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Dorota Pędziwiatr 
Starosta Bełchatowski

Sławomir Malinowski 
Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie

Nowy rok to nowe postanowienia i nadzieje, 
nowe plany i marzenia. 

Życzymy mieszkańcom powiatu bełchatowskiego 
wielkich i wspaniałych zamierzeń, których 

spełnienie przyniesie nowy rok 2022. 
Życzymy zdrowia, pomyślności i miłości, 

wszystkiego, co w życiu najważniejsze i najpiękniejsze. 
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Podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, Ośrodka 
Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie i Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Łękawie odwiedziła 6 grudnia starosta Doro-
ta Pędziwiatr. Dzieci otrzymały z okazji Mikołajek upominki. 

Zakończył się II Powiatowy Konkurs „Jestem obrazem!”, zorganizowa-
ny w ZS-P w Kurnosie Drugim. Ponad stu uczestników odtworzyło 
wybrane dzieła malarskie aranżując je na nowo. Starosta Dorota Pę-
dziwiatr objęła tę inicjatywę patronatem honorowym. 

Zawody sportowe dla niepełnosprawnych uczniów z powiatu zor-
ganizowało stowarzyszenie „Kuźnia Życzliwości” jako zadanie pu-
bliczne z zakresu kultury fizycznej. Celem inicjatywy była integracja 
dzieci, doskonalenie umiejętności współdziałania i komunikacji 
oraz tolerancja i polepszenie kondycji fizycznej.

Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło przed Bożym Narodzeniem 
do starostwa. Światło to symbol wzajemnego zrozumienia i pojed-
nania. Tę ideę Związek Harcerstwa Polskiego popularyzuje w taki 
sposób od 1991 roku.

Przemek z Zelowa otrzymał wózek inwalidzki, który kupiono dzięki ak-
cji „Zakręcona pomoc”. Polega ona na zbiórce plastikowych nakrętek, 
przekazanych odpłatnie firmie recyklingowej. W powiecie koordynuje 
ją CKZ. Na nasze wsparcie czeka teraz niepełnosprawny, 13-letni Oliwier. 

Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie zorganizowało XI Ogól-
nopolski Turniej Curlingowy o Puchar Starosty Bełchatowskiego. 
Zwyciężył zespół Green TEA(M) z Warszowic. Pamiątkowe dyplomy 
i upominki wręczył uczestnikom Marek Jasiński, członek zarządu po-
wiatu.
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21To był rok umiarkowanie spokojny. 
Rozmowa ze starostą Dorotą Pędziwiatr
Kończący się stary rok to dobry moment, żeby 
spojrzeć wstecz i podsumować miniony czas. 
Jaki był dla samorządu powiatowego rok 2021? 
Z jakimi wyzwaniami, poza pandemią, trzeba 
było się mierzyć i co udało się zrobić dla lepszej 
jakości życia mieszkańców i dla środowiska? 
Najważniejsze inwestycje m.in. na drogach po-
wiatowych i w jednostkach oświatowych, ale 
także działania w zakresie transformacji ener-
getycznej naszego regionu podsumowuje Do-
rota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. 

- Jak opisałaby pani w kilku słowach kończący się 
właśnie rok 2021? 

Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski: Podsumuję 
go krótko takim hasłami, jak: „pandemia”, „transforma-
cja”, „umiarkowany spokój”. Rok 2021 to drugi rok trwania 
pandemii Sars-Cov2. Transformacja energetyczna, która 
niebawem dotknie nasz region, nabiera tempa i wiąże 
się z wieloma wyzwaniami, w których samorząd powiatu 
miał swój udział. Jednocześnie realizowaliśmy plan bu-
dżetowy. Stary rok nie przyniósł, na szczęście, wydarzeń, 
które nas zaskoczyły, dlatego naszą pracę wykonywali-
śmy w spokoju, ale planując ją raczej w krótszej perspek-
tywie czasowej w związku z ryzykiem epidemicznym.    

- Jak wyglądała sytuacja epidemiczna w powiecie 
bełchatowskim?

Była ona na bieżąco monitorowana i opanowana. Nie 
odnotowaliśmy dużych ognisk zakażeń, jedynie poje-
dyncze przypadki zachorowań i pozytywnych wyników 
testów na obecność koronawirusa. W odpowiedzi na 
prośbę Wojewody Łódzkiego pomogliśmy w pierwszej 
połowie roku znaleźć lokalizacje i uruchomić na terenie 
naszego powiatu kilka punktów do masowych szczepień. 
Dwa z nich powstały w Bełchatowie, jeden w gminie Beł-
chatów i jeden w Zelowie. Regularnie przekazywaliśmy 
mieszkańcom komunikaty o mobilnych punktach na 
terenie poszczególnych gmin, w których w określonym 
dniu można było przyjąć szczepionkę.   

- Czy powtórzyły się zdarzenia z roku 2020, kiedy 
konieczna była ewakuacja mieszkańców jednego 
z domów pomocy społecznej? 

Nie, nic takiego się nie zadziało. Wiadomo, że choroba 
Covid-19 może być wyjątkowo niebezpieczna dla osób 
starszych, dlatego w obu naszych placówkach były i są 
nadal stosowane najwyższe środki ostrożności. Pracow-
nicy z objawami przeziębienia są czasowo odsuwani od 
wykonywania obowiązków. Na terenie DPS obowiązuje 
noszenie maseczek. Pomieszczenia są regularnie dezynfe-
kowane. Jednostki przyjmują nowych mieszkańców z wy-
nikiem ujemnym testu i poddają ich 10-dniowej izolacji. 
W zakresie odwiedzin mieszkańców obowiązują ograni-
czenia. Prawie wszyscy pensjonariusze są zaszczepieni, są 
również tacy, którzy przyjęli dawkę przypominającą. Jak 
wynika z informacji, dobrowolnie przekazywanych dy-
rektorom przez pracowników DPS, ponad połowa z nich 
jest zaszczepiona. Chcę zaznaczyć, że naszymi doświad-
czeniami w walce z epidemią dzieliliśmy się ze starostami 
regionów partnerskich z Polski, Litwy i Ukrainy, których 
we wrześniu udało się nam zaprosić do Bełchatowa, a ze 
starostą z Niemiec rozmawiałam na ten temat podczas te-
lekonferencji. Wszyscy stosujemy podobne praktyki. 

- Wymiana doświadczeń to także jeden ze sposo-
bów na przygotowanie się do transformacji energe-
tycznej, przed którą stoi bełchatowski region. Jakie 
działania pani podejmowała w tym obszarze?

Transformacja, wymuszona odchodzeniem od 
pozyskiwania energii z węgla, jest rozciągniętym 
w czasie procesem, obejmującym wiele dziedzin, nie tyl-
ko gospodarkę. Odbyliśmy dziesiątki spotkań i rozmów 
z różnymi środowiskami. Przyglądamy się innym regionom,  

Ciąg dalszy: str. 4–6
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których to zjawisko także dotyka. W listopadzie zorganizo-
waliśmy u nas debatę z przedstawicielami władz samorzą-
dowych z województwa wielkopolskiego, którzy już mają 
gwarancję otrzymania środków z Komisji Europejskiej na 
zmniejszenie skutków zamknięcia swoich kopalni i elektrow-
ni. My staramy się integrować interesariuszy transformacji, 
a jednocześnie podejmować działania, które mieszczą się 
w kompetencjach samorządu powiatu. Przeprowadziliśmy 
wśród mieszkańców profesjonalne badanie ankietowe, by 
poznać m.in. ich poziom wiedzy na temat transformacji, pla-
ny związane z pozostaniem w powiecie, czy potrzeby w za-
kresie kanałów pozyskiwania informacji. Wnioski z badania 
wykorzystamy w kampanii promocyjno-informacyjnej Po-
wiatu Bełchatowskiego, której projekt opracowało bełcha-

towskie starostwo. Zarówno to przedsięwzięcie, jak też inne, 
pt. „Utworzenie i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Bełchatowie – wsparcie dla edu-
kacji w transformacji energetycznej” znalazły się w projekcie 
Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Wartość obu 
jest szacowana na 70 mln zł. Ufam, że te środki pomogą 
nam zniwelować niektóre dotkliwe skutki nadchodzących 
zmian. Z pewnością dużo będziemy o tym mówić podczas 
forum gospodarczego w kwietniu 2022 roku, na które już 
teraz zapraszam naszych przedsiębiorców.

- Jakie działania dla podniesienia poziomu eduka-
cji i poprawy warunków kształcenia zostały podjęte 
w roku 2021?

