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Festiwal piosenki, występy artystyczne, konkurs na najsmaczniejszy miód, poczęstunek swojskim jedzeniem, stoiska  
policjantów, leśników, strażaków,  a także stoiska promocyjne organizacji pozarządowych złożyły się na tegoroczny 
Eko-piknik Powiatu Bełchatowskiego i piknik stowarzyszeń. Wydarzenie przyciągnęło całe rodziny. Starosta Bełcha-
towski Dorota Pędziwiatr witając wszystkich podkreśliła zasadnicze cele tego dużego przedsięwzięcia, którymi są 
edukacja ekologiczna, wsparcie dla organizacji pozarządowych, integracja mieszkańców. str. 14-15
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tel. 22 201 77 00

Nakład: 5000 egzemplarzy
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść tekstów dostarczonych przez Urzędy Gmin oraz jednostki OSP.

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

Od siedemnastu lat w Bełchatowie organizowane są Dni Papieskie. 
Wydarzenie upamiętnia powołanie Karola Wojtyły na Stolicę Apo-
stolską. Miejscem, przy którym spotykają się w tych dniach miesz-
kańcy, jest pomnik JPII przy ul. Kościuszki. Dzieci dekorują go  papie-
rowymi serduszkami, odbywa się tutaj kiermasz kremówek, a także 
Apel Jasnogórski. Ostatnim akcentem tegorocznych Dni Papieskich 
było złożenie kwiatów pod pomnikiem, uroczyste nabożeństwo oraz 
koncert bełchatowskich artystów. W wydarzeniu uczestniczyli sta-
rosta Dorota Pędziwiatr, wicestarosta Jacek Bakalarczyk i wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Krzysztof Rybak.

Bełchatowskie starostwo wydało nowy Powiatowy Przewodnik 
Rowerowy'2022, w którym opisanych jest pięć tras. Najkrótsza mie-
rzy 18 km, najdłuższa 70 km. - Bardzo wielu mieszkańców naszego po-
wiatu porusza się rowerem, dlatego tworząc mapę konsultowaliśmy się 
z amatorami wycieczek rowerowych. Dzięki temu wydawnictwu można 
tak zaplanować wyprawę, by podróż była atrakcyjna i edukująca - za-
chęca Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr. Powiatowy Prze-
wodnik Rowerowy dostępny jest nieodpłatnie w Zespole ds. Pro-
mocji bełchatowskiego starostwa w Powiatowym Centrum Sportu 
i w Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie.

Ponad 130 osób rywalizowało w II Otwartych Mistrzostwach Nor-
dic Walking o Puchar Starosty Bełchatowskiego, zorganizowanych 
przez Powiatowe Centrum Sportu. Zawodnicy przyjechali do nas 
m.in. z Krakowa, Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego i  Częstochowy, 
a także z Niemiec. Imponującą reprezentację miał także nasz powiat. 
Uczestnicy mieli do pokonania dystans 5 kilometrów po duktach le-
śnych. Pamiątkowe medale i puchary najlepszym zawodnikom wrę-
czyła Sekretarz Powiatu Katarzyna Kleska. Nowy rekord trasy osią-
gnęli: Tomasz Marczak (00:28:45) i  Agnieszka Sosnowska ( 00:31:21). 

Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabia-
nickiej 17/19 wywieszony jest wykaz nieruchomości, stanowiących 
własność Powiatu Bełchatowskiego, przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Bełchatów. 

Ogłoszenie przedmiotowe zamieszczone jest również na stronie 
internetowej Powiatu Bełchatowskiego www.powiat-belchatowski.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.e-bip.pl).
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NEEcho robót na powiatowych drogach

Realizacja tzw. zadań drogowych trwa praktycznie przez cały rok. W ostatnich tygodniach pomyśl-
nie zakończyło się kilka z nich. - Dążymy do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa 
na drogach powiatowych. Potrzeb w tym zakresie jest bardzo dużo, a ich spełnianie zależy 
przede wszystkim od finansowych możliwości – mówi wicestarosta Jacek Bakalarczyk. - 
Dlatego czynimy starania o wsparcie finansowe z funduszy zewnętrznych i współpracuje-
my z samorządami gmin.  

Będzie bezpieczniej i wygodniej w Postękalicach, gdzie 
przebudowa drogi obejmowała odtworzenie nawierzchni 
jezdni, przebudowę poboczy i budowę ciągu pieszo – ro-
werowego. Na tę inwestycję Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg przyznał Powiatowi Bełchatowskiemu 2 188 768 zł. 
Z budżetu powiatu dołożono 938 044,83 zł. 

Budowa chodnika w miejscowości Zawadów obejmo-
wała: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, bu-
dowę chodnika na odcinku o długości około 200 m, wy-
konanie poboczy i zjazdów, wykonanie prac związanych 
z przeprowadzeniem konserwacji systemu odwodnienia 
drogi, przebudowę przepustu, wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego. Wartość wykonanych robót to 
ponad 440 tysięcy złotych. Zadanie sfinansowały samo-
rządy powiatu i Gminy Bełchatów.

– Cieszę się, że możemy korzystać z programów rzą-
dowych w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje 
drogowe – podkreśla wicestarosta Jacek Bakalarczyk. – 
Warto dodać, że współpraca z gminami ma duży wpływ na 
realizację tych zadań.

Zakończyły się także roboty budowlane polegające 
na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej 
nr 1916E od Łękawy do miejscowości Zawadów. Za-
kres prac obejmował m. in.:  oczyszczenie i skropie-
nie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni jezdni,  
uzupełnienie istniejących ubytków w nawierzchni 
mieszanką mineralno-asfaltową, ułożenie warstwy 
ścieralnej i uzupełnienie kruszywem poboczy. Prace 
prowadzone na odcinku 817 m kosztowały 500 tysię-
cy złotych i zostały sfinansowane z portfela Gminy 
Bełchatów. 760 m bieżących drogi na odcinku Nowy 
Janów – Kluki zyskały nową nawierzchnię. Zakres ro-
bót obejmował m. in.: ścięcie poboczy wraz z wywie-
zieniem urobku, oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową nawierzchni jezdni, frezowanie profilujące, 
ułożenie warstwy ścieralnej i uzupełnienie kruszy-
wem poboczy. Wartość zadania wyniosła 500 000 zł. 
Pieniądze wyłożył samorząd powiatu. Aktualnie dro-
gowców przy pracach remontowych spotkamy w Jó-
zefowie. 

Przebudowa drogi powiatowej przebiegającej przez Postękalice kosztowała ponad 3 miliony złotych. Jak mówi 
wicestarosta Jacek Bakalarczyk, ta inwestycja, jak też inne, które zakończą się jeszcze w tym roku, bardzo poprawi 
bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi.
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Paszporty w Bełchatowie w nowym roku

Od stycznia 2023 roku na terenie powiatu bełchatowskiego będzie funkcjonował lokalny punkt pasz-
portowy. Biuro miało zostać oddane do użytku jesienią tego roku, ale z powodu utrudnień w za-
kupach specjalistycznego wyposażenia takiej placówki termin jej uruchomienia został przesunięty. 
Taką informację przekazała radnym powiatu na wrześniowej sesji starosta Dorota Pędziwiatr.

Z wnioskiem o utworzenie lokalnego punktu paszpor-
towego w Bełchatowie zwróciła się do Wojewody Łódz-
kiego Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr. Inicja-
tywę wspierali także parlamentarzyści i radni powiatowi. Po 
wymianie korespondencji i licznych rozmowach wojewoda 
przychylił się do prośby władz naszego powiatu. Na siedzibę 
biura starosta wskazała pomieszczenia w budynku przy ulicy 
Czaplinieckiej 96, gdzie obecnie funkcjonuje także Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zarząd powiatu 
wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie tego lokum. 

– Obecnie trwają czynności techniczne, niezbędne 
do uruchomienia tej placówki, przeprowadzane przez 
ŁUW – mówi starosta Dorota Pędziwiatr. – Uruchomienie 

naszego punktu jest zależne od ich pomyślnego zakończenia. 
W imieniu własnym i wojewody proszę mieszkańców jeszcze 
o chwile cierpliwości. 

Procedura związana z wydawaniem dokumentów paszpor-
towych wymaga specjalistycznego sprzętu, jak np. czytnika 
linii papilarnych, skanera oraz systemu teleinformatycznego 
umożliwiającego łączność elektroniczną między centralną 
ewidencją a ewidencjami paszportowymi poszczególnych 
punktów. Zakupem sprzętu zajmuje się urząd wojewódzki. 
Na dostawę niektórych urządzeń trzeba jednak poczekać. 
W najbliższym czasie odbędą się, także z udziałem pracow-
ników ŁUW, oględziny wskazanego lokum w Bełchatowie. 
Otwarcie punktu paszportowego nastąpi w nowym roku.

Rozwijamy „Cyfrowy Powiat”
Powiat Bełchatowski w ramach konkursu grantowego 

„Cyfrowy Powiat” otrzymał dofinansowanie w kwocie 
100 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na doposaże-
nie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych nr 2. Planowany jest zakup sprzętu komputero-
wego wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym, 
urządzeń wielofunkcyjnych, skanera dokumentów nie-
standardowych. Dla poprawy bezpieczeństwa systemów 
informatycznych zakupiona zostanie aktualizacja oprogra-

mowania narzędziowego wraz ze wsparciem technicznym 
do zarządzania zasobami sieciowymi i procesami IT, tzw. 
- IT Manager. Realizację projektu zaplanowano na najpóź-
niej do października przyszłego roku.

Konkurs „Cyfrowy Powiat” finansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem 
projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji sa-
morządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Punkt paszportowy w Bełchatowie będzie się mieścił przy ul. Czaplinieckiej 96. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na jego 
nieodpłatne udostępnienie wojewodzie.
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Odznaczeni za oddaną służbę

Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, wicestarosta Jacek Bakalarczyk i pracownicy bełcha-
towskiego starostwa i Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie odebrali z rąk Karola Młynar-
czyka, Wicewojewody Łódzkiego, odznaczenia państwowe. Były to Krzyże Zasługi i Medale za 
Długoletnią Służbę. Wyróżnienia te zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w uznaniu za ofiarną działalność publiczną i długoletni staż pracy.  

