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Mieszkańcom powiatu bełchatowskiego życzymy

rodzinnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia,

czasu wypełnionego spokojem myśli i radością serca, 

mocnej wiary w niezwyciężone dobro i miłość, 

a w nowym, 2023 roku, wytrwałości oraz pomyślności

w dążeniu do spełniania celów i marzeń, 

wzajemnego szacunku, zrozumienia i pokoju na świecie.

Dorota Pędziwiatr  
– Starosta Bełchatowski

Sławomir Malinowski  
– Przewodniczący Rady Powiatu  

w Bełchatowie
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Z mikołajkowymi prezentami dla wychowanków Ośrodka Interwencyjno – Socjalizacyjnego w Bełchatowie wybrała się Starosta Bełcha-
towski Dorota Pędziwiatr. Słodkie upominki przekazała też dla podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Z kolei wychowanków 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie odwiedził i mikołajkowymi upominkami uradował wicestarosta Jacek Bakalarczyk. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym klimat bożona-
rodzeniowy zagościł kilka tygodni przed świętami za sprawą wyjątko-
wych warsztatów kulinarno-artystycznych. Uczniowie, opiekunowie 
i nauczyciele wspólnie piekli i dekorowali kruche ciasteczka. Słodko-
ści smakowały tak dobrze, że nie wszystkie zawisły na choince.   

W III LO w Bełchatowie odbył się XIX Powiatowy Konkurs Recy-
tatorski Poezji A. Mickiewicza pod patronatem Starosty Bełchatow-
skiego. W kat. podstawówek konkurs wygrał Jakub Żytkowski z SP 
nr 9, a w kat. szkół średnich – Jordan Białkowski z ZSP w Kleszczowie. 
Starostwo ufundowało laureatom akcesoria komputerowe. Nagrody 
wręczyła A.Wasilewska, naczelnik wydziału edukacji.

Starostwo wsparło akcję zbiórki maskotek dla chorych dzieci. 
W  Dniu Pluszowego Misia w galerii handlowej Olimpia powiatowa 
maskotka zrobiła furorę. Lew, zwany Gryfinkiem, zachęcał do przeka-
zywania pluszaków. Akcję zorganizowała Fundacja Ośrodek Realizacji 
Inicjatyw. 

Sezon na łyżwy rozkręcił się na dobre. Zapraszamy całe rodziny na 
lodowisko Powiatowego Centrum Sportu przy ul. Czaplinieckiej 96. 
Wstęp już od 5 zł za godzinę, można też wypożyczyć łyżwy i „pin-
gwinka”. Polecamy ponadto kurs nauki i doskonalenia jazdy na ły-
żwach – rozpoczęcie najbliższego 22 grudnia. Szczegóły i zapisy pod 
nr tel. 504 480 807.
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Dwanaście ekologicznych autobusów w drodze do PKS
Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i Wi-
cestarosta Jacek Bakalarczyk, reprezentują-
cy Zarząd Powiatu w Bełchatowie, podpisali 
umowę z firmą Bus-Center Tomasz Gad na 
zakup dwunastu niskoemisyjnych autobusów 
dla spółki PKS. Pojazdy będą dostarczone 
w dwóch etapach. Pierwsze przyjadą do Beł-
chatowa najpóźniej w lutym 2023 r., ostatnie 
w październiku. 

W taborze PKS będzie jeździć w nowym roku dwana-
ście nowych autobusów, ale spalin będzie mniej. Zamó-
wione pojazdy będą posiadać silniki spełniające normę 
Euro 6d, co oznacza  mniejszą emisję do powietrza dwu-
tlenku węgla i tlenków azotu. To kosztowne, o warto-
ści prawie 6 mln zł przedsięwzięcie uda się zrealizować 
dzięki wsparciu Programu Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład” (I edycja). W połowie października Powiat 
Bełchatowski otrzymał promesę inwestycyjną wynoszą-
cą 4,25 mln zł, co stanowi ponad 70 procent wartości no-
wych autobusów.