Można je podzielić na inwestowanie w bazę dydaktyczną 
i podnoszenie technicznych standardów obiektów szkol-
nych oraz stwarzanie młodym ludziom możliwości zdo-
bywania nowych umiejętności i pożytecznego spędzania 
wolnego czasu. W roku 2021 utworzyliśmy ekopracownie 
w ZSP im. J.Kilińskiego w Zelowie i w ZSP nr 1 w Bełchato-
wie oraz nową bibliotekę w ZSP nr 2. Dzięki rozpoczętej 
w tym roku realizacji projektów unijnych, takich jak „Ko-
smiczna wiedza” w popularnym „Energetyku”,  „Pociąg do 
kariery” w „Kilińskim” oraz „CKZ na plus” kilkanaście szkol-
nych pracowni zostanie doposażona w sprzęt pomocny 
do nauki konkretnych zawodów: elektryk, elektronik, infor-
matyk, automatyk, mechanik i diagnosta samochodowy. 
Projekty te dają również szansę nauczycielom na bezpłat-
ne kursy i szkolenia. W starym roku zrealizowaliśmy także 
kilka poważnych remontów w szkolnych budynkach lub 
w ich otoczeniu. Mam na myśli przebudowę sanitariatów 
i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej w II LO, 
modernizację jednego pionu sanitariatów w ZSP nr 2, bu-
dowę parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym, budowę instalacji gazowej oraz przebudowę 
instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w „Kilińskim”, 
montaż fotowoltaiki na dachu „Energetyka”, czyli w ZSP nr 
1. Rozpoczęliśmy ponadto przebudowę  wentylacji i elek-
tryki w Powiatowym Centrum Sportu, która zakończy się 
w pierwszym kwartale 2022 r.  

- Kosztownym i czasochłonnym przedsięwzięciem 
samorządu powiatu jest także budowa nowego domu 
dziecka. Na jakim obecnie etapie jest to zadanie?

Pieniądze na budowę domu dziecka otrzymaliśmy 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obiekt po-
wstaje przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie. W starym 
roku wykonano fundamenty i rozpoczęto wznoszenie 
murów. Budynek będzie mieścił m.in. siedem niezależ-

Ekopracownia w „Kilińskim”.

Spotkanie regionów partnerskich.
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nych pokoi z własnymi łazienkami dla wychowanków, sa-
lon wypoczynkowy dla wszystkich mieszkańców domu, 
pokój odwiedzin, jadalnię, kuchnię, zaplecze biurowo-
-socjalne. Zakończenie tej inwestycji jest planowane w li-
stopadzie 2022 roku. W obiekcie zamieszkają podopiecz-
ni Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. 

- Wspomniała pani o RFIL. Z jakich jeszcze innych źró-
deł powiat otrzymał pieniądze? Na co je przeznaczono?

Tych źródeł jest co najmniej kilka, jak np. Europejski 
Fundusz Społeczny, WFŚiGW w Łodzi, Ministerstwa: Fi-
nansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Gmina Klesz-
czów, PFRON, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Rzą-
dowy Fundusz Polski Ład. Suma pozyskanych środków 
to ponad 20 milionów złotych. Pieniądze wspierają wiele 
obszarów, m.in. edukację, walkę z bezrobociem, pomoc 
społeczną i infrastrukturę drogową. Te ostatnie reali-
zowaliśmy w wielu miejscowościach poprzez remonty 
nawierzchni i budowę chodników, jedną przebudowę 
mostu. W gminie Bełchatów: Augustynów, Myszaki, Po-
stękalice, gm. Rusiec: Kurówek Prądzewski, gm. Szczer-
ców: Dubie, gm. Drużbice: Wdowin, miasto Bełchatów: 
Aleja Wyszyńskiego i ul. Kwiatowa. Podjęliśmy przygoto-
wania do kolejnych zadań wykonując dokumentacje dla 
remontów dróg w gminach, np.  Zelów (Bocianicha), Klu-
ki (Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów, Ścichawa, Roździn). 

- Marką samorządu Powiatu Bełchatowskiego jest 
wspieranie inwestycji poprawiających stan środowi-
ska. Jakie przedsięwzięcia otrzymały pomoc w roku 
2021?

Tak zwane „zielone środki” przeznaczyliśmy m.in. na 
wspomniane już inwestycje w naszych obiektach szkol-
no-sportowych (fotowoltaika, przebudowa kotłowni, 
wymiana elektryki). Zaplanowaliśmy termomoderniza-
cję dachu i montaż paneli fotowoltaicznych w budynku 
głównym starostwa. Jak co roku, pomogliśmy także sa-
morządom gmin, OSP oraz parafiom. Dzięki temu zosta-
ły zrealizowane m.in.: termomodernizacje strażnicy OSP 
w Dobrzelowie i budynków komunalnych w Zelowie, 
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zelowie, wodociąg 
w Rasach, przebudowa kotłowni w szkole w Domiecho-
wicach. Wsparliśmy inwestycje wykorzystujące OZE, np. 
solarne oświetlenie uliczne w Ruścu, panele fotowolta-
iczne na hydroforni w Nowym Janowie i budynku para-
fialnym w Chabielicach. 

- Czy pandemia przeszkodziła prowadzić edukację 
ekologiczną wśród mieszkańców?

Na edukację ekologiczną przeznaczyliśmy 270 tys. zł. 
Mimo wyjątkowej sytuacji zrealizowaliśmy bardzo dużo 
przedsięwzięć, w których popularyzowana była ekolo-
gia w praktyce.  Było to blisko 90 konkursów z udziałem 
5 tysięcy osób, 19 wyjazdów (860 osób), 7 pikników 
ekologicznych, warsztaty i szkolenia, np. dla wędkarzy. 
Akcja „Drzewko za makulaturę” także się udała. Oprócz 
zbiórki makulatury popularyzowaliśmy także zbiór-
kę plastikowych nakrętek, do czego mamy specjalne,  

Remont mostu we Wdowinie (gm. Drużbice) trwał latem.

Jedna z drogowych inwestycji miała miejsce we wsi Dubie 
w gminie Szczerców.
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powiatowe pojemniki: jeden przy starostwie, drugi przy 
Centrum Kształcenia Zawodowego. Nasza jednostka, 
CKZ z powodzeniem od lat organizuje akcję „Zakręco-
na pomoc”, w której za zebrane tony nakrętek kupowa-
ny jest sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych 
dzieci. W roku 2021 taką pomoc otrzymał mieszkaniec 
Zelowa.   

- A jaka pomoc trafiła do mieszkańców za pośred-
nictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie?

PCPR kontynuowało w roku 2021 kilka projektów współ-
finansowanych przez PFRON lub EFS, a niektóre w tym 
roku zainaugurowano. Były to różnego rodzaju działania 
wspierające przede wszystkim osoby niepełnosprawne, 
niesamodzielne oraz rodziny zastępcze. Wartość pozy-
skanego przez naszą jednostkę dofinansowania na te 
cele wyniosła blisko 5 milionów złotych. Z powodzeniem 
kontynuowane były projekty partnerskie pn. „Centrum 
Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego” oraz 
„Centrum Usług Środowiskowych”, w ramach których ku-
piony został m.in. sprzęt rehabilitacyjny. PCPR prowadzi 
jego wypożyczalnię. 

- Wspieraniu społecznych inicjatyw służyło zapew-
ne obejmowanie przez panią Patronatem Honoro-
wym Starosty Bełchatowskiego przedsięwzięć różne-
go rodzaju?

Nasze stowarzyszenia są pomysłowe i chętne służyć 
mieszkańcom. Oprócz tego, że w wyniku konkursu ofert 
na zadania publiczne z kilku obszarów przeznaczyliśmy 
dla nich 120 tys. zł, to dodatkowo około 40 tys. złotych, 
właśnie w ramach patronatu, trafiło do nich jako wspar-
cie blisko sześćdziesięciu ciekawych inicjatyw spo-
łecznych, głównie konkursów, obchodów jubileuszów, 
pikników i akcji charytatywnych. Mieszkańcy także po-
chwalili się swoją kreatywnością i aktywnością podczas 
kolejnej edycji konkursu na najpiękniejsze balkony i ta-
rasy w powiecie, który trwał przez letnie miesiące. Moż-
liwość spotkania się z rodzinami podczas finału była dla 
mnie wielką przyjemnością. Inicjatywa podobała się 
naszym mieszkańcom, niewykluczone, że będziemy ją 
kontynuować.

- Jaki będzie nowy rok dla samorządu powiatu beł-
chatowskiego?

