznie używa-
ne – mówi starosta Dorota Pędziwiatr.

Podobne inicjatywy odbyły się w innych miejscach 
w Polsce w ramach Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia 
Odblasków. Według danych Komendy Głównej Policji 
w minionym roku jedna trzecia ofiar wypadków komu-
nikacyjnych to piesi. Po zmroku na słabo oświetlonej 
drodze kierowca widzi pieszego dopiero z odległości 30 
metrów. Założenie elementów odblaskowych zwiększa 
tę odległość nawet do 150-200 metrów. 

O zakładaniu kamizelek odblaskowych po zmroku, 
używaniu kasków rowerowych i ochraniaczy, ale także 
wielu innych zachowaniach poprawiających bezpie-

czeństwo m.in. na drodze i w podróży traktowały prace 
plastyczne, zdjęcia i filmy, wykonane przez uczniów pod-
stawówek w konkursie pt. „Moje bezpieczne wakacje”. 
Przedsięwzięcie, zorganizowane przez bełchatowską 
policję, było objęte patronatem Starosty Bełchatowskie-
go. Starostwo przekazało na zakup nagród 500 zł oraz 
dodatkowo drobne upominki z logotypem Powiatu Beł-
chatowskiego. Na spotkaniu podsumowującym konkurs 
Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie, 
pogratulował uczniom sukcesów i wręczył suweniry. 
Najwyższe miejsca na podium w swoich kategoriach za-
jęli: Antoni Grzelewski (kl. I-III; SP nr 3 w Bełchatowie), 
Wiktor Olejnik (kl. IV-VI; SP w Szczercowie), Szymon Ka-
czyński (kl. VII-VIII, SP nr 3 w Bełchatowie). n

Marek Jasiński, członek zarządu powiatu, gratulował laure-
atom nagród i dużej wiedzy o zasadach bezpieczeństwa.

Starosta Dorota Pędziwiatr pomagała paniom rowerzystkom zakładać kamizelki odblaskowe.
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Jubileusze OSP w Bełchatowie i Wygiełzowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie ma już 120 lat. Na historię jednostki składają się setki 
akcji ratowniczych, przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, charytatywnym i patriotycznym, 
setki strażackich zebrań, zabaw, spotkań z dziećmi, zawodów, a nawet strażackie śluby. Dru-
howie z OSP w Wygiełzowie od 90 lat bezinteresownie niosą pomoc, ratują mienie i życie będąc 
wierni hasłu „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!”. Na obchody swoich jubileuszy druhowie 
przygotowali sporo atrakcji. Wydarzenia odbyły się w drugiej połowie sierpnia pod honorowym 
patronatem Doroty Pędziwiatr, Starosty Bełchatowskiego. 

120 lat OSP Bełchatów
Jubileuszową uroczystość rozpoczęła zbiórka dru-

hów przed budynkiem OSP przy ul. Bawełnianej 
w Bełchatowie. Następnie strażacy przemaszerowali do 
kościoła przy ul. Kościuszki, gdzie uczestniczyli w na-
bożeństwie w intencji druhów i ich rodzin. Na Placu 
Narutowicza, przed historycznym budynkiem siedziby 
OSP (aktualnie znajduje się tutaj Miejskie Centrum Kul-
tury) odbyła się akademia z udziałem dziesiątek straża-
ków, także z innych jednostek, władz formacji i władz 
samorządowych. Starosta Bełchatowski Dorota Pędzi-
wiatr i wicestarosta Jacek Bakalarczyk na ręce prezesa 
jednostki złożyli gratulacje, podziękowania i życzenia, 
wygrawerowane na pamiątkowym dyplomie. Szczegó-
łowy opis historii jednostki znajdziemy w monografii 
z 2001 roku „100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bełchatowie”, autorstwa Jerzego Strachockiego. 
Czytamy w  niej, że wśród założycieli bełchatowskiej 

straży pożarnej znaleźli się duchowni trzech wyznań, 
ziemianie, lekarz, naczelnik poczty, aptekarz, nauczy-
ciel, pisarz gminny, felczer oraz wójt gminy. 8 grudnia 
1901 roku odbyło się inauguracyjne zebranie bełcha-
towskiej straży ogniowej. Prezesem został Włodzimierz 
Rodziewicz, a Komendantem - Albert Hellwig.  