 - Sukcesywna wymiana przestarzałego taboru jest 
koniecznością. Chodzi zarówno o ochronę środowiska 
i dostosowywanie się do europejskich przepisów, ale 
także o komfort podróżujących pasażerów i tańszą 
eksploatację pojazdów, zużywających mniej paliwa 
– mówi starosta Dorota Pędziwiatr. – Zamówione dla 
powiatowej spółki PKS autobusy będą komfortowe i no-
woczesne, mające w standardzie także miejsca dla osób 
na wózkach inwalidzkich.  

Dostawa pojazdów będzie realizowana w dwóch eta-
pach. Jako pierwsze przyjadą dwa autobusy IVECO DAILY 
65c, w każdym 22 miejsca siedzące dla pasażerów oraz 

miejsce dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidz-
kim, trzy autobusy IVECO DAILY 65c, każdy na 28 miejsc 
dla pasażerów i z miejscem dla pilota oraz jeden autobus 
MB SPRINTER 907/517 z 20 miejscami siedzącymi. W dru-
gim etapie, zaplanowanym na czwarty kwartał nowego 
roku, dostarczone zostaną pozostałe pojazdy, tj. IVECO 
DAILY 65c, w każdym 22 miejsca dla pasażerów. Wyko-
nawca umowy zapewni autoryzowaną przez producenta 
aut stację obsługi i stację obsługi pojazdów bazowych, 
umożliwiającą serwis wszystkim markom, typom i mode-
lom pojazdów dostarczonych do PKS w Bełchatowie.

Czym jest norma 6d, którą będą spełniać nowe 
autobusy PKS? EURO 6d to aktualnie obowiązujący 
europejski standard emisji spalin. Zobowiązała ona 
producentów pojazdów, by średnia emisja dwutlenku 
węgla nie przekraczała 95 g/km. Norma narzuciła rów-
nież sposoby pomiaru zanieczyszczeń. Przepisy nor-
my EURO 6 dotyczą lekkich samochodów osobowych 
(kategoria M) oraz użytkowych (kategoria N1 i N2), za-
równo z silnikiem benzynowym, jak i silnikiem diesla. 
Pojazdy z tą normą będą mogły poruszać się w tzw. 
strefach czystego transportu w polskich miastach do 
2035 roku.
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Prezes Tomasz Gad z  Bus-Center powiedział staroście 
Dorocie Pędziwiatr, że możliwość realizacji tak dużego 
zamówienia dla Powiatu Bełchatowskiego jest w historii  
firmy ważnym i nobilitującym wydarzeniem.

Nowoczesne autobusy będą komfortowe z wieloma 
wygodami dla podróżnych, ale także będą spełniać 
standardy  niskoemisyjności szkodliwych substancji.
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Kolejne odcinki powiatowych dróg wyremontowane
W trzech ostatnich miesiącach roku zakończy-
ło się kilka remontów na kolejnych odcinkach 
powiatowych dróg.

Zakończył się kolejny etap rozbudowy drogi powiato-
wej Adamów – Ławy. 

– To bardzo ważna dla ruchu lokalnego droga, której 
nawierzchnia przed przebudową była w fatalnym sta-
nie. Tym bardziej cieszy jej obecny stan – mówi Staro-
sta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, która wraz z wice-
starostą Jackiem Bakalarczykiem uczestniczyła w odbiorze 
końcowym inwestycji.

Zakres tego przedsięwzięcia obejmował 860-metrowy 
odcinek od miejscowości Ławy do miejscowości Józefów. 
Drogowcy wykonali m. in.: roboty rozbiórkowe, ziemne 
i przygotowawcze, położyli nowe warstwy bitumicz-
ne na istniejącej nawierzchni jezdni, poszerzyli jezdnię, 
wykonali pobocza i zjazdy, przeprowadzili konserwację 
systemu odwodnienia drogi oraz wykonali oznakowanie 
pionowe i poziome. Wartość zadania sięgnęła 1 mln 597 
tys. zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych wyniosło 234.145 zł. Pozostałą 
kwotę po połowie pokryto z budżetów Powiatu Bełcha-
towskiego i Gminy Bełchatów. 

Wyremontowaliśmy nawierzchnię jezdni i pobocza 
na kolejnym odcinku drogi powiatowej Łękawa – Za-
wadów. Na początku grudnia odbył się odbiór końcowy 
z udziałem wicestarosty Jacka Bakalarczyka, pracowni-
ków Powiatowego Zarządu Dróg i wykonawcy robót. 
Inwestycja została sfinansowana z dotacji z Gminy Beł-
chatów. 