Ceremonia odznaczenia wyróżnionych osób odbyła się 
w połowie października w Dworze Polskim. Jej podniosły 
charakter podkreśliło wspólne odśpiewanie hymnu pań-
stwowego. Aktu wręczenia odznaczeń dokonał w imieniu 
Prezydenta RP Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk. 
Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr została uhono-
rowana Brązowym Krzyżem Zasługi, wicestarosta Jacek 
Bakalarczyk - Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenia 
zostały przyznane w uznaniu za zasługi w działalności 
publicznej, zaangażowanie w sprawy regionu, niesienie 
pomocy i działalność charytatywną przekraczające za-
kres zwykłych obowiązków, a przynoszące korzyść pań-
stwu i obywatelom. 

Medalami za Długoletnią Służbę nagrodzono sześciu 
pracowników bełchatowskiego starostwa i dwie osoby 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie. Odznacze-
ni to: Bożena Baranowska, Lidia Lewandowska, Dorota 
Raczek, Joanna Famulska, Justyna Pasiek, Marcin Klima-
szewski, Kornel Bednarek, Dagmara Jędrzejczyk. 

Uroczystość wręczenia odznaczeń zorganizowana 
w pięknych, stylowych wnętrzach Dworu Polskiego, po-
przedziła galę z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a wice-
wojewoda był także gościem tego wydarzenia.

Zaszczytnymi wyróżnieniami państwowymi dla starosty Doroty Pędziwiatr i wicestarosty Jacka Bakalarczyka były 
Krzyże Zasługi, natomiast dla pracowników starostwa i urzędu pracy Medale za Długoletnią Służbę.

Odznaczenia wręczył Karol Młynarczyk, Wicewojewoda 
Łódzki.
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Bądźmy widoczni i świećmy przykładem 
W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Świeć 

przykładem” Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr 
i Komendant Komendy Powiatowej Policji w Bełcha-
towie Grzegorz Czubakowski rozdali przechodniom 
i rowerzystom 150 sztuk elementów odblaskowych, 
ufundowanych przez samorząd powiatu. Celem tego 
działania było przypomnienie mieszkańcom o potrze-
bie korzystania z elementów odblaskowych w okre-
sie jesienno-zimowym i obowiązkach w tym zakresie 
użytkowników dróg, wynikających z przepisów prawa 
o ruchu drogowym. Pieszy, ubrany w ciemny strój, po 
zmroku jest widoczny z odległości około 40 metrów. 
Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy 
odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 
150 metrów. Policyjne statystyki wskazują, że wypadki 
z udziałem pieszych i rowerzystów bardzo często koń-
czą się tragicznie. Bełchatowscy mundurowi zachęcają 
do zakładania kamizelek odblaskowych nie tylko wie-
czorem, ale także w dzień. Prawo o ruchu drogowym  
nakłada obowiązek używania elementów odblasko-
wych, np. w postaci kamizelki odblaskowej, na każdą 
osobę poruszającą się po zmierzchu drogą poza ob-

szarem zabudowanym. Wyjątkiem jest chodnik, dro-
ga przeznaczona wyłącznie dla pieszych oraz strefa 
zamieszkania. Przepisy te mają na celu poprawę bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. Kamizelkę warto też 
mieć w samochodzie, choć nie jest to obowiązek. Dla 
własnego bezpieczeństwa można ją nałożyć, kiedy mu-
simy wysiąść z auta.   

Starosta i komendant policji rozdawali elementy 
odblaskowe w okolicy miejskiego targowiska.

O bezpieczeństwie w szkołach i DPS  
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnic-

twem Starosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr zaję-
ła się na październikowym posiedzeniu m.in. informacją 
o działaniach dla młodzieży związanych z profilaktyką sto-
sowania używek i środków psychoaktywnych. Jak wynika 
ze statystyk policyjnych na przestrzeni minionego roku ska-
la zagrożenia narkotykami i dopalaczami zmniejszyła się, 
ale przestępczość narkotykowa istnieje, a dzia-
łania operacyjne policji w tej kwestii musiały 
zostać poszerzone także o Internet. W ciągu 8 
miesięcy br. zarzut posiadania narkotyków usły-
szało blisko 40 osób. Nie było wśród nich nielet-
nich. Funkcjonariusze regularnie spotykają się 
z uczniami oraz patrolują okolice placówek. Do 
niepokojących zjawisk, narażających  bezpie-
czeństwo młodych ludzi, należą antagonizmy 
między kibicami sportowymi, a także nękanie 
i oszustwa w sieci. Na posiedzeniu omówione 
zostały także sytuacja bezpieczeństwa epide-
micznego w Domach Pomocy Społecznej w Beł-
chatowie i Zabłotach oraz podjęte działania, 

jak m.in. regularne testowanie na obecność koronawirusa, 
izolowanie osób chorych, zakaz odwiedzin etc. Z powodu 
Covid-19 w bełchatowskim DPS zmarły dwie osoby, w DPS 
w Zabłotach nie było zgonów z tej przyczyny. Jednostki 
mają przygotowane izolatoria, odwiedziny u pensjonariu-
szy odbywają się w wyznaczonych miejscach, osoby prze-
ziębione są testowane na obecność koronawirusa.  

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku spotyka się kilka 
razy w roku.
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Prymusi nagrodzeni stypendiami

Miłe wydarzenie miało miejsce na powiatowej se-
sji w dniu 31 sierpnia br. W obecności radnych Staro-
sta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i przewodniczący 
RP Sławomir Malinowski wręczyli dwudziestu czterem 
uczniom szkół ponadpodstawowych dyplomy gratula-
cyjne o przyznaniu stypendium motywacyjnego Rady 
Powiatu w Bełchatowie. Najwyższe wyniosło 1238 zł. 
Młodzież została w ten sposób nagrodzona za wysokie 
średnie ocen, sukcesy na różnych konkursach, aktyw-
ność charytatywną i wzorowe zachowanie. 

- To była dla nas wyjątkowa chwila, bowiem za-
pał i pracowitość tych młodych ludzi są imponujące, 
o czym świadczą bardzo wysokie oceny i osiągnięcia 
w wielu konkursach, także ogólnopolskich – mówi sta-
rosta Dorota Pędziwiatr. – Mam nadzieję, że to wyróżnie-
nie będzie dla uczniów miłą nagrodą i motywacją do dalszej 
pracy. My, jako samorząd powiatu, także jesteśmy dumni, 
o czym mówiłam każdemu stypendyście wręczając dyplom. 

Tegoroczni stypendyści to:
1) Tomasz Orłowski (I Liceum Ogólnokształcące; średnia 
ocen 5,46), 
2) Mateusz Kozakowski (I LO; średnia 5,79), 
3) Julia Dobroszek (Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Zelowie; średnia 4,93), 
4) Magdalena Kulbat (II LO; średnia 5,15),
5) Klaudia Siwiaszczyk (Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych nr 1; średnia 4,85), 
6) Weronika Różańska (ZSP nr 1; średnia 4,76),
7) Kinga Dorożyńska (ZSP nr 2 w Bełchatowie; średnia 
5,28),
8) Aleksandra Gieras (I LO, średnia 5,62),
9) Julia Górna (II LO; średnia 4,93),
10) Maja Mielczarek (ZSP nr 1; średnia 5,0),
11) Bartłomiej Błaźniak (I LO; średnia 4,93),
12) Kinga Staszek (II LO w Bełchatowie; średnia 5,0),
13) Oktawia Woźniak (I LO; średnia 5,62),
14) Anna Kaczmarek (II LO; średnia 4,82),
15) Tobiasz Nowicki (ZSP nr 1; średnia 5,0), 
16) Natalia Dymek (ZSP nr 2; średnia 5,52),
17) Adrian Telążka (ZSP w Zelowie; średnia 4,82),
18) Paulina Krawczyk (ZSP nr 1; średnia 5,06),
19) Oliwia Krzysztofik (ZSP nr 2; średnia 5,20),
20) Roksana Skalska (ZSP nr 2; średnia 4,95), 
21) Nikola Kubiak (II LO; średnia 5,08),
22) Kamila Chełmik (ZSP nr 2; średnia 4,91),
23) Marta Uzarczyk (ZSP w Zelowie; średnia 4,80),
24) Oliwia Mikołajczyk (ZSP w Zelowie; średnia 4,79).

Tegoroczni stypendyści Rady Powiatu w Bełchatowie odebrali dyplomy gratulacyjne od starosty  
i przewodniczącego Rady Powiatu w Bełchatowie.
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JA Podziękowania i życzenia dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dwudziestu 
dwóch nauczycieli z placówek oświatowych 
i szkół prowadzonych przez samorząd Powiatu 
Bełchatowskiego, zostało uhonorowanych na-
grodami Starosty Bełchatowskiego. Dyplomy 
gratulacyjne wręczyli wyróżnionym Dorota Pę-
dziwiatr i wicestarosta Jacek Bakalarczyk pod-
czas gali w Dworze Polskim. Spotkanie było tak-
że okazją do podsumowania najważniejszych 
działań w powiatowej oświacie w poprzednim 
roku szkolnym. Uroczystość uświetnił występ 
zespołu „Dźwięczące struny". 

Uroczystość zorganizowana w przeddzień święta edu-
kacji była okazją do przekazania nauczycielom i pra-
cownikom oświaty podziękowań, nagród i życzeń. Na 
zaproszenie starosty wzięli w niej udział przedstawiciele 
Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Bełchatowie, kierow-
nictwo prowadzonych przez samorząd powiatu szkół 
i placówek oświatowo-wychowawczych, nagrodzeni na-
uczyciele oraz ci, którzy przeszli na emeryturę. Gościem 
wydarzenia był Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk.

Jak powiedziała starosta Dorota Pędziwiatr, edu-
kacja jest jednym z najważniejszych obszarów dzia-
łań samorządu Powiatu Bełchatowskiego. Ten priory-
tet przekłada się na strukturę wydatków budżetowych 
(w roku 2021 – 55 mln zł, w tym 44 mln zł stanowi sub-
wencja oświatowa), aktywność w zakresie inicjowania 
i realizacji różnorodnych projektów (w roku szk. 2021/22 
np. „Kosmiczna wiedza”, „Pociąg do kariery”, „CKZ na plus”, 
„Cyfrowy powiat”), inwestycje w infrastrukturę oświato-
wą (nowe pracownie, zakup wyposażenia i pomocy dy-

Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski podsumowała 
stan oświaty Powiatu Bełchatowskiego jako dobry, 
wyróżniający się atrakcyjną ofertą edukacyjną i 
nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. 