90 lat OSP Wygiełzów
Miejscem uroczystości był plac przed strażnicą w Wy-

giełzowie. Rozpoczęło ją nabożeństwo. W części oficjalnej 
obchodów jubileuszu podsumowane zostały najważniej-
sze wydarzenia z kart historii jednostki, a wyróżniający się 
i najaktywniejsi druhowie otrzymali odznaczenia. Stra-
żacki kapelan dokonał poświęcenia samochodu. Następ-
nie strażackie pojazdy przejechały przez wieś, po czym 
zaproszono mieszkańców na zabawę taneczną. Obchody 
jubileuszu były objęte patronatem Starosty Bełchatow-
skiego. n

Starosta Dorota Pędziwiatr i wicestarosta Jacek Bakalarczyk pogratulowali strażakom jubileuszu i przekazali pamiątkowy dyplom.

OS
P 

W
 P

OW
IE

CI
E 

BE
ŁC

HA
TO

W
SK

IM



17Echo powiatu bełchatowskiego • nr 3 / 2021

OS
P 

W
 P

OW
IE

CI
E 

BE
ŁC

HA
TO

W
SK

IMDobry strażak to wysportowany strażak
Strzelają, biegają, pokonują przeszkody. Liczy się szybkość i precyzja wykonania zadań. Stra-
żacy ochotnicy regularnie poddają się sportowej rywalizacji na boisku, strzelnicy czy bieżni. We 
wrześniu i październiku odbyło się w naszym powiecie kilka turniejów sportowo-pożarniczych 
dla strażaków, które Starosta Bełchatowski objął patronatem honorowym. 

Na strzelnicy sportowej w Grabicy (gm. Szczerców) 
odbyły się XI Powiatowe Zawody Strzeleckie Ochotni-
czych Straży Pożarnych Powiatu Bełchatowskiego, zor-
ganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Bełchatowie, KSS „SALWA” Szczerców i OSP Rusiec. 
W zawodach wystartowały 3-osobowe drużyny z OSP: 
Rusiec, Szczerców, Kluki, Podwody, Ludwików, Bełcha-
tów, Osina, Osiny i Zelów. Zawodnicy strzelali do tarczy 
z karabinu sportowego oraz z krótkiej wiatrówki z od-
ległości odpowiednio 50 m i 10 m. Najwięcej celnych 
strzałów zaliczyli druhowie i druhny z OSP Rusiec. Rów-
nież chłopcy z Ruśca byli najlepsi, a wśród  dziewcząt 
– OSP Osiny.  Najlepszym strzelcem okazał się Marek 
Kałuziak, a najlepszym strzelcem VIP - Szymon Raben-
da. Pamiątkowe dyplomy i puchary w imieniu Starosty 
Bełchatowskiego wręczył zawodnikom Marek Jasiński, 
członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie. 

Na stadionie sportowym Powiatowego Centrum 
Sportu w Bełchatowie miały miejsce powiatowe zawo-
dy sportowo- pożarnicze. Najlepsze drużyny OSP żeńskie 

i męskie, reprezentujące poszczególne gminy, zmierzy-
ły się ćwiczeniach bojowych oraz sztafecie pożarniczej 
z przeszkodami. W klasyfikacji drużyn młodzieżowych 
najwyższe miejsce na podium zajęły: OSP Postękalice 
(dziewczęta) i OSP Zawadów (chłopcy). Wśród dorosłych 
triumfowali druhowie i druhny z OSP Dobrzelów. W de-
koracji drużyn wzięli udział starosta Dorota Pędziwiatr, 
wicestarosta Jacek Bakalarczyk i Sławomir Malinowski, 
Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie. 

Na boisku w Kolonii Podwody odbyły się gminne 
zawody sportowo-pożarnicze dla drużyn pożarniczych. 
W zawodach wystartowało siedemnaście drużyn, m.in. 
z Ludwikowa, Postękalic, Niedyszyny, Zawadowa, Do-
brzelowa, Huty i Łękawy. Rozegrano dwie konkurencje, 
tj. sztafetę pożarniczą oraz ćwiczenie bojowe. Z zadania-
mi najlepiej poradziły sobie zespoły z OSP Dobrzelów 
(drużyna męska i drużyna kobieca). Najlepsze Młodzieżo-
we Drużyny Pożarnicze to OSP  Postękalice (dziewczęta) 
i OSP Zawadów (chłopcy). Zwycięzcom wręczył nagrody 
wicestarosta Jacek Bakalarczyk.  n

Swoją wszechstronną kondycję fizyczną strażacy sprawdzają czasem także na strzelnicy.
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Eko-piknik nie tylko miodem płynący
Jak zrobić świecę z wosku albo ugotować cepeliny? Dlaczego warto kupować miód bezpośred-
nio u pszczelarza? Sadzonki, których drzew, można sadzić jesienią? Odpowiedzi na te i wiele 
innych pytań otrzymali uczestnicy Eko-pikniku, Święta Miodu i Pikniku Stowarzyszeń. Te trzy, 
połączone przedsięwzięcia powiatowego samorządu, odbyły się 1 października w centrum Beł-
chatowa. Było muzycznie, smacznie, artystycznie, po prostu różnorodnie. Z zaproszenia Starosty 
Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr skorzystały setki osób.