Oby nie był gorszy od poprzedniego. Jestem z natu-
ry pozytywną osobą i dlatego wierzę, że optymistyczne 
nastawienie pomaga efektywnie mierzyć się z wyzwa-
niami i problemami. Naszymi priorytetami z pewnością 

pozostaną zdrowie i bezpieczeństwo, edukacja mło-
dych ludzi i przedsiębiorczość, zwłaszcza w kontekście 
transformacji. 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Zawodzińska

Wśród inicjatyw społecznych objętych patronatem 
honorowym Starosty Bełchatowskiego były imprezy 
plenerowe z udziałem całych rodzin.

Podczas Pikniku Stowarzyszeń organizacje pozarządowe 
chętnie dzieliły się z mieszkańcami swoją wiedzą 
i umiejętnościami.
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NEDodatkowe miliony złotych dla powiatu w 2021 r.
W roku 2021 samorząd powiatu bełchatowskiego z powodzeniem sięgał po środki z zewnętrz-
nych źródeł, które zasiliły powiatowy portfel milionami złotych. Pieniądze zostały przeznaczone na 
przedsięwzięcia w kilku obszarach, takich jak edukacja i baza dydaktyczna, infrastruktura drogo-
wa, pomoc społeczna i walka z bezrobociem. Niektóre z nich były kontynuacją z roku 2020, inne 
zaczęły się w roku 2021 i potrwają przez kolejny rok lub lata. 

Obszar Nazwa wybranego zadania/projektu Okres realizacji Wartość zadania/
projektu

Kwota 
dofinansowania

Edukacja  
i baza dy-
daktyczna

Kosmiczna wiedza II – kursy i szkolenia w ZSP Nr 
1 w Bełchatowie (szkolenia z IPC i SEP dla uczniów 
i nauczycieli, doposażenie czterech pracowni w szkole)

 II 2021- XII 2022 r. 1 435 483,20 zł 1 291 934,88 zł

Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia 
w ZSP w Zelowie (szkolenia z zakresu mechaniki 
samochodowej i sieci komputerowych dla uczniów 
i nauczycieli, doposażenie pięciu pracowni w szkole)

V 2021- IV 2023 r. 1 745 768,64 zł 1 571 191,76 zł

CKZ na plus (przeszkolenie nauczycieli i uczniów – 
branża budowlana, doposażenie dziesięciu pracowni) VII 2021–VI 2023r. 987  598,08 zł 888  838,08 zł

Utworzenie ekopracowni w ZSP w Zelowie (adaptacja 
pomieszczenia, zakup wyposażenia) IV 2021 r. 45 335,29 zł 40 248,56 zł

Utworzenie ekopracowni w ZSP Nr 1 w Bełchatowie 
(adaptacja pomieszczenia, zakup wyposażenia) IV 2021 r. 55 887,68 zł 45 826,71 zł

Przebudowa sanitariatów i pomieszczenia natrysków 
przy sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji 
wodnej i kanalizacyjnej w budynku II LO w Bełchatowie 
z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

XII 2021 r. 384 968,93 zł 220 000 zł

Modernizacja sanitariatów w ZSP nr 2 w Bełchatowie XI 2021 r. 336 091,86 zł   250 000 zł

Walka 
z bez- 
robociem

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez 
pracy w powiecie bełchatowskim 

I .2021 r. - XII 2022 
r. 4 871 566,91 zł 4 871 566,91 zł

Aktywizacja osób młodych poniżej 30 roku życia 
pozostających bez pracy  I 2020 r. - XII 2022 r. 7 893 563,03  zł 7 893 563,03  zł

Drogi

Infrastruktura drogowa w ramach RFIL 2021-2022
Wartość będzie 

znana po opracowaniu 
kosztorysów

2 001 566 zł

Przebudowa mostu przez rzekę Grabię we Wdowinie VII 2021 r. 705 625,66 zł 333 708 zł

Remont drogi powiatowej nr 1920E na odcinku 
Imielnia-Parzno XII 2021 – VI 2022 486 453, 88 zł 458 360 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E 
polegająca na budowie ciągu pieszo rowerowego                                    
i odtworzeniu nawierzchni jezdni (Postękalice)

2021/2022 r. 3 126 812,83 zł 2 188 768 zł

Pomoc 
społeczna

Likwidacja bariery transportowej- zakup pojazdu 
dla DPS Zabłoty
(dokładna kwota będzia nam znana po 
procedurze przetargowej)

do III 2022 r. 153 922,00 zł, 84 000 zł

Budowa Domu Dziecka do XI 2022 r. 2 995 659,00 zł 2 600 000 zł

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi 

XII 2021 r. 64 600 zł 64 600 zł

Transport Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d    2021/2022 5 000 000 zł 4 250 000 zł

suma: 30 289 336,99 zł 29 054 171,93 zł
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W transformacji trzeba łączyć siły
Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, Urząd Marszałkowski w Łodzi i Porozumienie „Beł-
chatów-Kleszczów Razem Możemy Więcej” wspólnie zorganizowali w Bełchatowie spotkanie 
z przedstawicielami Wielkopolski Wschodniej na temat transformacji energetycznej, która zacho-
dzi w regionie konińskim. Goście opowiedzieli zebranym, m.in. władzom naszych gmin i przedsię-
biorcom, o swoich doświadczeniach przygotowujących ich region do zmian na skutek zamykania 
dwóch kopalni węgla brunatnego („Adamów”, „Konin”).

Wśród uczestników spotkania byli m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych Konina, Turku, gmin: Przykona, Bru-
dzew i Kleczew. Zebrani podzielili się na zespoły, z których 
każdy zajmował się innym aspektem transformacji, jak np. 
rozwój przedsiębiorczości i obsługa inwestycji w regionach 
pogórniczych, rekultywacja terenów pogórniczych, polityka 
miejska. Następnie zaprezentowano wnioski wypracowane 
w grupach. Wspólną refleksją było stwierdzenie, że u pod-
staw sukcesu powinna zaistnieć współpraca wszystkich 
stron zainteresowanych przyszłością regionu, czyli lo-
kalnych władz, przedsiębiorców, związków zawodowych, 
organizacji pozarządowych, ale także przedstawicieli władz 
państwa. Goście z Wielkopolski przyznali, że bardzo kibicu-
ją powiatowi bełchatowskiemu i zasugerowali: „Powinniście 
budować wspólną markę, wiedzieć czego chcecie i wymyślić się 
na nowo, żeby mieszkańcy byli dumni, że są właśnie stąd”.

Głównym wyzwaniem transformacji, oprócz przebranżo-
wienia energetycznego, jest także transformacja społeczna. 
Tę ostatnią należy zacząć od zmiany świadomości mieszkań-
ców, których – jak pokazują doświadczenia z Konina – warto 

w takie przedsięwzięcia włączać. Goście podkreślili rolę lokal-
nych redakcji, które powinny motywować ludzi do pracy nad 
planowaniem przyszłości swojego regionu. Antidotum na 
problem „ucieczki” młodych ludzi miałoby być zaoferowa-
nie im przede wszystkim miejsca do zamieszkania oraz moż-
liwości do zdobycia dobrego zawodu. Zebrani zgodnie przy-
znali, że zatrzymanie młodzieży na miejscu wcale nie musi 
być takie trudne, jak się to przedstawia w czarnych wizjach 
przyszłości. Konin, współpracując z uczelniami wyższymi, 
chce zainwestować w kształcenie kadr dla gospodarki wo-
dorowej. Tymczasem zaobserwować można nowe standardy 
w firmach zmierzające do ograniczania liczby pracowników. 
Ten trend z pewnością nie wspiera  procesu transformacji i to 
jest problem do rozwiązania. Szeroką tematyką są również 
zagadnienia rekultywacji terenów pokopalnianych. Wiel-
kopolska realizuje ją w kierunku rolniczym, co akurat w beł-
chatowskim przypadku nie jest możliwe. Starosta Dorota 
Pędziwiatr zapowiedziała organizację kolejnych spotkań po-
święconych tematyce transformacji, które powinny pomóc 
wypracować jak najlepszą strategię dla naszego powiatu. n

Spotkanie w sprawie konińskich doświadczeń związanych z transformacją energetyczną to wspólna inicjatywa starosty 
Doroty Pędziwiatr, Dariusza Stępczyńskiego – Porozumienie „Bełchatów-Kleszczów Razem Możemy Więcej” i Macieja 
Kozakiewicza – Pełnomocnika Marszałka WŁ ds. Transformacji Regionu Bełchatowskiego.
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Udany finał drogowych inwestycji 
W listopadzie zakończyła się budowa 850 metrów 
nowego chodnika w miejscowości Myszaki. Prze-
kazane Powiatowi Bełchatowskiemu pieniądze na 
tę inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych oraz z budżetu gminy Beł-
chatów. Zrealizowane przedsięwzięcie oceniał na 
miejscu wicestarosta Jacek Bakalarczyk. 