Starosta Dorota Pędziwiatr podziękowała nauczycielom za 
dobrą pracę i życzyła im zdrowia i wytrwałości.

Nagrody Starosty Bełchatowskiego z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej odebrało ponad dwadzieścia osób.
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ści za edukację i wychowanie młodych ludzi, którzy 
kiedyś będą decydować o naszej wspólnej przyszłości. 

- Oświata jest mi z racji zawodowego doświad-
czenia bardzo bliska, rozumiem jej problemy, 
wyzwania i potrzeby – zwróciła się do zebra-
nych starosta D. Pędziwiatr. - Życzę nauczycielom 
zdrowia, ale także wytrwałości, energii i wdzięczności 
uczniów. Ona przyjdzie po latach, ale będzie pięk-
nym prezentem i najlepszą nagrodą za trudną pracę 
nauczyciela i wychowawcy. Nagrody, którymi w tym 
roku wyróżniamy ponad dwadzieścia osób, są dowo-
dem uznania za osiągnięcia edukacyjne i włożony wy-
siłek. Dziękuję za państwa aktywność.

Nagrody Starosty Bełchatowskiego otrzymali: I Li-
ceum Ogólnokształcące: Magdalena Turlejska,  Jaro-
sław Budzyński; II Liceum Ogólnokształcące: Anita 
Szymczyk – Trawińska, Katarzyna Szubert, Aneta 
Staszewska; Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 
1: Aleksandra Wypych – Gamrot, Anna Marek, Mar-
ta Kucińska, Katarzyna Zwolińska, Magdalena Fa-
biszewska; Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 
2: Beata Duralska, Małgorzata Stanowska, Mariola 
Frączkowska, Monika Tokarek, Maria Kaczmarek; Ze-
spół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie: Andrzej 
Gudzio; Centrum Kształcenia Zawodowego: Krzysz-
tof Ostrowski; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy: Magdalena Szafrańska, Sylwia Telążka – Ro-
gut; Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii: Agnieszka 
Stefańska, Aldona Szopa; Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna: Agnieszka Olejnik – Klatd.

W powiatowych jednostkach oświatowych pracu-
je 406 nauczycieli (365 etatów), 163 pracowników 
obsługi i administracji (143 etaty), a w 139 oddzia-
łach naukę pobiera 3186 uczniów.

Gościem wydarzenia była Małgorzata Filipek, 
przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Powiatu w Bełchatowie.

Sprawami oświaty zajmuje się w starostwie wydział 
edukacji, którego naczelnikiem jest Agnieszka Wasilewska.

Nagrodzeni nauczyciele to pracownicy dziewięciu jednostek 
oświatowych, prowadzonych przez samorząd powiatu.

Obchody powiatowego Dnia Edukacji Narodowej 
miały charakter uroczystego spotkania władz powiatu 
z nauczycielami i kierownictwem jednostek oświatowych.
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Wrzesień to miesiąc patriotycznych uro-

czystości upamiętniających rocznicę wy-
buchu II wojny światowej. W Grocholicach 
obchody 83. rocznicy napaści hitlerow-
skiej na Polskę rozpoczęło nabożeństwo 
w kościele pw. Wszystkich Świętych. Do-
niosłym akcentem uroczystości było uho-
norowanie Starosty Bełchatowskiego Do-
roty Pędziwiatr Rogatywką Apoloniusza 
Zawilskiego. Jest to odznaczenie, które za 
wspieranie działań na rzecz popularyzacji 
patriotycznych postaw przyznaje Regio-
nalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
ERSKA. Następnie na cmentarzu grochol-
skim odbył się apel poległych. Hołd bo-
haterom oddano salwą honorową i złoże-
niem kwiatów pod pomnikiem żołnierzy 
poległych w 1939 roku. 

Na Górze Borowskiej w gminie Wola 
Krzysztoporska, zwanej też „Piotrkowskimi Termopilami”, 
w dniach od 2 do 5 września 1939 roku rozegrała się jed-
na z największych i najkrwawszych bitew w czasie Kam-
panii Wrześniowej. Zginęło w niej 663 żołnierzy z 2. Puł-
ku Piechoty Legionów pod dowództwem płk. Ludwika 
Czyżewskiego. Coroczna uroczystość, która odbywa się 
pod pomnikiem na cześć bohaterów Września 1939 r. 
w miejscowości Borowa, ma podniosły i patriotyczny cha-
rakter. Uczestniczą w niej parlamentarzyści, samorządow-
cy, żołnierze, harcerze, organizacje społeczne i polityczne 
oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Kwiaty pod 

ww. pomnikiem złożył w imieniu władz Powiatu Bełcha-
towskiego Marek Jasiński, członek zarządu powiatu. 

W 1998 roku Sejm RP ustanowił datę 27 września dniem 
Polskiego Państwa Podziemnego. PPP tworzyły taj-
ne struktury państwa polskiego podległe Rządowi RP na 
uchodźstwie. Funkcjonowało do 1 lipca 1945 r. Najważ-
niejszym zadaniem PPP, obok organizowania pracy kon-
spiracyjnej, było zapewnienie funkcjonowania państwa, 
utrzymanie ciągłości jego instytucji oraz przygotowanie do 
przejęcia władzy po zakończeniu działań wojennych. Tym 
wydarzeniom poświęcono uroczystość pod pomnikiem 

Pamięci Bełchatowian na terenie parafii 
farnej przy ulicy Kościuszki. Złożyły się 
na nią m.in. składanie kwiatów i nabo-
żeństwo w intencji poległych w obronie 
ojczyzny. 

„Pamiętamy, bo to członkowie naszych 
rodzin. Byli niewinni, a musieli zginąć” – 
tak mówią dzisiaj mieszkańcy wsi Kali-
sko wspominając rozstrzelanie przez 
Niemców dwunastu cywili ze wsi 
Zawały i Zawadów. Najmłodszy miał 
18 lat, a najstarszy 56. Ich tragiczna 
śmierć miała miejsce w 1939r. Ku pa-
mięci pomordowanych wybudowano 
kilka lat temu obelisk. W tym miejscu 
odbyła się we wrześniu patriotyczna 
uroczystość. Kwiaty pod obeliskiem w Kalisku złożył wicestarosta Jacek Bakalarczyk

Starosta D. Pędziwiatr oraz wicestarosta J. Bakalarczyk i M.Jasiński, 
członek zarządu powiatu złożyli kwiaty pod pomnikiem i oddali hołd 
żołnierzom poległym w Kampanii Wrześniowej 1939r.
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Dziesięć drużyn stanęło na linii startu 22. Regionalnego Marszu na Orientację „Borowska Góra”, 
zorganizowanego przez Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „ERSKA”. Celem tego 
przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do aktywności fizycznej i zainteresowania się hi-
storią, która rozgrywała się w okolicy Borowskiej Góry w pierwszych dniach września 1939 r. Ini-
cjatywie kolejny rok patronowała Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr. Bełchatowskie sta-
rostwo ufundowało dla młodzieży i opiekunów pamiątkowe odznaki 2. Pułku Piechoty Legionów. 

Marsz na orientację to atrakcyjna propozycja spędzenia 
wolnego czasu dla uczniów szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych z terenu powiatu. Trzyosobowe dru-
żyny wraz z opiekunami wystartowały tradycyjnie z rynku 
w Grocholicach. Uczestnicy otrzymali mapy, na których 
była zaznaczona trasa. Wiodła ona z Grocholic na Borow-
ską Górę,  w większości przez tereny leśne. Dystans trzeba 
było pokonać pieszo, a po drodze zmierzyć się z kilkoma 
konkurencjami o charakterze wiedzowym i sprawnościo-
wym. Jedna z nich dotyczyła zasad udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Pytania dotyczyły m.in. spraw-
dzania podstawowych czynności życiowych i oceny stanu 
przytomności osoby poszkodowanej. W punkcie spraw-
nościowym strzelano z broni pneumatycznej i rzucano 
granatem do celu. W quizie historycznym uczniowie po-
pisywali się wiedzą przede wszystkim o Kampanii Wrze-
śniowej 1939 r. oraz o II wojnie światowej. 

Najlepiej z zadaniami i kilkukilometrową trasą poradzi-
ła sobie drużyna z III Liceum Ogólnokształcącego im. A. 
Mickiewicza w Bełchatowie. Nagrody zwycięzcom wrę-
czył m.in. Jacek Bakalarczyk, wicestarosta.

- Ufam, że udział w „Marszu na Borowską Górę” jest dla 
młodych ludzi niezapomnianą przygodą, która dała im fraj-
dę, sprawdzenie swoich umiejętności i wytrzymałości. Jeśli 
dodatkowo przyszła jakaś refleksja na temat bohaterów 
Września 1939r., którzy ponad 80 lat temu na tych terenach  
przelewali swoją krew walcząc z niemieckim najeźdźcą, to 
cel przedsięwzięcia został osiągnięty. Gratuluję młodzie-

ży, opiekunom i organizatorom „Marszu” – powie-
dział wicestarosta J. Bakalarczyk.      

W tegorocznej edycji „Marszu na Borowską Górę” najle-
piej poradziła sobie drużyna z III Liceum Ogólnokształcą-
cego im. A. Mickiewicza z Bełchatowa, II miejsce przypadło 
drużynie z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łę-
kawie, zaś na III miejscu uplasowała się 7 Bełchatowska 
Drużyna Starszoharcerska „Żywica” im. R. Kaczorowskiego. 
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe odznaki 2. Pułku Piecho-
ty Legionów. W zależności od liczby zaliczonych „Marszów” 
były one brązowe (3 „Marsze”), srebrne (5), lub złote (10).   

Na zakończenie plenerowej lekcji historii pamiątkowe zdjęcie uczestników „Marszu na Borowską Górę”.