Gryfinek (powiatowa maskotka) częstował dzieci słodyczami i podziwiał z bli-
ska ich kolorowe stroje, wykonane z surowców wtórnych.

Wśród laureatów Festiwalu Piosenki Ekologicznej znaleźli się: PS 7 w Bełcha-
towie (przedszkola), Władysław Gągała (podstawówki kl. I-III), Pola Gągała (kl.
IV-VIII), Oliwia Czerwińska (szkoły ponadpodstawowe).

Przygotowane przez bełchatow-
skie starostwo Eko-piknik, Święto 
Miodu i Piknik Stowarzyszeń (ten 
ostatni przeniesiony z powodu złej 
pogody z terminu w sierpniu), to 
inicjatywy z wieloletnią tradycją 
i służące takim celom, jak edukacja, 
integracja, promocja społecznej ak-
tywności. Na placu przy MCK Gigan-
ty Mocy swoje stoiska prezentowały 
m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, Nad-
leśnictwo Bełchatów, pszczelarze, 
harcerze, stowarzyszenia i fundacje.

Kilka pasiek wystawiło wyroby 
pszczele, miody, pyłek i propolis. 

Sześć miodów rywalizowało w kon-
kursie na najsmaczniejszy produkt. 
Wygrał miód pana Romana Grzy-
wacza. Kto chciał, mógł nauczyć się 
robienia świecy z węzy (węza - uży-
wany w pszczelarstwie szablon z wy-
tłoczonymi kształtami komórek plastra 
pszczelego umieszczany w ramce). 
Taka świeca, zapalona w sąsiedztwie 
komputera, doskonale jonizuje po-
wietrze. Pszczelarze także sprzeda-
wali swoje miody w promocyjnych 
cenach i tłumaczyli, dlaczego - z po-
wodu różnych „dziwnych” dodatków 
i ulepszaczy - nie kupować miodu 
w marketach. 

Bełchatowskie nadleśnictwo rozda-
ło w ramach swojej akcji ph. „Sadzi-
my” około tysiąca sadzonek.

Zapachami swojskich potraw 
kusiły Koła Gospodyń Wiejskich. 
Panie z Niedyszyny serwowały m.in. 

cepeliny, nagrodzone na Dożyn-
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Laureaci Festiwalu Ekologicznej Piosenki otrzymali nagrody o łącznej wartości 6 tysięcy złotych.

Swojskie jedzenie na pikniku serwowały Koła Gospodyń Wiejskich z Niedyszy-
ny i Załuża.

W Ekopikniku brały udział całe rodziny.

kach Wojewódzkich 2021 w kategorii 
wytrawnych smaków Łódzkiego. KGW 
Załuże promowało zdrowe żywienie 
oparte na lokalnych produktach, jak 
np. jabłka z własnych sadów, jaja, ser 
ze szczercowskiej mleczarni, kapusta 
i ziemniaki z własnych pól. Za cel stawia 
sobie integrację, aktywność społeczną, 
pożyteczne dla wszystkich działania, jak 
np. sprzątanie okolicy.

Jednocześnie na estradzie trwał 
konkurs piosenkarski. 

W Festiwalu Piosenki Ekologicznej 
wystąpiło ponad dwudziestu wyko-
nawców z placówek szkolnych w Beł-
chatowie, Kurnosie II.