Zrealizowano remont ulicy Czyżewskiego w Bełchato-
wie na odcinku od ul. Staszica do ul. Dąbrowskiego. Ulica 
zyskała nową nawierzchnię i jest już całkowicie przejezd-
na. Na swoje stałe trasy wróciły też „emzetki”. Inwestycja 
była współfinansowana z budżetu Powiatu Bełchatow-
skiego. To dobra wiadomość dla kierowców, ponieważ 
remont znacznie poprawił komfort jazdy. Prace polegały 
na sfrezowaniu starej nawierzchni i ułożeniu nowej oraz 
częściowej wymianie krawężników. Inwestycja kosztowa-
ła ponad 875 tys. zł i została zrealizowana na mocy poro-
zumienia zawartego przez Powiat Bełchatowski i Miasto 
Bełchatów. Wkład z budżetu Powiatu Bełchatowskiego 
wyniósł 437.887 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie wyremontował 
nawierzchnię oraz pobocza drogi powiatowej nr 1902E na 
czterech odcinkach (łącznie ponad 1300 metrów) wraz ze 

Wicestarosta J. Bakalarczyk podczas odbioru 
wyremontowanej drogi Łękawa - Zawadów. 

Droga powiatowa w Ławach. W odbiorze zakończonych prac 
uczestniczyli m.in. starosta D.Pędziwiatr, wicestarosta J. Bakalarczyk, 
dyrektor PZD oraz władze samorządowe Gminy Bełchatów. 

Wyremontowany odcinek drogi między Ścichawą  
i Kuźnicą Kaszewską.
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skrzyżowaniem, między miejscowościami Ścichawa i Kuźni-
ca Kaszewska. Wykonane prace, których koszt sięgnął 1,2 
mln zł, znacznie poprawiły komfort jazdy kierowców. Ca-
łość dofinansowano ze środków Gminy Bełchatów. 

Po wstępnych odbiorach w terenie, w siedzibie Powia-
towego Zarządu Dróg w Bełchatowie 12 grudnia odbył 
się odbiór końcowy kolejnych dwóch etapów inwestycji 
polegającej na przebudowie ponad 600 m drogi powia-
towej nr 1914E w miejscowości Augustynów w gminie 
Bełchatów. W spotkaniu wzięli udział wicestarosta Jacek 
Bakalarczyk, przedstawiciele Gminy Bełchatów, pracow-
nicy PZD i wykonawca prac. Zakres robót budowlanych 
obejmował: prace rozbiórkowe i  ziemne, budowę ciągu 
pieszo – rowerowego na odcinku o długości 660 m, wy-
konanie poboczy i zjazdów, przeprowadzeni konserwacji 

systemu odwodnienia drogi oraz wykonanie oznakowa-
nia pionowego. Inwestycja kosztowała 841 tys. zł, dofi-
nansowana w całości ze środków Gminy Bełchatów. 

Zakończyła się budowa szerokiego, wygodnego chod-
nika przy drodze powiatowej w Dąbrowie Rusieckiej, co 
znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa pie-
szych. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Beł-
chatowie wraz z przedstawicielami Gminy Rusiec i wy-
konawcy przeprowadzili odbiór końcowy. Inwestycja, 
finansowana „pół na pół” przez Powiat Bełchatowski 
i Gminę Rusiec, objęła budowę chodnika na odcinku 
340 metrów (pierwszy etap) wraz z kanalizacją burzową, 
wjazdami oraz dobudową przepustu pod drogą i uzupeł-
nieniem nawierzchni jezdni masą asfaltową. Koszt za-
mknął się w kwocie 530 tys. zł.

Ulica Czyżewskiego w Bełchatowie.

Omówienie zakończenia inwestycji drogowej w Augustynowie. W spotkaniu uczestniczyli wicestarosta J. Bakalarczyk, 
przedstawiciele Gminy Bełchatów, pracownicy PZD i wykonawca robót.

Chodnik w Dąbrowie Rusieckiej. Droga powiatowa w Augustynowie.