Budowa chodnika w miejscowości Myszaki obejmowa-
ła: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, budowę 
chodnika na odcinku o długości około 850 m, wykonanie 
poboczy i zjazdów, wykonanie prac związanych z prze-
prowadzeniem konserwacji systemu odwodnienia drogi, 
przebudowę przepustów, wykonanie oznakowania pio-
nowego. 

Wartość całkowita tej inwestycji wyniosła 471 383,36 
zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RFIL) wyniosło 238 663,36 zł brutto. Pozostałą 
kwotę dołożył samorząd gminy Bełchatów.

Jesienią została sfinalizowana także rozbudowa drogi po-
wiatowej nr 2311E, biegnącej od granicy powiatu w miej-
scowości Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8 na 
terenie gminy Rusiec. Rozbudowa drogi powiatowej na dłu-
gości 910 metrów obejmowała roboty rozbiórkowe i ziem-
ne, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni na 
odcinku około 170 m, położenie nowych warstw bitumicz-

nych, konserwację systemu odwodnienia drogi, przebudo-
wę przepustów, oznakowanie poziome i pionowe.

- Wyremontowany odcinek to ostatni etap dużej inwe-
stycji drogowej – mówi wicestarosta Jacek Bakalarczyk. 
- Przedsięwzięcie realizowaliśmy wspólnie z samorządem 
Ruśca. Gminie należy się podziękowanie za finansowe 
wsparcie, wynoszące 525 tysięcy złotych. Udział samorządu 
powiatu bełchatowskiego wyniósł ponad 600 tysięcy zło-
tych, które otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. n

Mury pną się do góry
Przy ulicy Czaplinieckiej w Bełchatowie rozpoczęła 

się budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej, tj. 
domu dziecka wraz z niezbędną infrastrukturą tech-
niczną, realizowana przez bełchatowskie starostwo. 
Samorząd Powiatu Bełchatowskiego otrzymał na to 
przedsięwzięcie rządowe wsparcie w wysokości 2 mln 
600 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budowa rozpoczęła 
się późną jesienią. Budynek będzie mieć 470 m2 po-
wierzchni użytkowej. Nowy dom dziecka będzie wypo-
sażony m.in. w siedem niezależnych pokoi dla wycho-
wanków z własnymi łazienkami, salon wypoczynkowy 
dla wszystkich mieszkańców domu dziecka, pokój 
odwiedzin, jadalnię, miejsce przygotowań posiłków, 
zaplecze biurowo – socjalne. Architektonicznie będzie 
dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Termin re-

alizacji inwestycji, określony w umowie z wykonawcą, 
to dzień 30 listopada 2022 r. Kwota z umowy za wyko-
nanie robót budowlanych wynosi 2 995 659 zł. n

Feliks Frączkowski, sołtys wsi i wicestarosta J.Bakalarczyk 
na nowym chodniku w Myszakach.

Dom dziecka powstaje przy ul. Czaplinieckiej na obszarze 
między powiatowymi szkołami, tj. ZSP nr 1 i II LO.
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Kurs prawa jazdy w zasięgu ręki
Dwudziestu dwóch uczniów ze szkół ponad-
podstawowych powiatu bełchatowskiego wzię-
ło udział w finale konkursu „ABC bezpieczeń-
stwa na drodze młodego kierowcy”. Zwycięzca 
otrzymał w nagrodę bezpłatny udział w kursie 
prawa jazdy. Za drugie i trzecie miejsce nagro-
dą była refundacja kosztów kursu (75% i 50%). 
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą doty-
czącą: przepisów ruchu drogowego, bezpie-
czeństwa na drodze, zasad udzielania pierw-
szej pomocy.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Do pierwszego 
zgłosiło się aż 125 osób, które rozwiązywały test. Pięć 
osób z najlepszymi wynikami z każdej placówki awan-
sowało do drugiego etapu. Finaliści  także zmierzyli się 
z testem wiedzy. W czasie, kiedy komisja sprawdzała 
poprawność odpowiedzi, młodzież próbowała swoich 
sił na symulatorze dachowania, uczestniczyła w pokazie 
ratownictwa medycznego, zorganizowanego przez Sto-
warzyszenie Centrum Kwalifikowanej Pomocy w Bełcha-
towie.  Laureatami konkursu zostali: I. Julia Bujacz z II LO 

w Bełchatowie, II. Mateusz Grodzki z ZSP nr 1 w Bełchato-
wie i III. Julia Gawron z I LO w Bełchatowie.

W dekoracji zwycięzców wzięli udział Dorota Pędzi-
wiatr, Starosta Bełchatowski i Marek Jasiński, członek Za-
rządu Powiatu w Bełchatowie. Bonami o wartości 100 zł, 
do wykorzystania w szkole dla kierowców, zostali nagro-
dzeni wszyscy uczestnicy finału.  n

Ćwiczenia służb Obrony Cywilnej
Scenariusz ćwiczeń, które odbyły się w Zelowie 25 listo-

pada, przewidywał symulację zagrożenia terrorystyczne-
go, którym było skażenie wody, a także podłożenie w bu-
dynku urzędu miasta paczki z niewiadomą substancją, 
zagrażającą zdrowiu i życiu ludzi. Na skutek samozapłonu 
tej substancji w ratuszu wybuchł pożar. Niezbędna była 
ewakuacja pracowników i petentów. Kilka osób zostało 
rannych. W tej sytuacji burmistrz zdecydował o przenie-
sieniu urzędu do Zapasowego Miejsca Pracy. Na miejsce 
przybyli funkcjonariusze policji i jednostki straży pożar-
nej zawodowej i ochotniczej z Bełchatowa i Zelowa. Sy-
mulacja była elementem kompleksowych ćwiczeń służb 
Obrony Cywilnej Wojewody Łódzkiego pt. „Kierowanie 
realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej na obsza-
rze województwa pozostającego w strefie oddziaływania 
konfliktu zbrojnego”. Dodatkowo na terenie powiatu beł-
chatowskiego przeprowadzona była akcja kurierska ad-
ministracji publicznej, która polegała na przekazaniu kart 
powołania żołnierzy rezerwy (dostarczonych przez WKU) 
do urzędów gmin. W akcji wzięły udział gminy: Kluki, 
Miasto Bełchatów, Gmina Bełchatów, Szczerców i Rusiec. 

Ćwiczenia obserwowała starosta Dorota Pędziwiatr, sze-
fowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
w Bełchatowie. W tym samym czasie na terenie naszego 
i kilku innych powiatów w Łódzkiem kontrolowane było 
działanie systemu alarmowania. Test słyszalności syren 
polegał na sprawdzeniu ich sprawności i zasięgu. n

Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia 
Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego przy 
współpracy z bełchatowskim starostwem.

Ewakuacja osób przebywających w zelowskim ratuszu 
przebiegła szybko i bez problemów.
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W Zespole Szkół Ponadpodsta-
wowych Nr 2 w Bełchatowie, 
zwanym „Szkołą pod lasem”, od-
dano do użytku nową bibliotekę. 
Przestrzeń dla czytelni placówka 
wygospodarowała na łatwo do-
stępnym parterze budynku. Do-
tychczas tę funkcję pełniły po-
mieszczenia na czwartym piętrze. 
Zarówno w tej szkole, jak też w II 
LO, zmodernizowano sanitariaty. 

Nowa książnica „Pod lasem” jest dumą 
szkolnej społeczności i samorządu po-
wiatu, który przeznaczył na to zadanie 
150 tysięcy złotych. Utworzenie biblio-
teki poprzedziło wiele prac budowla-
nych i remontowych w przeznaczonej 
na nią sali. Postawiono ściankę działo-
wą z drzwiami, pomalowano ściany, su-
fit oraz parapety, zainstalowano przyłącza internetowe 
i elektryczne, wymieniono i założono nowe lampy oświe-
tleniowe. Na wyposażenie biblioteki kupiono regały na 
książki, lady biblioteczne, stoliki, krzesła, siedziska, ka-
napy, założono w oknach rolety. Ponadto kupiono kom-
putery dla uczniów i pracowników biblioteki, telewizor, 
wizualizer, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, 
drukarkę, niszczarkę do dokumentów. 