Nagrody, o łącznej wartości 6 tysięcy 
złotych (m.in. sprzęt audio, aparat fo-
tograficzny, gry edukacyjne, albumy), 
wręczyli laureatom starosta Dorota 
Pędziwiatr, wicestarosta Jacek Bakalar-
czyk, Marek Jasiński – członek Zarzą-
du Powiatu w Bełchatowie i Katarzyna 
Kleska - Sekretarz Powiatu Bełchatow-
skiego. Za przygotowanie stoisk z po-
częstunkiem nagrody (wartość  500 zł) 
otrzymały także KGW z  Załuża i Niedy-
szyny.    n
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Siedemnaście stowarzyszeń 
i  fundacji z naszego powia-
tu prezentowało osiągnięcia 
i charakter działalności na 
dorocznym Pikniku Stowarzy-
szeń, organizowanym przez 
bełchatowskie starostwo. 
Organizacje spotkały się 1 
października w centrum Beł-
chatowa i promowały swo-
je marki. Byli m.in. harcerze, 
amazonki, ratownicy medycz-
ni, przyjaciele bezdomnych 
zwierząt. 

Mieszkańcy, którzy od-
wiedzili stoiska wszystkich 
stowarzyszeń, wzięli udział 
w losowaniu nagród, ufun-
dowanych przez starostwo. 
Panie Bożena Guzek i Zdzi-
sława Szmidt otrzymały ze-
stawy gadżetów, a pani Na-
talia Rosińska – markową 
parownicę. Z kolei dla organizacji pozarządowych także 
przygotowano niespodziankę. Nagrodę za udział w pikni-

ku (voucher na wykonanie baneru reklamowego) wyloso-
wało Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa.  n

Po pierwsze diagnoza, po drugie – działanie
Rada Powiatu w Bełchatowie uchwaliła „Powiatowy 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bełcha-
towskim na lata 2021-2025”. Dokument przygotowało 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które będzie koordy-
nować zawarte w „Programie” działania. W zapobieganiu zja-
wisku przemocy i pomaganiu ofiarom i sprawcom większą 
rolę mają odgrywać szkoły, dzielnicowi i policja oraz gminne 
ośrodki pomocy społecznej. 

Jak wynika z informacji, przedstawionej radnym w pro-
jekcie „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Po-
wiecie Bełchatowskim na lata 2021-2025”, przemoc jest zja-
wiskiem, które nie słabnie. W 2019 roku nastąpił duży wzrost 
liczby wszczętych procedur Niebieskiej Karty – do 243, tj. 
o 21 % w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnym, 2020 
roku, liczba ta spadła do 190 procedur. Najwięcej procedur 
„Niebieskie Karty” odnotowano w mieście Bełchatowie. Sta-

nowiły one od 53% do 60 % wszystkich procedur w powie-
cie. 

Najmniej procedur NK w 2020 r. było prowadzonych 
w Kleszczowie, bo tylko 3. Wśród stosujących przemoc zde-
cydowaną większość stanowią mężczyźni. 

Wpływ na trudną walkę ze zjawiskiem przemocy w rodzi-
nie mają m.in. powszechny pogląd o braku konsekwencji 
ponoszonych przez sprawcę będący czynnikiem osłabiają-
cym podejmowanie działań przeciwko niemu, brak możli-
wości zapewnienia miejsca w ośrodkach wsparcia na terenie 
powiatu osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, małe 
zaangażowanie instytucji ochrony zdrowia w realizację pro-
cedury „Niebieska Karta”, mała liczba osób posiadających 
uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno-edu-
kacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zagro-
żeniami są też bierność świadków przemocy, niskie kompe-
tencje wychowawcze rodziców, ukrywanie przez rodzinę 
aktów przemocy, wzrost liczby uzależnień w rodzinach. n

Śmiało można powiedzieć, że zasadniczym celem stowarzyszeń jest działanie dla innych 
ludzi.  Na Pikniku Stowarzyszeń organizacje zapraszały w swoje szeregi aktywne osoby.
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Gmina uhonorowana w dwóch rankingach. Podczas XIX Samorzą-

dowego Forum Kapitału i Finansów odbyła się Gala Inwestorów Samo-
rządowych, w której trakcie ogłoszono laureatów inwestycyjnych ran-
kingów. Gmina Kleszczów utrzymała pierwsze miejsce w kategorii gmin 
wiejskich za wydatki na inwestycje w latach 2018-2020 w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca  Drugi ranking dotyczył liczby mieszkań komunal-
nych i socjalnych, zbudowanych w latach 2000-2020 (w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców). Gmina Kleszczów zajęła VII miejsce.

Medale, kwiaty i życzenia dla Złotych Jubilatów. W Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kleszczowie odbyła się uroczystość dla 26 par mał-
żeńskich, obchodzących 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego, któ-
rym Prezydent RP przyznał medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Akt dekoracji został poprzedzony życzeniami od wójta gminy Klesz-
czów Sławomira Chojnowskiego. Podczas uroczystości, w której udział 
wzięli też kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kleszczowie, Karolina 
Kaczmarczyk oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie, Anna Domańska, nie zabrakło toastu, poczęstunku i wy-
stępów artystycznych, przygotowanych przez GOK. 