Wicestarosta J. Bakalarczyk gratulował sukcesów 
zwycięskim drużynom.
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Najpiękniejsze aranżacje balkonów i tarasów
Konkurs Starosty Bełchatowskiego na najpiękniejszy taras, balkon i przestrzeń osiedlową w po-
wiecie bełchatowskim w roku 2022 zakończył się wręczeniem laureatom voucherów na zakupy 
u partnera przedsięwzięcia, którym  był market Brico Marche w Bełchatowie. Pula nagród opie-
wała łącznie na 8000 złotych. 

Konkurs „Najpiękniejszy taras, balkon i przestrzeń osie-
dlowa powiatu bełchatowskiego” trwał od 20 maja do 31 
sierpnia br. Właściciele sami nominowali do tytułu „naj-
piękniejszy” swoje tarasy i balkony, a wspólnoty miesz-
kaniowe swoje bloki. Na konkurs zgłoszono dwadzieścia 
balkonów, dwadzieścia dwa tarasy i cztery przestrzenie 
osiedlowe, przesłano do starostwa w sumie około trzy-
stu zdjęć. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z Bełchatowa, ale 
na zaproszenie starosty Doroty Pędziwiatr, organizatora 

konkursu, odpowiedzieli także mieszkańcy m.in. Szczer-
cowa, Kluk, Korczewa, Kurnosa Drugiego, Łękińska, Łęka-
wy, Zawad, Kałdunów, Łuszczanowic i Drużbic. 

- Konkursowe aranżacje cechowały się dużą ilością 
roślin i kolorowych kwiatów, bibelotami, różnorod-
nym oświetleniem – podsumowuje starosta Dorota 
Pędziwiatr. - Zwracaliśmy uwagę na estetykę przestrzeni 
w połączeniu z jej praktycznym wykorzystaniem na odpo-
czynek, uprawę ziół czy legowiska dla domowych zwierzą-

Laureaci tegorocznego konkursu na najpiękniejsze balkony, tarasy i przestrzeń osiedlową z wygranymi voucherami.

I miejsce (balkon) – Sylwia i Marcin 
Brunieccy.

II m. (balkon) – Rafał Nowicki. III m. (balkon) – Marta Kokocińska.

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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tek. Nasi mieszkańcy mają wspaniałe pomysły i wrażliwość 
na piękno. Dziękuję wszystkim uczestnikom.

„Najpiękniejszy balkon powiatu bełchatowskiego”
I miejsce – Sylwia i Marcin Brunieccy; II miejsce – Rafał 

Nowicki; III miejsce – Marta Kokocińska.
„Najpiękniejszy taras powiatu bełchatowskiego”
I miejsce – Bożena Rosińska; II miejsce – Michał Janus; 

III miejsce – Teresa Masłowska.
„Najpiękniejsza przestrzeń osiedlowa powiatu beł-

chatowskiego”
Wspólnota Mieszkaniowa bloku nr 3 na os. Wolność 

w Bełchatowie.
Laureaci miejsca pierwszego otrzymali vouchery o war-

tości 1000 zł, miejsca drugiego - 700 zł, a trzeciego - 300 
zł. Nagroda dla wspólnoty mieszkaniowej wyniosła 4000 
zł. Bony zrealizowano w sklepie Brico Marche w Bełchato-
wie, który był partnerem tegorocznej edycji konkursu. 

Najpiękniejsza przestrzeń osiedlowa znajduje się na osiedlu Wolność w Bełchatowie.

III m. (taras) – Teresa Masłowska.II m. (taras) – Michał Janus.

I miejsce (taras) – Bożena Rosińska.
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O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat



14 Echo powiatu bełchatowskiego • nr 3 / 2022

EK
OP

OW
IA

T
Smacznie i wesoło na piknikach 
Mimo kapryśnej pogody tegoroczny ekolo-
giczny piknik Powiatu Bełchatowskiego moż-
na uznać za udany. Na scenie przy Gigantach 
Mocy wystąpili uczestnicy ekologicznego festi-
walu piosenki  i lokalni artyści. Stoiska gospo-
dyń wiejskich i pszczelarzy kusiły smakołykami, 
a na Placu Narutowicza prezentowały się sto-
warzyszenia. Starosta Bełchatowski Dorota 
Pędziwiatr witając wszystkich podkreśli-
ła zasadnicze cele tego dużego przedsię-
wzięcia, którymi są edukacja ekologiczna, 
wsparcie dla organizacji pozarządowych, 
integracja mieszkańców. 

Ponad dwudziestu wykonawców, tj. solistów i zespołów, 
reprezentujących szkoły z powiatu, wzięło udział w Powia-
towym Festiwalu Piosenki Ekologicznej. Zadaniem wy-
konawców było zaśpiewanie utworu dedykowanego 
ochronie przyrody, jej pięknu, oszczędzaniu i szanowaniu 
naturalnych zasobów Ziemi. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
upominki za udział, natomiast laureaci w poszczególnych 
kategoriach wiekowych odebrali nagrody z rąk starosty 
Doroty Pędziwiatr i Katarzyny Kleski, Sekretarza Powiatu. 

Laureaci w poszczególnych kategoriach: przedszko-
la: I. Zespół „Kropelki” (Przedszkole Samorządowe nr 
6), II. Zespół „Żabki” (Akademia Przedszkolaka „Jabłusz-
ko”), III. Zoja Dziankowska, Kornelia Mielczarek (PS nr 
8); podstawówki (kl.I-III): - I. Pola Florczak (SP w Chabie-
licach), II. Gabriela Grębosz (SP nr 3 w Bełchatowie), III. 
Antonina Gawron (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Do-

miechowicach); podstawówki (kl.IV-VIII): I. Filip Kukucz-
ka (SP w Chabielicach), II. Antonina Stępień (SP nr 12), 
III. Lena Sobieraj z chórem „Kantylenka” (SP nr 12); szko-
ły ponadpodstawowe: I. Maria Szmigielska (II LO w Beł-
chatowie). 

- Edukacja ekologiczna najmłodszych, by była skuteczna, 
powinna być aktywna i atrakcyjna - uważa starosta Dorota 
Pędziwiatr.

Wszyscy uczestnicy Festiwalu Ekologicznej Piosenki 
otrzymali edukacyjne upominki.

W repertuarze ekologicznego festiwalu znalazły się 
piosenki o Ziemi i przyrodzie.

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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TPodczas Eko-pikniku trwał konkurs 
na najsmaczniejszy miód. O werdyk-
cie zdecydowali mieszkańcy. Najbar-
dziej smakował im miód z pasieki 
Zbigniewa Świątkowskiego. Na dru-
gim miejscu podium stanęła Joan-
na Kulczyńska, a na trzecim Marian 
Błaszczyk. 

Z miłymi wspomnieniami ze spo-
tkania z mieszkańcami i innymi orga-
nizacjami pozarządowymi wróciły do 
domów stowarzyszenia. W X Pikniku 
Stowarzyszeń, organizowanym przez 
bełchatowskie starostwo, uczestniczy-
ło trzydzieści podmiotów. Wzięły one 
udział w losowaniu voucherów każdy 
o wartości 400 zł na usługę reklamową. 
Te nagrody trafiły do Klubu Wzajemnej 
Pomocy „Przyjaciel”, stowarzyszenia 
„Łączy nas Bełchatów” i Związku Strze-
leckiego „Strzelec”.

Wydarzeniu towarzyszyły degusta-
cje różnych potraw i wypieków. Sto-
iska gastronomiczne przygotowały 
Koła Gospodyń Wiejskich z Załuża 
i Niedyszyny. Na odwiedziny gości 
przygotowały się też stowarzyszenia, 
które częstowały słodyczami, bułecz-
kami, owocami, ale przede wszyst-
kim informacjami o swojej działal-
ności. Na stoisku Amazonek można 
było poćwiczyć umiejętność badania 
piersi, a u ratowników resuscytację. 
„Strzelcy” pochwalili się sprzętem mi-
litarnym i strojami maskującymi. Pod-
opieczni WTZ w Bełchatowie, którymi 
opiekuje się Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci, prezentowało na swoim sto-
isku m.in. prace plastyczne i rękodzie-
ło. W wydarzeniu wzięli udział również 
strażacy, policjanci i leśnicy. Wszyscy 
przybliżali odwiedzającym charakter 
swojej pracy przy okazji edukując np. 
o bezpieczeństwie w lesie czy na dro-
dze. Była to gratka, zwłaszcza dla dzie-
ci. Dodając, że na milusińskich czekały 
także bezpłatne lody, wata cukrowa 
i popcorn, śmiało można stwierdzić, 
że wróciły do domów z niezapomnia-
nymi wrażeniami. 

Przedstawiciele stowarzyszeń wylosowali za udział w pikniku vouchery na 
usługę reklamową.

Koła Gospodyń Wiejskich z Załuża i Niedyszyny przygotowały na powiatowe 
pikniki swojskie przysmaki.

Stowarzyszenie „Podaj Łapę Bullom” i blisko 30 innych podmiotów 
prezentowało na pikniku swoje działania.

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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Języki obce nie są im obce
Grecy, Anglicy, Niemcy, Amerykanie, Hiszpanie, a nawet 

Meksykanie opanowali na jeden dzień popularny „Ener-
getyk”. W role cudzoziemców wcielili się uczniowie propa-
gując informacje i ciekawostki o różnych krajach, a przede 
wszystkim promując naukę różnych języków. W ten spo-
sób uczczono Europejski Dzień Języków Obcych, ob-
chodzony 26 września. Młodzież przygotowała stoiska 
promocyjne poszczególnych krajów. Inicjatywa uczniów 
i nauczycieli języków obcych spodobała się wszystkim 
uczestnikom, którzy chętnie brali udział w quizach na te-
mat poszczególnych państw. Nagrodą za poprawną od-
powiedź była degustacja smakołyków. Wszystkie pytania 
zredagowano w najpopularniejszym języku obcym, czy-
li po angielsku. Zaangażowanie i entuzjazm młodzieży 
z pewnością zaprocentują kolejnymi odsłonami tego wy-

darzenia. Lektorzy języków obcych liczą, że na ich przed-
miotach oceny uczniów poszybują w górę.