- Biblioteka jest przytulna, przestronna, nowoczesna, go-
ścinna i łatwo dostępna, bo mieści się na parterze - mówi 
Irmina Wojciechowska, dyrektor ZSP nr 2. – Mam nadzie-
ję, że dzięki komfortowym warunkom młodzież będzie tutaj 
chętnie i tłumnie zaglądać nie tylko po obowiązkowe lektu-
ry i inne książki, ale także korzystać z komputerów i prasy. 

Spędzanie czasu w takim nowoczesnym miejscu powinno 
być dla uczniów przyjemne i pożyteczne, do czego ich gorą-
co i serdecznie zachęcam.

Przebudowanymi sanitariatami oraz pomieszczeniem 
z natryskami przy sali gimnastycznej cieszą się ucznio-
wie II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. Po-
mieszczenia i ich wyposażenie są przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych. Inwestycja kosztowała ok. 
380 tysięcy złotych. W ZSP nr 2 także zostały zmoder-
nizowane pomieszczenia łazienek. Wyremontowano 
gruntownie pięć sanitariatów. Wartość tej inwestycji 
wyniosła 336 tys. zł. Oba ww. przedsięwzięcia otrzymały 
dofinansowanie z budżetu gminy Kleszczów, tj. w sumie 
470 tys. zł. n

Matura na razie na próbę
W listopadzie odbyły się pierwsze próbne matury 

w powiatowych szkołach średnich. Uczniowie rozwiązy-
wali zadania przygotowane przez Wydawnictwo Peda-
gogiczne Operon. Przez kilka dni tegoroczni maturzyści 
sprawdzali swoją wiedzę na pół roku przed ich pierw-
szym ważnym egzaminem w życiu. Harmonogram prób-
nych matur był identyczny jak ten tradycyjny, majowy. 
W pierwszym dniu młodzież zmierzyła się z językiem pol-
skim, w drugim – z matematyką, w trzecim – z językiem 

obcym, a w ostatnim dniu z przedmiotami na poziomie 
rozszerzonym. Na przełomie stycznia i lutego planowana 
jest kolejna próbna matura z wydawnictwem Nowa Era. 
W bieżącym roku szkolnym edukację ukończy w powia-
towych szkołach średnich 533 uczniów, z tego 277 w lice-
ach ogólnokształcących i 256 w technikach. Nie wszyscy 
chcą zdawać maturę w maju 2022. Chęć przystąpienia do 
egzaminu dojrzałości zadeklarowało 516 uczniów (277 
licealistów i 239 techników). n

Pachnąca nowością i nowoczesnością biblioteka w ZSP nr 2 zachęca 
młodzież do czytania książek.
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Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora w kilku miejscach w naszym powiecie odbyły się uroczy-
stości z udziałem osób starszych. Święto seniorów to sposobność do integracji, rozmów o co-
dzienności, ale przede wszystkim aktywności. Seniorzy chcą cieszyć się życiem, gdyż, będąc 
dojrzałymi potrafią je docenić najbardziej. Starosta Dorota Pędziwiatr życzyła seniorom jak naj-
dłuższych lat w dobrym zdrowiu i podziękowała za ich gotowość do służenia radą, doświadcze-
niem i serdecznością. 

Członkowie i sympatycy Oddziału Rejonowego Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bełcha-
towie, Klub Seniorów „Bajka”, który obchodził 35. rocznicę 
działalności czy seniorzy z Zalesia przyznali, że na swoje 
święto zawsze czekają z radością. Jest to dla nich okazja 
do spotkania z innymi osobami i spędzenia czasu w ser-
decznej, rodzinnej atmosferze. Gośćmi uroczystości se-
niorów w naszym powiecie byli m.in. starosta Dorota 
Pędziwiatr, Sławomir Malinowski – Przewodniczący Rady 

Powiatu w Bełchatowie i Katarzyna Kleska - Sekretarz Po-
wiatu.

Obecnie na świecie żyje ponad 600 milionów ludzi po-
wyżej 60 roku życia. Liczba ta podwoi się do 2025 roku. 
W Polsce seniorzy stanowią obecnie 13% populacji, do 
2060 roku obywatele powyżej 65 roku życia stanowić zaś 
będą jedną trzecią populacji. W powiecie bełchatowskim 
najliczniejszą grupę wśród seniorów stanowią osoby 
w wieku 60-64 lata.  n

Młodzi krwiodawcy w gotowości do pomocy
Blisko 12 litrów krwi od 26 krwiodawców, siedemnaście nowych osób na liście dawców szpiku 
kostnego, ale także przekazane dużo przydatnej wiedzy wymienić można wśród efektów Jesien-
nych Spotkań Młodych Krwiodawców. 

Wydarzenie pod patronatem honorowym Starosty Beł-
chatowskiego zorganizował Zarząd Rejonowy PCK Oddział 
Rejonowy w Bełchatowie przy współpracy z Zespołem 
Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie. Głównym 
celem, jaki zakładali organizatorzy, była integracja środo-
wisk młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i kadry pe-
dagogicznej poprzez aktywność fizyczną oraz popularyza-
cja honorowego krwiodawstwa i rejestracja potencjalnych 
dawców szpiku kostnego wśród młodzieży z powiatu beł-
chatowskiego. Podczas prelekcji uczniowie otrzymali wie-
dzę o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Dziewczęta 

uwrażliwiano na sprawy związane z profilaktyką raka piersi. 
W trzech prelekcjach w ramach projektu udział wzięło 180 
osób. Do oddania krwi zgłosiło się 48 młodych krwiodaw-
ców. Po badaniach zostało zakwalifikowanych 26 osób, 
które oddały 11,700 ml krwi. Jako potencjalni dawcy szpiku 
zostało zarejestrowanych 17 osób.

W imprezie, z początkowo zgłoszonych 7 szkół, udział wzięło 
5 ekip. Młodzież rywalizowała w kilku konkurencjach sporto-
wo-wiedzowych. Wygrała drużyna Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych z Kleszczowa. W dekoracji zwycięzców uczestniczył 
Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie. n

Seniorzy ze swoją radością życia dowodzą, że wiek to tylko liczba.
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Kilka przedsięwzięć kulturalno-patriotycznych upamiętniających historyczne, ważne dla Polski 
wydarzenia i postaci, miało miejsce w ostatnich miesiącach starego roku. Mowa o Dniu Niepod-
ległości, rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki czy rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 
Celem tych inicjatyw było oddanie czci bohaterom, krzewienie patriotycznych postaw i integracja 
wokół nich mieszkańców, popularyzacja historycznej wiedzy.

Obchody Dnia Niepod-
ległości miały miejsce 
w kilku miejscach na terenie 
powiatu, m.in. w Bełchato-
wie, Zelowie i Łękawie. Były 
nabożeństwa w intencji oj-
czyzny, wspólne odśpiewa-
nie hymnu, apel poległych, 
okolicznościowe przemó-
wienia, składanie kwiatów 
pod pomnikami bohate-
rów. W imieniu mieszkań-
ców powiatu bełchatow-
skiego w uroczystościach 
brali udział Sławomir Mali-
nowski – Przewodniczący 
Rady Powiatu w Bełchato-
wie, starosta Dorota Pędzi-
wiatr, wicestarosta Jacek 
Bakalarczyk i Marek Jasiński 
– członek zarządu powiatu. 

W Miejskim Centrum Kultury PGE Giganty Mocy odbył 
się koncert laureatów XXI Regionalnego Przeglądu Pio-
senki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna” pod 
patronatem Starosty Bełchatowskiego. Do rywalizacji zgło-
sili się soliści, duety i zespoły, w sumie 260 wykonawców.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie zorga-
nizował z okazji Dnia Niepodległości wzruszający mon-
taż słowno-muzyczny i wystawę filatelistyczną pt. 
„Droga do Niepodległości”. Refleksyjny klimat pomogły 
stworzyć sceneria i poetycki repertuar wierszy m.in. Ma-
rii Konopnickiej, Artura Oppmana, Juliusza Słowackiego 
i żołnierskich pieśni, takich jak „Piechota”, „Rota” czy „Bia-
ły krzyż”.