Rywalizowali w biegach ulicznych. Ostatnie niedziele sierpnia i wrze-
śnia przebiegały w Kleszczowie pod znakiem ogólnopolskich imprez bie-
gowych. Odbyła się „IV Kleszczowska Dziesiątka” (107 uczestników) oraz 
8. edycja biegu „Kleszczów na Piątkę” (173 biegaczy). W dłuższym biegu 
zwycięzca Dmytro Musiaczenko uzyskał czas 31:50, a w rywalizacji na 5 
km Patryk Stypułkowski – 15:05. Przed każdym z biegów głównych na 
znacznie krótszych dystansach zacięcie rywalizowali najmłodsi z roczni-
ków 2006-2020. Wyścigi rozgrywane na bieżni gminnego stadionu za-
chęcają do aktywności ruchowej od najmłodszych lat. n

Inwestycje w Gminie Zelów
W ostatnim czasie zakończono wiele inwestycji na terenie 

gminy Zelów. Nowe nawierzchnie drogowe powstały w miejsco-
wościach Marszywiec i Pawłowa. W ramach inwestycji drogowej 
w Marszywcu wykonano nową nawierzchnię w technologii po-
wierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową, na którą 
gmina otrzymała dofinansowanie z Gminy Kleszczów w wysokości 
349.205 zł (całkowity koszt zadania – 423.159,36 zł). Natomiast na 
remont drogi w miejscowości Pawłowa pozyskano dofinansowa-
nie z Zarządu Województwa Łódzkiego w formie dotacji na drogi 
dojazdowe do gruntów rolnych w wysokości 106.770 zł. W ramach 
inwestycji wykonano pełną podbudowę tłuczniową wraz z potrój-
nym utrwaleniem emulsją i grysami. Całkowity koszt zadania to 
266.467,17 zł.

– Dbamy również o obiekty sportowe – podkreśla Burmistrz Zelo-
wa Tomasz Jachymek. Udało nam się właśnie zakończyć renowację 
boiska przy ul. Lubelskiej i wymienić podłogę w  sali gimnastycznej 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. 

Na oba zadania udało się pozyskać środki zewnętrzne. Renowa-
cja boiska została dofinansowana w ramach programu „Infrastruk-
tura sportowa Plus” z Województwa Łódzkiego w wysokości   65 
tys. złotych (koszt całkowity – 94.995 zł). Natomiast dzięki dofi-
nansowaniu z Gminy Kleszczów w wysokości 300 tys. zł udało się 
wymienić podłogę na sali gimnastycznej (całkowita wartość robót 
– 397.290 zł).  n

Wójt Kleszczowa Sławomir Chojnowski pogratulował małżonkom 
Złotych Godów.

Remont drogi w Marszywcu.

„Kleszczowska dziesiątka” przyciągnęła w tym roku po-
nad stu biegaczy.

Wymiana podłogi w sali w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Zelowie.



22 Echo powiatu bełchatowskiego • nr 3 / 2021

Z 
GM

IN Betonowe drogi w gminie Bełchatów
Pierwsza droga z betonową nawierzchnią powstała latem tego 

roku w Wielopolu. Liczący ponad 160 m odcinek miał charakter testo-
wy, zbudowało go Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług 
Komunalnych Gminy Bełchatów. – Betonowe drogi buduje już kilkana-
ście samorządów na terenie kraju. Są dużo tańsze niż asfalt, a trwałością 
go przewyższają – mówi wójt gminy Bełchatów Konrad Koc. – Drogę 
w Wielopolu traktujemy jako sprawdzian dla tej technologii. 

To, że kolejne betonowe drogi na terenie gminy powstaną, jest 
pewne. O tym, że tak się stanie, zdecydowali sami mieszkańcy, 
którzy w swoich miejscowościach przeznaczyli na ten cel część 
Funduszu Sołeckiego na 2022 rok. – Zwróciłem się do sołtysów 
z propozycją przekazania części przyszłorocznego funduszu na ten 
cel. Wiele miejscowości zdecydowało się na przekazanie swojego fun-
duszu w całości bądź w części, za co bardzo mieszkańcom dziękuję. 
O tym, że zainteresowanie tym pomysłem jest bardzo duże, świad-
czy fakt, iż na 41 sołectw zaledwie 5 nie zdecydowało się na wsparcie 
tego zadania – podkreśla Wójt Gminy Bełchatów.