Teoria - praktyka - „Kosmiczna wiedza”  
Osiemdziesięciu uczniów Zespołu Szkół Ponadpodsta-

wowych nr 1 w Bełchatowie zakończyło   kolejny etap 
projektu „Kosmiczna wiedza II”, którym były miesięczne 
staże zawodowe w lokalnych firmach o profilu zbieżnym 
do kierunku kształcenia stażystów. Dla młodzieży była to 
okazja do zdobycia pierwszych zawodowych doświad-
czeń, praktyczne sprawdzenie wiedzy o bhp, poznanie 
specyfiki przedsiębiorstw. Za udział w stażu uczniowie 
otrzymali stypendium w wysokości 1800 zł. Na realiza-
cję tego projektu Powiat Bełchatowski pozyskał dotację 
z Funduszy Europejskich w wysokości ponad 1,4 mln zł. 
Dzięki unijnemu wsparciu uczniowie uczestniczyli w I po-
łowie tego roku w specjalistycznych kursach i szkoleniach. 

Ukończenie kursu SEP pozwoliło im zdobyć uprawnienia 
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
na stanowisku eksploatacji. Z kolei ukończenie szkolenia 
IPC z zakresu zaawansowanych metod lutowania oznacza 
dla uczniów dodatkowe kwalifikacje i międzynarodowy 
certyfikat ukończenia szkolenia IPC. W ramach projektu 
ZSP nr 1 w Bełchatowie zyska jeszcze w tym roku również 
nowoczesne wyposażenie do dwóch pracowni elektrycz-
no-elektronicznej i pracowni informatyki. Projekt przy-
czyni się do podniesienia jakości kształcenia młodzie-
ży, wzmocni umiejętności praktyczne absolwentów, co 
zwiększy ich szansę na znalezienie zatrudnienia w przy-
szłości.

Młodzież przygotowała stoiska blisko dziesięciu państw, 
na których prezentowała ich kulturę i atrakcje turystyczne.

W ramach projektu „Kosmiczna wiedza” uczniowie 
odbywali staże zawodowe w lokalnych firmach.

Za udział w stażu uczniowie otrzymali stypendium 
w wysokości 1800 zł.   

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie powstała nowocze-
sna ekopracownia, której nie powstydziłyby się nawet uczelnie wyższe. Sala wyposażona jest 
w sprzęt laboratoryjny, atrakcyjne pomoce dydaktyczne i ergonomiczne meble. Kosztowała 
ponad 70 tysięcy złotych. Podczas uroczystości oddania sali do dyspozycji uczniów starosta 
Dorota Pędziwiatr życzyła młodzieży sukcesów w zgłębianiu tajników przyrody i inspiro-
wania się do własnych poszukiwań i eksperymentów. 

Dzięki wykorzystaniu przez Powiat Bełchatowski do-
tacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi powstała w „Kochanow-
skim” nowoczesna ekopracownia, w której od września 
br. odbywają się zajęcia wprowadzające  uczniów w świat 
odkryć i przyrodniczych wyzwań. Kwota dofinansowania 
wyniosła 50 tys. zł. Samorząd powiatu dołożył 22,5 tys. zł. 
Salę wyróżniają nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktycz-
ne. Kupione zostały m.in. stół laboratoryjny wyspowy ze 
stanowiskiem do mycia oraz podręcznymi szafkami, stół 
laboratoryjny przyścienny z dwunastoma stanowiska-
mi pracy, szafy laboratoryjne na odczynniki chemiczne, 
sprzęt audiowizualny (tablica interaktywna, projektor, 
wizualizer). Nowoczesna pracownia jest miejscem pozna-
wania świata przyrody nie tylko dzięki doświadczeniom 
chemicznym, ale również poprzez obserwację np. para-
metrów powietrza z użyciem przenośnej stacji pogody, 
analizę skał i materiałów w skali mikro przy użyciu mi-
kroskopów. Dzięki kompasom i globusom indukcyjnym 

uczniowie w sposób praktyczny mogą wykonywać różne 
ćwiczenia. Ciekawym elementem wyposażenia pracowni 
jest tablica interaktywna wraz z projektorem i wizuali-
zerem. W pracowni powstał również „eko-kącik”, tj. mini 
ogródek botaniczny. W nowej ekopracowni realizowane 
są zajęcia z chemii, geografii, a także dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne na kółku ekologiczno-przyrodniczym, kół-
ku chemicznym i geograficznym. 

Bogate wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne 
pozwala na ciekawe pokazy i doświadczenia.

Uczniowie „Kochanowskiego” odbywając zajęcia w nowoczesnej pracowni już mogą poczuć się jak na studiach.

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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Makulatura wymieniona na drzewka 

Prawie 11 tysięcy sadzonek drzew i krzewów trafiło do 
mieszkańców powiatu bełchatowskiego, którzy wzię-
li udział w tegorocznej akcji bełchatowskiego starostwa 
„Drzewko za makulaturę”. Pomysł ma dwunastoletnią tra-
dycję i ma bardzo prostą zasadę: każdy, kto odda makulatu-
rę, otrzymuje w zamian sadzonki. Starostwo przeznaczyło 
na ich zakup ponad 76 tys. zł. Kupiono blisko 5 tysięcy sztuk 
(tuje szmaragd, hortensje na pniu, mahonie, laurowiśnie, 
grusze, czereśnie). Nadleśnictwo Bełchatów przekazało 
5 700 sadzonek drzew i krzewów, w tym m.in: jodłę, jarząb 
pospolity, bez koralowy, brzozę, sosnę, dąb, grab, świerk, 
lipę. Firma Eko-Region użyczyła  m.in. dwa duże kontenery 
na makulaturę, odebrała ją i przetransportowała do recy-
klingu. Ponadto firma przekazała 3 tys. zł na zakup sadzo-
nek. Za oddanie 10 kg makulatury „przysługiwały” dwie 
sadzonki. Dodatkową sadzonką premiowano osoby, które 
oddały ponad 100 kilogramów starych papierów, gazet, 
książek i tektury. Bardzo wielu mieszkańców osiągnęło ten 
imponujący wynik. Jeden uczestnik mógł otrzymać mak-
symalnie 20 różnorodnych drzewek i jedną sadzonkę pre-
mium. W obsłudze akcji uczestniczyło ponad 40 pracow-
ników z kilku wydziałów starostwa, w tym zarząd powiatu, 
pracownicy spółki Eko-Region i nadleśnictwa. 

- Akcja „Drzewko za makulaturę” jest naszym sztan-
darowym ekologicznym przedsięwzięciem i dodam, że 
bardzo lubianym przez mieszkańców – mówi Dorota 

Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. - W ten sposób re-
alizujemy wspólnie kilka celów: chronimy drzewa, zachę-
camy do zbierania makulatury, upiększamy nasz powiat. 
Dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywność i wysiłek 
dla zrealizowania wspomnianych idei.

Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski dziękuje 
mieszkańcom za udział w akcji „Drzewko za makulaturę”.

Aby akcja przebiegła sprawnie, pracowało przy niej 
kilkadziesiąt osób, w tym wicestarosta Jacek Bakalarczyk.

W oddanie makulatury zaangażowały się całe rodziny,  
w sumie pół tysiąca osób.

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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Wydawaniem sadzonek zajmował się m.in. Marek Jasiński, 
członek zarządu powiatu.

Mieszkańcy przekazywali, jako makulaturę, stare gazety, 
książki i tekturowe pudła.

Na parkingu przy starostwie czekało na uczestników akcji 
prawie 11 tysięcy sadzonek różnych krzewów i drzew.

Podmiotami współpracującymi przy powiatowej akcji były 
bełchatowskie nadleśnictwo i spółka Ekoregion.

Przekazanie ponad 13 ton makulatury nie było lekkim wyzwaniem. W ruch poszły taczki, wózki i rowerowe bagażniki.

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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Strażnicy rybaccy patrolowali zbiorniki
Społeczna Straż Rybacka w powiecie kontrolowała 

pod kątem aktów wandalizmu i kłusownictwa popular-
ne wśród wędkarzy zbiorniki wodne. Samorząd powiatu 
wsparł tę inicjatywę dotacją, dzięki której strażnicy zo-
stali wyposażeni m.in. w wodoszczelne ubrania ochron-
ne. Zasadnicze zadanie Społecznej Straży Rybackiej po-
legało na wzmożonej kontroli zbiorników wodnych i rzek 
oraz na interwencjach w przypadkach kłusownictwa 
i wandalizmu. W ciągu dwóch miesięcy wykonano w su-
mie siedemnaście kontroli. Patrolowano takie zbiorniki 
wodne jak: Słok, Kamień, Chabielice, Winek, Patyki – Ze-
lów i Zalew Szczercowski oraz rzeki Widawka i Rakówka. 
Całość zadania nadzorował i koordynował Komendant 
Powiatowy Zenon Szymaniak przy współpracy z Grupo-
wymi SSR z kilku Kół Polskiego Związku Wędkarskiego 

z Bełchatowa, Zelowa i Szczercowa. W niektórych patro-
lach uczestniczyła także Państwowa Straż Rybacka oraz 
policja. W trakcie kontroli strażnicy nie stwierdzili aktów 
kłusownictwa i wandalizmu. W analogicznym okresie 
w roku 2021 również nie zaobserwowano przypadków 
wykroczeń, pouczeń i kłusownictwa.

Zadanie było realizowane przez społecznych strażni-
ków przy użyciu specjalistycznego sprzętu: samochodu, 
noktowizora, lornetki i odzieży nieprzemakalnej. Dotacja 
na zakup ponad trzydziestu ubrań ochronnych, przeka-
zana przez bełchatowskie starostwo, wyniosła 9 904 zł. 
Na kontrolę Społecznej Straży Rybackiej musi być przy-
gotowany każdy wędkarz. Strażnik SSR ma wiele upraw-
nień i obowiązków, które wymienia ustawa o rybactwie 
śródlądowym.

Wszystkie śmieci nasze są
Radni powiatu, pracownicy bełchatowskiego starostwa i powiatowych jednostek organizacyj-
nych, w sumie około dwustu osób sprzątało tereny leśne w ramach akcji „Sprzątanie świata”. 
Samorządowców wsparły firma Ekoregion i Nadleśnictwo Bełchatów. 

Kilkadziesiąt worków śmieci zebrano w lasach w oko-
licy Leśnictwa Wola Pszczółecka wzdłuż drogi nr 483, 
między miejscowościami Lubiec i Podlesie. Miejsca do 
posprzątania wskazało samorządowcom bełchatowskie 
nadleśnictwo. Śmieci odebrała spółka Ekoregion. Akcja 
„Sprzątania świata” ma ponad trzydziestoletnią historię. 
W naszym powiecie została zorganizowana przez samo-
rządowców po kilku latach przerwy.