Poezja królowała także w SP w Janowie podczas 
I Gminnego Patriotyczno-Recytatorskiego Konkursu 
„Ojczyzno ma” dla uczniów podstawówek. Zaprezen-
towano kilkanaście utworów takich poetów jak m.in. 
K.I. Gałczyński, K.K. Baczyński, W. Broniewski, Wisława 
Szymborska, Maria Konopnicka czy Jonasz Kofta. – To 
dla młodego pokolenia okazja do zwrócenia uwagi na 

takie wartości jak patriotyzm, polskość, ojczyzna, służba 
i oddanie dla wielkiego celu. Gratuluję organizatorowi tej 
inicjatywy – podsumowuje wicestarosta Jacek Bakalar-
czyk, członek jury.

Patriotyczne treści są wątkiem wielu wierszy Adama 
Mickiewicza. Jego twórczość prezentowali uczestnicy 
konkursu recytatorskiego w III Liceum Ogólnokształ-
cącym im. A. Mickiewicza w Bełchatowie. W ramach pa-
tronatu honorowego Starosty Bełchatowskiego Doroty 
Pędziwiatr laureatom wspomnianych konkursów ufun-
dowane zostały nagrody.

Z działalnością opozycyjną w czasach komunistycznej 
PRL wiąże się historia życia ks. Jerzego Popiełuszki, zamor-
dowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 
Rocznica śmierci kapelana NSZZ „Solidarność” została 
uczczona nabożeństwem w parafii na os. Olsztyńskim. 
Z kolei w kościele na os. Przytorze podczas uroczystości 
13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego, oddano hołd ofiarom walczącym o wyzwo-
lenie z reżimu komunistycznego systemu.  n

Uroczystość upamiętniająca Dzień Niepodległości pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego 
w Parku Wolności.



16 Echo powiatu bełchatowskiego • nr 4 / 2021

EK
OP

OW
IA

T
Strażnica w Dobrzelowie docieplona 
Samorząd powiatu bełchatowskiego wsparł 
strażaków ochotników w Dobrzelowie dofinan-
sowując im termomodernizację strażnicy. Pra-
ce trwały ponad miesiąc. Poprzedziło je wyko-
nanie audytu energetycznego budynku. 

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelo-
wie wyniosła 60 tysięcy złotych. Taką sumą dofinanso-
wano termomodernizację strażnicy (etap I). W ramach 
zadania docieplono około 460 metrów kwadratowych 
ścian zewnętrznych. Wykorzystano styropian o grubo-
ści 10 cm. Wymienione zostały okna (9 sztuk) oraz drzwi 
zewnętrzne (2 sztuki). Otwory okienne zostały powięk-
szone w porównaniu z poprzednimi, dzięki czemu do 
wnętrza budynku dostaje się więcej dziennego światła. 
Wykończenie ścian strażnicy stanowi elewacja z tynku 
mineralnego w szarym kolorze. 

– Całość wygląda bardzo estetycznie, ale chodzi przede 
wszystkim o efekt ekologiczny, jakim jest zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię cieplną w budynku strażni-
cy i zmniejszenie strat ciepła – mówi wicestarosta Jacek 
Bakalarczyk. – Strażnica w Dobrzelowie dołączyła do ko-
lejnych w naszym powiecie, które poddano termomoder-
nizacji z wykorzystaniem dotacji z budżetu powiatu.

W roku 2021 zostały wykonane także termomoder-
nizacje budynków użyteczności publicznej przy ul. 
Kościuszki nr 28 i nr 30 w Zelowie. Wsparcie finanso-

we powiatu dla samorządu Zelowa wyniosło 167 tys. 
zł.  Należy również wspomnieć o przebudowie kotłow-
ni na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową 
w budynku ZSP w Domiechowicach (wsparcie 108 tys. 
zł), budowie instalacji gazowej oraz przebudowie cen-
tralnego ogrzewania w ZSP im. J.Kilińskiego w Zelowie 
(budżet powiatu 330 tys. zł), czy termomodernizacji da-
chu na Stacji Obsługi Autobusów w spółce PKS (221 tys. 
zł). Planowanym efektem ekologicznym jest mniejsze 
zapotrzebowanie na czynnik grzewczy i zmniejszenie 
emisji do powietrza substancji szkodliwych dla środo-
wiska.  n

Nowy dach w hali dla autobusów
Budynek stacji obsługi autobusów na terenie bazy 

PKS w Bełchatowie został poddany termomoderniza-
cji. W pierwszym etapie zostało wykonane docieplenie 
stropodachu. Z budżetu powiatu przeznaczono na to 
przedsięwzięcie 135 tysięcy złotych. Stropodach na bu-
dynku stacji obsługi autobusów został docieplony na 
powierzchni 1100 metrów kwadratowych. W ramach re-
alizacji zadania wykonano prace demontażowe i rozbiór-
kowo-przygotowawcze, wykonano montaż elementów 
z płyty OSB i obróbki blacharskie z blachy powlekanej. 
Następnym etapem był montaż płyt styropianowych, 
pokrycie dachu papą termozgrzewalną i wykonanie po-
zostałych niezbędnych obróbek blacharskich. Zadaniem 
wykonawcy prac była także utylizacja odpadów.

– Renowację hali zaczęliśmy od najpilniejszej potrzeby, 
jaką była termomodernizacja stropodachu – mówi wice-

starosta Jacek Bakalarczyk. – Zarówno zarząd powiatu, jak 
też kierownictwo spółki PKS mają na uwadze kolejne etapy 
prac w tym obiekcie. n

Strażacy z Dobrzelowa cieszą się z termomodernizacji 
strażnicy i liczą na oszczędności w opłatach za ciepło.

Dach na hali dla autobusów PKS ma powierzchnię ponad 
tysiąca metrów kwadratowych.
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„Prąd ze słońca” w Janowie, Ruścu i Chabielicach
Na budynku hydroforni na ujęciu wody w No-
wym Janowie zamontowane zostały panele fo-
towoltaiczne. W kosztach tego przedsięwzię-
cia, realizowanego przez samorząd gminy 
Kluki, partycypował budżet powiatu. Wsparcie 
wyniosło 24 tys zł.

Zakres rzeczowy zadania o nazwie „Instalacja fotowol-
taiczna na ujęciu wody w Nowym Janowie” objął mon-
taż paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją o całkowitej 
mocy ok 6,21 kWp. Efektem ekologicznym tej inwestycji 
jest produkcja energii elektrycznej na potrzeby hydro-
forni. Realizacja zadania ograniczy zapotrzebowanie na 
energię elektryczną produkowaną w sposób konwencjo-
nalny, a tym samym emisję dwutlenku węgla do atmos-
fery.

– Przedsięwzięcie Gminy Kluki wsparliśmy dotacją wyno-
szącą niewiele ponad 20 tysięcy złotych. Wykorzystywanie 
odnawialnych źródeł energii jest coraz powszechniejsze 
i zgodne ze strategicznymi dokumentami, także naszymi, 
powiatowymi, jak np. Powiatowy Program Ochrony Śro-
dowiska – mówi wicestarosta Jacek Bakalarczyk. – Panele 
fotowoltaiczne na hydroforni w Nowym Janowie dołączyły 
do niekrótkiej listy tego rodzaju inwestycji ekologicznych, 
dofinansowanych przez budżet powiatu. 

Samorząd powiatu dofinansował także zakup i montaż 
wolnostojących lamp solarnych na potrzeby oświetlenia 
solarnego w Ruścu (124 tys. zł), instalację fotowoltaiczną 
w parafii św. Michała Archanioła w Chabielicach (34 400 
zł) oraz zrealizował - jako zadanie własne, fotowoltaikę na 
dachu ZSP nr   1 w Bełchatowie (22 735 zł).  

Jak działa fotowoltaika? 
Ogniwa fotowoltaiczne, z których zbudowane są mo-

duły fotowoltaiczne, zamieniają energię promieniowania 
słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony prąd 
stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje prze-
kształcony w prąd przemienny. Dokładnie taki mamy 
w domowych gniazdkach (230V). Uzyskaną energię elek-
tryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo 
sprzedawać. Do podstawowych elementów zestawu in-
stalacji fotowoltaicznej można zaliczyć: panele PV, inwer-
ter, system mocowania, okablowanie oraz akcesoria łącze-
niowe. Jeśli chcemy korzystać z wyprodukowanej energii 
również po zachodzie słońca, należy zastosować system 
magazynowania energii, czyli tzw. akumulator. Panele 
fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw fotowoltaicz-

nych połączonych szeregowo-równolegle. Pojedyncze 
ogniwo jest w stanie wyprodukować kilka watów energii 
elektrycznej. W przypadku wyprodukowania zbyt dużej 
ilości energii płynie ona do sieci elektrycznej, a prosu-
ment* może później skorzystać z jej 70-80%. Jeżeli ilość 
wyprodukowanej energii jest zbyt mała prąd pobierany 
jest z sieci. Żeby ilość produkowanego prądu była odpo-
wiednia, w trakcie planowania montażu należy obliczyć 
moc instalacji fotowoltaicznej. 