Z puli FS na zadanie pod nazwą „Zakup sprzętu, maszyn, urzą-
dzeń do budowy dróg betonowych” przekazane będzie ponad 715 
tys. zł (ok. 69 procent całego FS na 2022 rok). Na działce należącej 
do gminnej spółki, powstanie wiosną węzeł do produkcji betonu 
i ruszy budowa betonowych dróg w kolejnych miejscowościach. 
Jak zaznacza Konrad Koc, te pierwsze betonowe odcinki będą li-
czyć po kilkaset metrów, powstaną na drogach wewnętrznych, 
osiedlowych czy dojazdowych. – Zależy nam na tym, żeby możliwie 
szybko mieszkańcy jak największej liczby miejscowości mogli z tych 
dróg u siebie korzystać. Zamierzamy budować odcinki krótsze, ale 

chcemy żeby ich było jak najwięcej. Z każdym rokiem sieć dróg bę-
dziemy rozbudowywać – podkreśla wójt gminy Bełchatów.  n

Chłop na schwał mieszka w gminie Szczerców
Artur Kamieniak, kulturysta z msc. Niwy w gminie Szczerców zo-

stał Mistrzem Świata! Zawody odbyły się na Litwie.
– Najpierw walczyłem z pięcioma zawodnikami o tytuł Mistrza Świata 

w Body Athletic – opowiada kulturysta z gminy Szczerców. - Wiedzia-
łem już, że  będę na podium, bo kiedy sędzia ustawia zawodnika na 
środku, pomiędzy innymi zawodnikami, to już jest wskazówka, że jest on 
w pierwszej trójce. Zostałem Mistrzem Świata w Body Athletic! 

Po dekoracjach odbył się Overal, czyli pokaz najlepszych zawod-
ników w każdej kategorii. Połączono go z zawodami Amber Prix. 

Sędziowie oceniali ponad dwudziestu najlepszych kulturystów. 
– Kiedy główny sędzia oznajmił, że jestem niekwestionowanym Mi-
strzem Świata w Overalu, to osłupiałem – wspomina Artur Kamie-
niak.

Po powrocie do kraju, Wójt Krzysztof Kamieniak (zbieżność na-
zwisk obu panów przypadkowa) w imieniu samorządu przekazał 
Arturowi upominki i życzenia dalszych sukcesów oraz kolejnych 
tytułów mistrzowskich. Zawodnik planuje teraz odpoczynek i za-
powiada podjęcie wyzwania w przyszłym roku. n

Budowa pierwszej drogi z betonową nawierzchnią.

Betonowa droga w Wielopolu.

Gratulacje dla Mistrza Świata od wójta Krzysztofa Kamie-
niaka.

Artur Kamieniak z gminy Szczerców w gronie najlepszych 
kulturystów na świecie.
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Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

(kier. 44)

ul. Pabianicka 17/19

Centrala 635 86 00, fax 635 86 17

Sekretariat 635 86 01

Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 47

Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 33

Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami 
635 86 50

Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09

Zespół ds. Kadr 635 86 10

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi 733 65 32

Biuro Rady Powiatu 635 86 53

ul. Pabianicka 34

Zespół ds. promocji 635 86 42

Rzecznik prasowy 635 86 95

Darmowa pomoc prawna 635 86 97

ul. Pabianicka 26

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

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
635 86 04

Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

Wydział Inwestycji i zamówień Publicznych 
733 66 08

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
635 86 24

ul. Czapliniecka 96

Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności 733 66 24

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

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

ul. Czapliniecka 66

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

Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych 633 16 81

Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81

Bursa Szkolna 632 12 52

Powiatowa Administracja Zespolona

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

KP Policji 
ul. 1 Maja 7, 635 52 15

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

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

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

Pozostałe Instytucje

Szpital Wojewódzki 
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00

Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80

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

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

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

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

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

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

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

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

Szkoły ponadpodstawowe

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

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

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

ZSP nr 2 im. r. 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 każda środę przez wicestarostę. Jeżeli ww. Są 
dniami wolnymi od pracy interesanci przyjmowani są  
w następnym dniu roboczym. 
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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

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

Jolanta Pawlikowska 
(przewodnicząca) 
Tadeusz Dobrzański 
Renata Skalska 
Włodzimierz Kula 
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