- Wróciliśmy do tej inicjatywy, by przyłączyć się do mię-
dzynarodowej kampanii na rzecz środowiska i ochrony 
przyrody – mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełcha-
towski. - Mimo, że problem śmiecenia w lasach wydaje się 
być coraz mniejszy, to jednak nadal istnieje i sprzątanie lasów 
jest wciąż potrzebne. Dziękuję, że w naszej ekologicznej akcji 
uczestniczyło tak wiele osób. Była to okazja do wspólnego, ak-
tywnego i jednocześnie miłego spędzenia czasu.

Najwięcej śmieci, takich jak opakowania po słodyczach, 
butelki i puszki, znajdowało się w przydrożnych rowach.

Największe „niechlubne znalezisko”  to opona od 
ciężarówki. 

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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Dumni z polskiego chleba
Ostatnie tygodnie lata to czas żniw i święto-
wania dożynek. Organizowały je gminy, parafie 
i sołectwa, także w naszych regionach part-
nerskich. Gośćmi tych wydarzeń byli przedsta-
wiciele samorządu Powiatu Bełchatowskiego. 
Dożynkom towarzyszyły staropolskie zwyczaje, 
jak m.in. poświęcenie wieńców, poczęstunek 
chlebem, festyn rodzinny. Najważniejszym prze-
słaniem święta plonów było oddanie hołdu rol-
nikom i ich ciężkiej pracy, podziękowanie Bogu 
i Ziemi za płody, podkreślenie naszego szacun-
ku dla chleba - symbolu dostatku i obfitości.

- Ziemia rodzi i żywi, jest jak matka, dlatego trzeba o nią 
dbać – mówił ks. Mariusz Kuligowski podczas dożynek 
w parafii NMP Nieustającej Pomocy w Bełchatowie. – Zie-
mia, za którą tak wielu oddało kiedyś swoje życie, by była 
nasza, polska, daje nam poczucie, że jesteśmy u siebie. 
Ziemia potrzebuje naszej miłości. Kochajmy ją i kochajmy 
pracę na wsi. Bądźmy dumni z tego, że mamy w naszych 
domach polski chleb.

Święto plonów w parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy 
w Bełchatowie obchodzili mieszkańcy  Niedyszyny, Mysza-
ków, Helenowa i Dobrzelowa. Starosta Bełchatowski Doro-
ta Pędziwiatr objęła wydarzenie patronatem honorowym. 
Starosta oraz wicestarosta Jacek Bakalarczyk wzięli w nim 
udział. W dożynkowych nabożeństwach dziękczynnych 
wierni modlili się w intencji rolników i dobrostanu rodaków. 
Starostowie dożynek przekazując ich gospodarzom chleb 
prosili o sprawiedliwe nim dzielenie, symbolizujące troskę 
o wszystkich mieszkańców. Obecni na uroczystościach 

dożynkowych w gminach i regionach partnerskich przed-
stawiciele władz Powiatu Bełchatowskiego złożyli na ręce 
tamtejszych władz podziękowania rolnikom za ciężką pracę 
i życzenia pomyślności dla mieszkańców.

Na dożynkach w powiecie myślenickim starosta Dorota 
Pędziwiatr i Katarzyna Kleska, Sekretarz Powiatu prze-
kazały rolnikom pozdrowienia od gospodarzy z powiatu 
bełchatowskiego.

Święto plonów w parafii na os. Olsztyńskim w BełchatowieDożynki w litewskich Solecznikach.

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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siłkiem, pokorą wobec kaprysów po-
gody i stresem wobec zmieniającej się 
rynkowej koniunktury. Tym bardziej 
i uznanie, i wielka wdzięczność należą 
się tym, którzy są wierni polskiej wsi 
i w mozole i trudzie zapewniają dosta-
wę żywności na nasze stoły – zwróci-
ła się do gospodarzy w powiecie 
myślenickim Dorota Pędziwiatr, 
Starosta Bełchatowski. 

- Widok pięknych i okazałych do-
żynkowych wieńców pozwala są-
dzić, że tegoroczne plony były dobre, 
a wszyscy możemy być za to wdzięcz-
ni Bogu, Ziemi i rolnikom – mówił 
wicestarosta Jacek Bakalarczyk 
składając na ręce władz samo-
rządowych podziękowania dla 
gospodarzy w gminach Kluki, 
Szczerców, Zelów i Drużbice.

Przedstawiciele władz Powiatu 
Bełchatowskiego byli gośćmi do-
żynek także w naszych regionach 
partnerskich, tj. w powiatach słup-
skim, kętrzyńskim i myślenickim 
oraz w litewskich Solecznikach. 
Jest to sztandarowe wydarzenie 
rejonu solecznickiego, zaskakujące 
rozmachem organizacyjnym, barw-
nymi stoiskami z degustacją trady-
cyjnych potraw i widowiskowym 
folklorem litewskim.  Rejon liczy 
zaledwie 30 tys. mieszkańców, a za-
rejestrowanych w nim jest aż 1145 
gospodarstw rolnych o wielkości 
od kilkudziesięciu do kilku tysięcy 
hektarów. 

Na dożynkach, oprócz przepięk-
nych korowodów z wieńcami, kon-
kursów, stoisk kół gospodyń wiej-
skich, nie zabrakło regionalnych 
przysmaków i występów artystycz-
nych. Każdemu z tych wydarzeń 
towarzyszyła radosna atmosfera. 
Całe rodziny spędzały wspólnie 
czas bawiąc się, słuchając koncer-
tów gwiazd,  tańcząc i biesiadując 
do późna.Dożynki gminne w Postękalicach.

Nabożeństwo dziękczynne w Łobudzicach (gmina Zelów).

Święto plonów w Klukach.

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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Z dobroczynnością im do twarzy  
- Dziękuję wam za otwieranie osobom niepełnosprawnym 

okna na świat i drzwi do samodzielności. Z wielką pasją i za-
angażowaniem realizujecie swoje cele, wasza działalność jest 
widoczna i inspirująca dla innych – zwróciła się do członków 
stowarzyszenia Kuźnia Życzliwości starosta Dorota Pędzi-
wiatr podczas uroczystości z okazji 10-lecia organizacji. 
Starosta Bełchatowski przekazała Andrzejowi Klimasowi, pre-
zesowi stowarzyszenia, pamiątkowy grawer. Drugim powo-
dem do świętowania było 5-lecie prowadzenia przez stowa-
rzyszenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej. 
W spotkaniu urodzinowym wzięło udział ponad sto osób. 
Z okazji jubileuszu wręczone zostały okolicznościowe sta-
tuetki oraz po raz pierwszy Anioły Dobroczynności, którymi 
uhonorowano osoby, firmy i instytucje wspierające inicjatywy 
stowarzyszenia. W imieniu samorządu powiatowego życzenia 
jubileuszowe złożyły starosta Dorota Pędziwiatr, Katarzyna 
Kleska – Sekretarz Powiatu, radne Rady Powiatu w Bełchato-

wie Lidia Szymańska i Jolanta Pawlikowska, a także dyrektorzy 
współpracujących jednostek, firm oraz instytucji.

Piękne zdjęcia niezwykłych kobiet 

„Zobacz więcej, bo nie zawsze jest tak, jak myślisz” – to 
motto towarzyszyło ogólnopolskiej akcji dedykowanej ko-
bietom chorującym na nowotwory. Inicjatywę podjęło 12 
polskich miast. Przedsięwzięcie miało także bełchatowską 
odsłonę z udziałem około czterdziestu pań. Starosta Beł-
chatowski Dorota Pędziwiatr patronowała tej inicjatywie. 
Kobiety ubrane w białe koszule zagrały rolę fotomodelek 
w plenerowej sesji fotograficznej 21 maja br. Wernisaż zdjęć 
można oglądać w foyer Gigantów Mocy. Fotografie wszyst-
kich uczestniczek znajdują się w specjalnym wydaniu kalen-

darza na rok 2023. Bełchatowskie starostwo przekazało na 
jego wydruk 1000 zł oraz upominki dla mieszkanek naszego 
powiatu. Efektem akcji są nie tylko zdjęcia, ale - w nadziei 
organizatorów  – także wzrost społecznej tolerancji, wrażli-
wości i empatii. Podczas otwarcia wystawy zdjęć Katarzyna 
Kleska, Sekretarz Powiatu podziękowała pani Urszuli Smo-
larz za koordynację przedsięwzięcia w Bełchatowie. Jedno-
cześnie pogratulowała sukcesu i życzyła kolejnych udanych 
inicjatyw na rzecz umacniania szacunku, wyrozumiałości 
i miłości dla drugiego człowieka. 

Mieszkanki powiatu bełchatowskiego, uczestniczki akcji „Zobacz więcej”, swoją plenerową sesję fotograficzną miały  
w centrum Bełchatowa.

Okazałym, jubileuszowym tortem częstował gości Andrzej 
Klimas, prezes Kuźni Życzliwości.
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Czuj, czuj, czuwaj od czterdziestu lat
12 Drużyna Harcerska „TEM’’ świętowała 40. roczni-

cę działalności. Jubileuszowe spotkanie zorganizowa-
no w szkółce leśnej „Borowiny” koło Bełchatowa, gdzie 
druhowie i druhny rozbili obozowisko. Marek Jasiński, 
członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie przekazał harce-
rzom pamiątkowy grawer i podziękował im za niegasną-
cą gotowość do niesienia pomocy. – Jesteście autorami 
wielkiego harcerskiego dzieła w powiecie bełchatowskim. 
Gratuluję i chylę czoła – dodał. 

12 Drużyna Harcerska „TEM’’ aktywnie działa od 40 lat 
i z roku na rok rozwija się i umacnia. Drużyna otwiera 
młodym ludziom drogę do spełnienia przygody harcer-
skiego życia. Liczy sześćdziesięciu harcerzy, działa w niej 
9 zastępów (5 zastępów żeńskich, 3 zastępy męskie oraz 
zastęp zastępowych). Posiada również wiele tradycji, 
które powstawały przez minione 40 lat. Jedną z nich jest 
doroczne honorowanie Lilijką TEMowską najbardziej ak-
tywnych osób w drużynie.