Moduły fotowoltaiczne mogą różnić się mocą, spraw-
nością oraz rodzajem. Wyróżniamy panele polikrystalicz-
ne i monokrystaliczne. Koszt instalacji fotowoltaicznej 
jest jednorazowym, ale sporym wydatkiem, wynoszącym 
od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy zł.  n

*  Ludzie posiadający własną instalację fotowoltaiczną nazywani są 
prosumentami, ponieważ oprócz korzystania z energii elektrycz-
nej mogą ją również wytwarzać. Słowo „prosument” powstało 
z połączenia słów: „konsument” i „producent”.

Część urządzeń obsługujących instalację fotowoltaiczną 
znajduje się wewnątrz pomieszczeń hydroforni. Specjalny 
licznik pokazuje ilość wyprodukowanego „prądu ze słońca”.

Panele fotowoltaiczne na budynku gospodarczym  
w parafii w Chabielicach.
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Inwestycje dla czystszego powietrza i wody
Inwestycje wspierane tzw. zielonymi środkami z budżetu powiatu bełchatowskiego muszą gwa-
rantować uzyskanie efektu ekologicznego. Chodzi o takie działania, które przyczynią się do po-
prawy stanu przynajmniej jednego z komponentów środowiska, jak gleba, woda czy powietrze. 
Poniżej kilka przykładów przedsięwzięć dla ochrony stanu wód i powietrza, dofinansowanych 
z powiatowego portfela, których realizacja zakończyła się jesienią 2021 r. 

Miejscowość Rasy w gminie Drużbice zyskała sieć wo-
dociągową. Na przedsięwzięcie złożyły się: roboty ziem-
ne, ułożenie 280 metrów rurociągu, zasypanie wykopu 
z zagęszczeniem gruntu, montaż dwóch hydrantów prze-
ciwpożarowych wraz z zasuwami, przywrócenie miejsca 
prowadzenia robót do stanu pierwotnego, wykonanie 
próby szczelności sieci wodociągowej, płukanie i dezyn-
fekcja sieci. Inwestycja umożliwi mieszkańcom dostęp 
do bieżącej wody pitnej o właściwych parametrach oraz 
wpłynie na poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Zadanie otrzymało dotację samorządu powiatu w wyso-
kości 48 tys. zł.

Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Za-
wady realizowała Gmina Bełchatów. Wsparcie z powiatu 
wyniosło 200 tys. zł. Inwestor dobudował dodatkowy 
ciąg technologiczny oczyszczania ścieków, zabudowa-
ny w kontenerze stalowym, zlokalizowany równolegle 
do obecnie istniejących urządzeń. Zawiera on osadnik 
wstępny i osadnik wtórny, biologiczne obrotowe złoże 
tarczowe, komorę fermentacyjną osadu i układ wenty-
lacji. Inwestycja objęła także zabudowę sita pionowego 
w istniejącym zbiorniku przepompowni, wymianę pomp 
recyrkulacji, wymianę wentylatorów, przebudowę stud-
ni rozprężnej, budowę studni z układem pomiarowym 
przepływu na kanale odpływowym oczyszczalni. Efek-
tem ekologicznym tego zadania będzie osiągnięcie wy-
sokiej efektywności oczyszczania ścieków i poprawa ja-
kości okolicznych gleb. 

* * * 
W Ruścu utworzono teren zieleni wokół kościoła Na-

wiedzenia NMP. Wykonano m.in. renowację trawnika 

na powierzchni 3500 metrów kwadratowych, alejki, na-
sadzenia bylin, krzewów, drzew iglastych i liściastych. 
Zamontowano ławki i kosze. Teren zielony ma nie tylko 
walory estetyczne i krajobrazowe. Jego rolą jest także 
absorbowanie dwutlenku węgla z atmosfery, co będzie 
sprzyjać poprawie stanu powietrza i środowiska natural-
nego. Przedsięwzięcie otrzymało dotację od samorządu 
powiatu bełchatowskiego, wynoszącą  27 000 zł. n

O dofinansowanej przez samorząd powiatu budowie 
wodociągu w Rasach informuje specjalna tablica.

Czy wiecie, że...?
Tereny zieleni (park, zieleń przydrożna, zieleń w ogródkach przydomowych, nawet zieleń na cmentarzach) mają 

ogromne znaczenie nie tylko dla pochłaniania zanieczyszczeń, ale również dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
w mieście. Rośliny są barierami, filtrami i depozytorami zanieczyszczeń powietrza. Bardzo ważne jest odpowiednie za-
planowanie i udział roślinności na terenach, gdzie mieszkają ludzie. Układ terenów zieleni może wpływać również na 
zwiększenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza,  np. redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń do at-
mosfery czy też pochłanianie już istniejących zanieczyszczeń.  
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Jak się organizuje akcję „Drzewko za makulaturę”?
Czternaście ton makulatury oddali mieszkańcy powiatu bełchatowskiego podczas kolejnej 
edycji akcji „Drzewko za makulaturę”. W zamian otrzymali blisko 10 tysięcy sadzonek róż-
nych gatunków drzew i krzewów.  

XI edycję akcji „Drzewko za makulaturę” poprzedziło 
wiele dni przygotowań, na które złożyło się podzielenie 
zadań między wszystkich partnerów przedsięwzięcia, za-
kupy sadzonek i niezbędnych materiałów, opracowanie 
regulaminu i przeprowadzenie akcji promocyjnej. Beł-
chatowskie starostwo wsparli Nadleśnictwo Bełchatów, 
Spółka Ekoregion i Powiatowy Zarząd Dróg.  W sprawne 
odbieranie makulatury i wydawanie sadzonek w dniu 
finału zaangażowanych było prawie 30 osób, w tym wo-
lontariusze z Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herber-
ta w Bełchatowie, pracowników z różnych wydziałów 
starostwa, a także starosta Dorota Pędziwiatr, wicestaro-
sta Jacek Bakalarczyk i Marek Jasiński, członek zarządu.  

– Można powiedzieć, że to już nasza tradycja, symbol po-
wiatowej inicjatywy, cieszącej się wieloletnią historią, ale 
przede wszystkim zainteresowaniem mieszkańców – mówi 
starosta Dorota Pędziwiatr. – Pomysł ma wiele pozytyw-
nych aspektów, przede wszystkim ekologiczny i edukacyj-
ny. Z rozmowy z uczestnikami wiem, że przez wiele mie-
sięcy gromadzą makulaturę, by wymienić ją na sadzonki 
roślin. Widzę, że zaangażowane są całe rodziny, a taki też 
jest cel, by dawać dobry przykład młodemu pokoleniu. 

W akcji w październiku 2021 r. wzięło udział ponad 
900 osób, zebrano 14 ton makulatury, wydano 9 205 
sadzonek. Z budżetu powiatu przeznaczono na to za-
danie 60 tysięcy złotych. Starostwo kupiło ponad 5 
tysięcy sadzonek. Nadleśnictwo przekazało 4 tysiące 
sztuk drzewek i krzewów, takich jak: sosny, świerki, 
buki, bzy, kaliny i jarzęby. Spółka Ekoregion ustawiła 
na parkingu przy starostwie kilka kontenerów na ma-
kulaturę oraz wagi do jej ważenia. Uczestnicy przyno-
sili stare papiery, gazety i książki w kartonach, torbach, 
niektórzy korzystali z wózków. Zgodnie z regulami-
nem ilość podarowanych sadzonek zależała od wagi 
makulatury, przekazanej przez jedną osobę. Zgłaszały 
się całe rodziny. Rekordowa liczyła aż dziewiętnaście 
osób! Niektórzy przyznali, że dzięki kilkukrotnemu 
udziałowi w powiatowej inicjatywie obsadzili drzew-
kami przydomowe ogródki i ogrody.   