Na jubileusz w „Borowinach” przyjechali byli drużynowi, 
których w historii 12 DH „TEM” było aż 23. Jako pierwszy 
pełnił tę funkcję Jacek Gralczyk. Wspominając początki 
drużyny przypomniał on młodszym druhom i druhnom, 
że 12 DH „TEM” powstała trochę z buntu i potrzeby popra-
wiania ówczesnej rzeczywistości: „Ale w świecie jest tak, że 
zawsze można coś udoskonalić, więc życzę wam, byście na-
dal ten świat poprawiali”.

Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchato-
wie przekazał na ręce obecnej drużynowej Kingi Janury 
grawerowany dyplom z okazji jubileuszu i w imieniu Sta-
rosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr podziękował 
harcerzom za ich postawę gotowości do niesienia pomo-
cy i wymierny wkład w budowanie tradycji harcerskiej, 

a wraz z nią umacnianie w powiecie bełchatowskim po-
nadczasowych wartości, jak braterstwo czy odwaga. Na 
znaczenie harcerskiego ruchu i zasłużone uznanie zwró-
cili uwagę w swoich wystąpieniach wszyscy goście uro-
czystości. Na terenie powiatu jest obecnie blisko sześciu-
set harcerzy, skupionych w 2 hufcach, tj. w hufcu „Reduta” 
(370 druhów) i hufcu „18-ka” (220).

Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie, 
przekazał harcerzom upominki i grawerowany, pamiątkowy 
dyplom.

12 Drużyna Harcerska „TEM” liczy obecnie sześćdziesięciu harcerzy. Młodzież spotyka się kilka razy w tygodniu, 
uczestniczy w różnych akcjach, obozach i szkoleniach.
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Kolorowa i słodka jesień od kuchni  
„Słodkości jesienne” to hasło przewodnie dziewiątej edycji konkursu kulinarnego  „I Ty możesz 
zostać Masterchefem”, który zorganizowano w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. R. 
Traugutta w Bełchatowie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Nagrody w postaci akce-
soriów kuchennych ufundowało starostwo.

Dziesięć dwuosobowych drużyn zmierzyło się w ry-
walizacji na najlepszy słodki przysmak. Młodzież sama 
decydowała o wyborze przepisu. Pomysły zaczerpnięto 
z Internetu lub od znajomych. Komisja oceniała jakość 
i smak potraw, estetykę ich podania, ale także organiza-
cję miejsca pracy oraz stosowanie zasad bhp. Zwyciężył 
suflet fondant z ciemnej czekolady w wykonaniu Marty 
Majchrzak i Angeliki Chojnackiej. Dziewczyny przyzna-
ły, że do tego wyzwania zainspirował je szef restauracji, 
w której obecnie mają praktyki zawodowe. Na przygo-
towanie się do zadania miały dwa tygodnie. Zrobienie 
idealnego sufleta nie jest łatwe, dlatego jego upieczenie 
dziewczyny trenowały w domu. Zdaniem Marty trudność 
polega na tym, by z upieczonej babeczki po jej przekro-
jeniu wypłynęła ze środka jeszcze płynna czekolada. An-
gelika uwielbia słodycze i bardzo chętnie przygotowuje 
słodkości. Miała małe obawy przed startem w konkursie, 
więc tym bardziej wygrana była dla niej dużym i rado-
snym zaskoczeniem. 

Komisja konkursowa nagrodziła zajęciem drugiego 
miejsca Nadię Grzejdziak i Barbarę Gajdę za cake popsy. 
Były to kuleczki z masła orzechowego, biszkoptów oraz 
kremu mascarpone w polewie czekoladowej. Uczen-

nice nadały im kształt miniaturowych dyni, symbolu 
święta Halloween. Trzecie miejsce przypadło Wiktorii 
Wrońskiej i Wiktorii Zarembie, które upiekły sernik dy-
niowy na spodzie brownie z dodatkiem kwaśnej śmie-
tany i sosu toffi. 

- Dobre zorganizowanie sobie miejsca pracy to połowa 
sukcesu. W warunkach konkursowych dochodzi jeszcze 
stres, obecność rywali i jury, co utrudnia skupienie – mówi 
Aneta Rawicka, nauczyciel przedmiotów zawodowych 
w ZSP nr 2 w Bełchatowie. - Poziom umiejętności kuli-
narnych uczestników oceniam na wysoki. O werdykcie 
zdecydowały niuanse w obszarze zachowania zasad bhp 
w kuchni. 

Konkurs organizowany jest przez Łódzką Wojewódz-
ką Komendę OHP wraz z jednostkami OHP w Bełchato-
wie, ZSP nr 2 i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Bełchatowie. Przedsięwzięciu kolejny raz patronował 
Starosta Bełchatowski. Nagrody o łącznej wartości 800 
zł, ufundowane z budżetu powiatu, w imieniu starosty 
Doroty Pędziwiatr wręczyła  Agnieszka Wasilewska, Na-
czelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w starostwie. 
Uczestnicy, którzy znaleźli się poza podium, otrzymali 
drobne upominki.

Udział w konkursie gastronomicznym jest dla uczniów atrakcyjną formą zdobywania doświadczeń i motywacją do 
doskonalenia umiejętności.
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Akademia bezpieczeństwa dla najmłodszych
Z testem wiedzy i torem przeszkód zmierzyli się uczestnicy powiatowego etapu „Policyjnej Aka-
demii Bezpieczeństwa”, zorganizowanego po raz piętnasty przez Komendę Powiatową Policji 
w Bełchatowie. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Starosty Bełchatowskiego. W dekoracji 
zwycięzców uczestniczył wicestarosta Jacek Bakalarczyk. 

Do udziału w turnieju zgłosiło się dziewiętnaście pla-
cówek oświatowych z terenu powiatu. Dwuosobowe 
zespoły tworzyli uczniowie i uczennice II klasy szkoły 
podstawowej. Dzieci zmierzyły się z torem przeszkód, 
dostosowanym do ich wieku i rozwoju fizycznego. Liczy-
ła się poprawność i szybkość wykonania zadań. Drugą 
częścią turnieju była konkurencja wiedzowa.  Uczniowie 
odpowiadali na pytania z wiedzy ogólnej o  zasadach 
bezpiecznego zachowania się w domu, szkole, na ulicy, 
w miejscach publicznych, w kontakcie z osobą niezna-
jomą czy agresywnym psem. Konkurs od lat cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci, ale 
także nauczycieli i opiekunów. Zawodnicy przyjeżdżają 
ze swoimi koleżankami i kolegami ze szkoły, którzy gło-
śno kibicują i dopingują zawodników. 

Najlepszymi w tegorocznym turnieju okazali się Iga 
Staszewska i Wojciech Irzykowski z Zespołu Szkół w Klu-
kach i to oni będą reprezentować powiat bełchatowski 
na etapie wojewódzkim „Policyjnej Akademii Bezpie-
czeństwa” w Łodzi. Drugie miejsce zajęli Zuzanna Ci-
szewska i Stanisław Krawczyk ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Bełchatowie, a trzecie miejsce wywalczyli Ada 

Zielińska i Krzysztof Mielus ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Bełchatowie. Zawodnikom wręczyli nagrody i pogra-
tulowali sukcesów m.in. wicestarosta Jacek Bakalarczyk 
i mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk, Zastępca Komendanta 
KPP w Bełchatowie.

Iga i Wojtek będą reprezentować nasz powiat na turnieju 
wojewódzkim w Łodzi.

Jacek Bakalarczyk, wicestarosta, wręczył nagrody uczniom w powiatowym etapie „Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa”.
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Dzieje się w gminie Kluki
Powstaje nowa siedziba dla GOPS

W poprzemysłowym budynku w Klukach, w którym 
będzie wykonany generalny remont, powstanie Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Wójt Renata Kaczmarkiewicz 
podpisała we wrześniu umowę z wykonawcą robót. Koszt 
inwestycji opiewa na ponad 3 mln zł. W jej zakresie znaj-
dują się m.in. utworzenie pomieszczeń na biura, magazyny, 
salę konferencyjną, ponadto termomodernizacja budynku, 
renowacja elewacji, wyłożenie kostki brukowej na terenie 
wokół budynku. Realizacja zadania potrwa 15 miesięcy. 

Próbna ewakuacja uczniów w ZSP w Klukach
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukach, 

wspierani przez druhów OSP Parzno i OSP Kaszewice, 
przeprowadzili ewakuację uczniów, nauczycieli i pracow-
ników z płonącego Zespołu Szkół Podstawowych w Klu-

kach. Pożar był fikcyjny, ale ewakuacja jak najbardziej 
prawdziwa. 

- Najważniejszym celem ćwiczeń ewakuacyjnych jest 
praktyczne sprawdzenie warunków oraz organizacji ewa-
kuacji, wyrobienie prawidłowych nawyków zachowania 
użytkowników danego budynku – mówi wójt R. Kaczmar-
kiewicz. - Nie wiemy, kiedy taka wiedza może się przydać, 
by ratować ludzkie zdrowie i życie. Oby nigdy.

OSP w Parznie stuknęła setka
Strażacy w Parznie świętowali 100-lecie jednostki. 

Z okazji jubileuszu odprawiono nabożeństwo w intencji 
druhów, przez wieś przemaszerowały strażackie oddziały, 
a na uroczystej gali wręczono kilkunastu osobom, zasłu-
żonym dla pożarnictwa, branżowe odznaczenia. Jednost-
ce nadany został nowy sztandar. Renata Kaczmarkiewicz, 
Wójt Gminy Kluki, wręczyła trzem najmłodszym straża-
kom z OSP Parzno nowe komplety umundurowania.

Próbna ewakuacja szkoły w Klukach.
Wójt Kluk Renata Kaczmarkiewicz podpisała umowę  
z wykonawcą nowej siedziby dla GOPS.
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INUczniowie wywalczyli puchar dla powiatu
Powiat Bełchatowski zajął czwarte miejsce pośród ponad 

dwudziestu powiatów z województwa łódzkiego w podsu-
mowaniu współzawodnictwa sportowego uczniów w roku 
szkolnym 2021/22.  Podczas Wojewódzkiej Inauguracji Spor-
towego Roku Szkolnego 2022/23 w Uniejowie podsumo-
wana została rywalizacja międzypowiatowa za rok szkolny 
2021/22. Okazałe puchary otrzymało sześć najlepszych po-
wiatów: Zgierski, Sieradzki, Skierniewicki, Bełchatowski,To-
maszowski, Pabianicki. Trofeum dla Powiatu Bełchatowskiego 
odebrał wicestarosta Jacek Bakalarczyk. W uroczystości wziął 
udział także Andrzej Gudzio, prezes Powiatowego Szkolne-
go Związku Sportowego w Bełchatowie. Do podsumowania 
wyników turniejów i zawodów brano pod uwagę igrzyska 
dzieci, igrzyska młodzieży szkolnej oraz licealiady. Uczniowie 
z naszego powiatu najwięcej medali, a tym samym punktów, 

zdobyli w licealiadach. W tej kategorii nasz powiat był najlep-
szy w Łódzkiem. Na 5. miejscu uplasowaliśmy się zdobywając 
punkty w igrzyskach dzieci z rocznika 2009 i młodszych, a 11. 
w igrzyskach z udziałem dzieci z roczników 2007 i 2008. 

Puchar dla uczniów z naszego powiatu za zajęcie 4. 
miejsca w podsumowaniu sportowych osiągnięć odebrał 
w Uniejowie wicestarosta J.Bakalarczyk.
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Szczercowska mleczarnia zaprasza do skansenu
Na terenie Rolniczo-Pracowniczej Spółdzielni Mleczar-

skiej w Szczercowie, w sąsiedztwie hali produkcyjnej, 
gdzie na co dzień wyrabia się masło i pyszne sery, po-
wstał niewielki  skansen. Obiekt można wykorzystać tak-
że jako ciekawy plan do sesji fotograficznych.

- Zbudowaliśmy nasz skansen praktycznie własny-
mi siłami, choć nieoceniona tu była pomoc etnografów 
z łódzkiego Muzeum Etnografii i Archeologii – opowiada 
prezes Elżbieta Labryszewska. – Od trzech lat gromadzi-
my zbiory, które sami wyszukujemy. Udało się uzbierać 
całkiem sporo ciekawych eksponatów i teraz jesteśmy 
gotowi, by pokazać efekty starań. 

Szczercowski skansen w mleczarni to dwa budynki: 
oryginalna, ponad stuletnia chata, przetransportowa-
na w elementach, w której wiernie odwzorowano wiej-
ską izbę oraz wykonany przez górali drewniany domek. 
Zdecydowano się umieścić w nim nieco mniej wiekowe 
eksponaty, obrazujące historię zakładów mleczarskich, 
ale też wyposażenie wiejskiej izby mieszkalnej. - To może 
być ciekawa propozycja dla dorosłych, jak też młodych 
ludzi, którzy zechcą namacalnie „dotknąć historii” - mówi 

Elżbieta Labryszewska. – Zwiedzanie skansenu można 
połączyć z zajęciami edukacyjnymi i warsztatami ręcz-
nego ubijania masła. Ufam, że w ten sposób zachowamy 
i utrwalimy historię wsi i mleczarstwa w Szczercowie.

Z 
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IN Ekspresem przez Gminę Kleszczów
Nowoczesna oczyszczalnia. Miejscem największej wśród 

realizowanych obecnie inwestycji komunalnych – za ponad 
40 mln zł - jest rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków 
w Łękińsku i podłączenie do niej Kleszczowa. Stara oczysz-
czalnia ścieków w Kleszczowie zostanie rozebrana. Wybór 
wykonawcy inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” od-
był się w 2019 r., finisz zaplanowano w 2023r. Po rozbudowie 
i modernizacji oczyszczalnia w Łękińsku będzie mogła przyj-
mować średnio 1200 m sześciennych ścieków na dobę (50 
m/godz.). Ścieki będą oczyszczane w oparciu o technologię 
bioreaktorów membranowych.

Dofinansowane z rządowego programu. W Czyżowie na 
ponad 15 tys. m kw. powstaje zespół boisk sportowych za 
ponad 8,3 mln zł. To zadanie otrzymało wsparcie z rządowe-
go Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” (I edycja). 
Oprócz pełnowymiarowego boiska piłkarskiego powstaną 
na przyszłą wiosnę boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią 
z poliuretanu, kort tenisowy i budynek szatni. Z trzech pro-
jektów inwestycyjnych, jakie Gmina Kleszczów zgłosiła do 
drugiej edycji ww. Programu, wybrana została budowa ka-
blowej sieci energetycznej wraz z pięcioma stacjami trans-
formatorowymi dla sołectwa Wolica i części Łękińska. Prome-

sa o wartości 10 mln zł, przekazana z Banku Gospodarstwa 
Krajowego do Urzędu Gminy, oznacza możliwość dofinanso-
wania części kosztów tej dużej inwestycji. 

Podsumowanie pięciolecia. Jedną z organizacji poza-
rządowych w gminie Kleszczów jest Fundacja Przekraczać 
Granice. Jej działalność, nakierowaną głównie na krąg osób 
z niepełnosprawnościami, podsumowano podczas uroczy-
stości jubileuszowej we wrześniu. Akcje, spotkania, wyjazdy 
oraz integracyjne pikniki przyczyniły się do lepszego po-
znania świata, w jakim funkcjonują niepełnosprawni. Część 
z nich - potraktowana jako zadania publiczne - była dofinan-
sowana z budżetu Gminy Kleszczów.

Budowa zespołu boisk w Czyżowie.

Szczercowski skansen, to atrakcyjne miejsce na lekcje 
historii.
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Gmina Bełchatów stawia na betonowe drogi

Węzeł do produkcji betonu drogowego działa już w gmi-
nie Bełchatów. Należąca do samorządu instalacja powsta-
ła na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Komunikacji, 
Transportu i Usług komunalnych Gminy Bełchatów. Gminna 
spółka będzie odpowiadała za budowę betonowych dróg. 
Pierwszy odcinek o długości 360 m z betonu wyproduko-
wanego we własnym węźle powstał w Niedyszynie. Koszt 
zadania wyniósł ponad 200 tys. zł. W planach są kolejne 
odcinki. Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc mówi, że jeśli 
pozwoli aura, jeszcze w tym roku betonowe drogi powsta-
ną w Kurnosie Pierwszym, Kałdunach, Zawadowie, Woli 

Kruszyńskiej, Zdzieszulicach Górnych i Łękawie. Na kolejne 
przyjdzie czas wiosną. 

- Jestem bardzo dumny z tego, że dzięki naszym mieszkań-
com, którzy zdecydowali się przeznaczyć część Funduszu So-
łeckiego na budowę węzła, mogliśmy uruchomić tę instalację, 
której koszt wyniósł nieco ponad 1 mln zł – mówi Konrad 
Koc. – To pierwsza tego typu samorządowa instalacja w wo-
jewództwie łódzkim i dopiero druga w kraju. Drogi betonowe 
są tańsze i wytrzymalsze od tych z nawierzchnią asfaltową. 
Jestem przekonany, że za rok o tej porze na terenie naszej gmi-
ny będzie już wiele takich odcinków.

Tak powstają betonowe drogi w gminie Bełchatów.Symboliczne przecięcie wstęgi – gminna instalacja do 
produkcji betonu rozpoczęła pracę pełną parą.

Z 
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Wystawco, zgłoś się na 
Jarmark w Zelowie!

Już po raz trzeci na Placu Dąbrowskiego w Zelowie, 
w pierwszą niedzielę grudnia odbędzie się Jarmark Bo-
żonarodzeniowy. Jarmark to doskonała okazja do za-
prezentowania kulturowego bogactwa naszej gminy 
oraz zaproszenia do Zelowa wystawców także  spoza 
naszego terenu. Co roku gościmy ponad 50 wystawców, 
a w programie tego wydarzenia nie brakuje warsztatów, 
koncertów i, oczywiście, wizyty Świętego Mikołaja. Za-
praszamy do kontaktu z nami podmioty, które 4 grudnia 
br. chciałyby przyłączyć się do ww. inicjatywy i wspólnie 
cieszyć się nadchodzącymi świętami. Zapraszamy do 
Zelowa.
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Pożegnaliśmy na zawsze Monikę Michel
Z wielkim smutkiem powzięliśmy 3 października 2022 r. informację o śmierci Moniki Michel,  
Koordynatora Zespołu ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Tę funkcję pełni-
ła przez ostatnich 6 lat, wcześniej pracowała m.in. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, 
jako wicedyrektor i w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego, jako kierownik ds. 
gospodarczych. 

Nasza droga Koleżanka Monia, prze-
żywszy zaledwie 44 lata, przegrała walkę 
z chorobą nowotworową, która pojawiła 
się nagle i w bardzo krótkim czasie zebra-
ła śmiertelne żniwo. Odejście śp. Moniki 
Michel sprawiło ból najbliższym, ale także 
pogrążyło w żałobie współpracowników, 
znajomych z licznych instytucji, organizacji 
pozarządowych, firm, z którymi realizowała 
dziesiątki przedsięwzięć o charakterze kul-
turalnym, gospodarczym, patriotycznym 
i społecznym. Do bełchatowskiego staro-
stwa napłynęło wiele kondolencji, w tym 

także z regionów partnerskich, a w uro-
czystości pogrzebowej uczestniczyły setki 
osób. 

Śp. Monika Michel była bardzo aktywna 
i kreatywna, wiele inicjatyw promocyjnych 
Powiatu Bełchatowskiego było jej pomysłem. 
Zawsze kierowała się dobrem mieszkańców 
i najlepszym wizerunkiem dla samorządu 
powiatu bełchatowskiego. Zapamiętamy Ją 
jako osobę uśmiechniętą i pogodną, z dy-
stansem do siebie i poczuciem humoru, po-
mocną i życzliwą, zawsze piękną duszą i cia-
łem kobietę. Cześć Jej pamięci!

Monika Michel, 1978 - 2022
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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

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. 

IN
FO

RM
AT

OR

ZAŁATW SPRAWĘ 
W URZĘDZIE

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

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

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



RADNI VI KADENCJI
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE

Radoslaw Herudziński
Członek Zarządu

Marek Jasiński
Członek Zarządu 

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