Na przestrzeni jedenastu edycji mieszkańcy powia-
tu zebrali 295 ton makulatury. Za co otrzymali w su-
mie ponad 206 tysięcy sztuk sadzonek drzew i krze-
wów. W akcji wzięło udział łącznie około 27 tysięcy 
osób. n

Wydarzenie zainaugurowano, jak co roku, wsadzeniem drzewka na skwerze przed urzędem.
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Pomyślny rok Ludowych Zespołów Sportowych

Rada Powiatowa Ludowych Zespołów 
Sportowych w Bełchatowie zorganizowała 
XX Plebiscyt Sportowy. Gośćmi finału byli 
wicestarosta Jacek Bakalarczyk i Sławomir 
Malinowski,  Przewodniczący Rady Po-
wiatu w Bełchatowie. W gronie docenio-
nych sportowców znaleźli się zawodnicy 
i trenerzy z takich dyscyplin sportowych, 
jak m.in.: podnoszenie ciężarów, tenis sto-
łowy, lekkoatletyka. Nagrody przyznano 
w następujących kategoriach: - najlepszy 
sportowiec: Klaudia Ołubek, Aleksandra 
Kopka, Marcin Jakóbczak, Oscar Ołubek, 
Imer Sejdija, Paulina Gapik, Maksymilian 
Zawislak, Kamil Wojtczyk, Kinga Więcław-
ska, Karolina Dukowska, Michał Oracz, 
Paulina Smolna;  - odkrycie sportowe roku 
2021: Kinga Zagrodzińska, Wiktor Lod-
czyk, Filip Szczepaniak, Błażej  Światłow-
ski, Jakub Światłowski, Weronika Obiegła, 
Marcel Małachowski, Martyna Witkowska;  
- trener-wychowawca: Aleksandra Sima, 
Mateusz Urbaniak, Sebastian Ołubek, An-
drzej Gudzio,  Tadeusz Książczyk, Łukasz 
Topolski. 

***
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych 

Zespołów Sportowych uroczyście ob-
chodziło jubileusz 75-lecia działalności. 
W Sali Rycerskiej w Zamku Arcybiskupów 
Gnieźnieńskich w Uniejowie spotkali się 
reprezentanci klubów zrzeszonych w tym 
stowarzyszeniu, sportowcy, szkoleniow-
cy, nauczyciele oraz przedstawiciele sa-
morządów terytorialnych. Starosta Bełchatowski Do-
rota Pędziwiatr przekazała Prezesowi WZ LZS Markowi 
Mazurowi pamiątkową statuetkę. Podczas urodzinowej 
gali podsumowano wieloletnią działalność zrzeszenia, 
a postaci najbardziej zasłużone i aktywne uhonorowa-
no okolicznościowym medalem zasłużonego działacza 
LZS. Otrzymał go także wicestarosta Jacek Bakalarczyk. 
Wśród nagrodzonych trenerów LZS województwa łódz-
kiego znalazł się Sebastian Ołubek z LKS Omega Klesz-
czów (podnoszenie ciężarów). We współzawodnictwie 
Rad Powiatowych pierwsze miejsce zajęła Rada Powia-
towa ZLZS w Bełchatowie. Wojewódzkie Zrzeszenie 

Ludowych Klubów Sportowych skupia 335 jednostek, 
z czego na terenie powiatu bełchatowskiego zrzeszone 
są 22 kluby. Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe realizuje także zadania zlecane przez Urząd 
Marszałkowski, poświęcone rozwojowi i upowszech-
nianiu kultury fizycznej na terenach wiejskich oraz 
w małych miastach. W 2021 roku samorząd wojewódz-
twa wsparł działalność WZ LZS kwotą blisko pół miliona 
złotych. Pomimo trudności związanych z pandemią ko-
ronawirusa udało się w tym roku zorganizować ponad 
40 imprez sportowych, w większości o zasięgu woje-
wódzkim.  n

Coroczny plebiscyt LZS to okazja do nagrodzenia najlepszych 
sportowców i działaczy.

Gośćmi jubileuszu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Uniejowie byli 
starosta Dorota Pędziwiatr i wicestarosta Jacek Bakalarczyk.
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INFinał inwestycji w Dobiecinie, Woli Mikorskiej  
i Kurnosie Drugim

Droga przy szkole w Dobiecinie jest już bezpieczna i gładka, 
jak stół. Przebudowany został niemal kilometrowy odcinek, pro-
wadzący od skrzyżowania z drogą powiatową w stronę szkoły 
i Orlika, i dalej w kierunku granic miasta. Inwestycja, finanso-
wana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kosztowała 
999.671, 87 zł. 

- Po przebudowie jezdnia ma szerokość 5,5 metra, ułożone zostały 
również chodniki i pobocza, przy szkole i kompleksie sportowym po-
wstały zatoczki parkingowe. Zadbaliśmy też o progi zwalniające przy 
przejściu dla pieszych – mówi Konrad Koc, wójt Gminy Bełchatów pod-
kreślając, że użytkownicy tej drogi mogą korzystać z niej bezpiecznie 
i komfortowo. 

Niemal kilometr nowej drogi powstał na odcinku łączącym Wolę Mi-
korską z Emilinem. Po przebudowie powstała jezdnia o szerokości 4,5 m 
oraz obustronne pobocze. Ta inwestycja została zrealizowana przy wspar-
ciu RFIL oraz budżetu Województwa Łódzkiego. Jej koszt to 480.148,31 zł.

Gotowe jest już wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkolno -Przed-
szkolnym w Kurnosie Drugim. Z nowoczesnego obiektu mogą korzy-
stać uczniowie oraz mieszkańcy. Boisko ma wymiary 44,5 m na 21,5 
m, jest wyposażone w syntetyczną nawierzchnię. Można tu grać m.in. 
w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną czy tenis. Inwestycja kosztowała 
278.595 zł, z czego 201.346 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, a 70 tys. zł Gmina Bełchatów pozyskała z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi. n

Szczercowska pomoc dla osób niepełnosprawnych
Gmina Szczerców wystąpiła jesienią z wnioskiem do Państwowe-

go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie 
pomocy finansowej na zakup 200 pakietów wyrobów medycznych. 
Szczercowski samorząd pieniądze otrzymał, a sprzęt jest już w rę-
kach potrzebujących.

GOPS wnioskował o dofinansowanie zakupu zestawów, składających 
się z ciśnieniomierza, pulsoksymetru oraz termometru bezdotykowego, 
a także 15 bezdotykowych stacji do dezynfekcji rąk, zapasu maseczek 
i rękawic nitrylowych, co pozwoliłoby zwiększyć poziom bezpieczeństwa 
sanitarnego w placówkach gminnych. Jednocześnie, przy udziale sołty-
sów i radnych, jak informuje Anna Krawczyńska, kierownik szczercow-
skiego GOPS, zebrano deklaracje od niepełnosprawnych mieszkańców 
gminy, którzy chcieliby skorzystać z pomocy.

 - PFRON przyznaje fundusze samorządom w ramach Modułu IV progra-
mu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku ży-
wiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- mówi 
Wójt Szczercowa Krzysztof Kamieniak. - Działania takie podejmowane są 
w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Nasz wniosek został zaak-
ceptowany i Gmina Szczerców otrzymała pełną kwotę finansowania, tj. 100 
tysięcy zł. 

6 grudnia rozpoczęło się przekazywanie kupionego sprzętu docelo-
wej grupie odbiorców. Beneficjenci otrzymali pakiety bezpłatnie. Adre-
satami pomocy zostały osoby dorosłe, które posiadają ważne orzeczenie 
o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez 

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności albo orzeczenie równoważ-
ne, wydane przez komisję ds. inwalidztwa i zatrudnienia, organ ZUS lub 
KRUS (I grupa inwalidzka, II grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do 
pracy i samodzielnej egzystencji).  n

Droga w Dobiecinie

Droga w Woli Mikorskiej

W sumie dwieście zestawów medycznych rozdawane 
było osobom potrzebującym od początku grudnia.
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IN Jarmark w Zelowie zainaugurował świąteczny klimat 
II Zelowski Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się 5 grudnia i 

wprowadził mieszkańców i licznych gości w świąteczny klimat. 
Była to okazja do przyjemnego spędzenia czasu całych rodzin, 
zakupu ozdób choinkowych i stroików. Swoje stoiska zaprezen-
towało aż pięćdziesięciu wystawców. Wśród atrakcji jarmarku wy-
mienić należy występy artystyczne, wizytę św. Mikołaja, uroczy-
ste zaświecenie choinki na Placu Dąbrowskiego. To była bardzo 
świąteczna niedziela. Dziękujemy, że byliście z nami.  n

Stoiska na Placu Dąbrowskiego odwiedziły tłumy zelowian  
i gości.

Na jarmarku nie mogło zabraknąć szczudlarzy, śnieżynek 
i św. Mikołaja. 

Świąteczny jarmark gmina Zelów zorganizowała po raz 
drugi.
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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. 
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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
Dorota Pędziwiatr
Włodzimierz Kula

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