Wyremontowany odcinek drogi między Ścichawą  
i Kuźnicą Kaszewską.

PO
W

IA
TO

W
E 

DR
OG

I



6 Echo powiatu bełchatowskiego • nr 4 / 2022

W
AR

TO
 W

IE
DZ

IE
Ć

30 czy 60 dni na rejestrację samochodu? Wyjaśniamy: 
Nie wszyscy właściciele pojazdów pamiętają o obo-

wiązku zawiadomienia organu rejestrującego (staro-
stwo powiatowe) o zbyciu czy nabyciu pojazdu, czy też 
zarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z kraju Unii 
Europejskiej. Zasadnicze przepisy mówią o dokonaniu 
ww. czynności w ciągu 30 dni. Lepiej nie zwlekać i zała-
twić sprawę jak najwcześniej, by uniknąć kary. Właściciel 
pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić 
w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o naby-
ciu lub zbyciu pojazdu. Właściciel pojazdu, niebędącego 
nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest obowiązany 
zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. 
Od 1 stycznia 2020r. weszły w życie przepisy, na pod-
stawie których właściciel zostanie ukarany karą finanso-
wą w wysokości od 200 zł do 1000 zł za niedopełnienie 
w terminie w/w obowiązku. Z uwagi na stan epidemii 
Covid-19 w/w terminy zostały przedłużone do 60 dni. 

Jednakże termin 60 dni w każdej chwili może być odwo-
łany.

Korzystne zmiany w prawie konsumentów
Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, iż od 

1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać nowelizacja usta-
wy o prawach konsumenta, która wprowadzi kilka ko-
rzystnych zmian dla konsumentów, m.in. zawierających 
umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. Przede wszyst-
kim ustawa wprowadza zakaz podczas pokazu lub wy-
cieczki zawierania z konsumentami umów dotyczących 
usług finansowych (np. umowa o kredyt konsumencki). 
Zawarta w takiej sytuacji umowa będzie nieważna z mocy 
prawa i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta. 
Ustawa przewiduje również wydłużenie do 30 dni termi-
nu na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia jej 
podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu 
konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przed-
siębiorcę (podstawowy termin na odstąpienie od umowy 
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni). 
Ponadto ustawa wprowadza zakaz przyjmowania od 
konsumentów płatności np. za otrzymany towar w wyni-
ku zawarcia umowy sprzedaży przed upływem terminu 
do odstąpienia od umowy, który wynosi 14 dni lub 30 dni 
w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej 
wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwy-
kłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki.

Dla sprawnego załatwienia sprawy w Wydziale 
Komunikacji i Dróg w bełchatowskim starostwie można 
uzgodnić termin poprzez elektroniczny formularz na 
stronie www.powiat-belchatowski.pl lub telefonicznie pod 
numerami 44 635 86 77 i 44 733 65 31.

Komunikat
Od 1 stycznia 2023 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy 

Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatel-
skiego, funkcjonujący wcześniej w budynku starostwa 
przy ul Pabianickiej 34, będzie mieścił się w Powiato-
wym Urzędzie Pracy.



7Echo powiatu bełchatowskiego • nr 4 / 2022

Służby czujne i gotowe na zimę
Przygotowania służb do zimy, a zwłaszcza takich zjawisk pogodowych, jak duże opady śniegu i jego 
zamarzanie, omawiał na grudniowym posiedzeniu Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, 
któremu przewodniczy Starosta Bełchatowski. – Mimo, że o tej porze roku to rutynowy temat 
dla Zespołu, odpowiednie służby wymieniają informacje, ale przede wszystkim sygnalizują 
ewentualne problemy i zapotrzebowania – mówi starosta Dorota Pędziwiatr. – Naszą uwagę 
została skierowaliśmy na bezpieczeństwo na drogach oraz bezpieczeństwo budynków. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie przygotowując się 
do akcji „Zima” zgromadził na placu w Obwodzie Drogowym 
w Szczercowie 625 ton piasku i 157 ton soli. W gotowości są 
dwie pługopiaskarki, ciągnik z osprzętem (ładowacz czołowy 
i pług), ciągnik z pługiem i posypywarką, ciągnik z pełnym wy-
posażeniem do odśnieżania ulic i ścieżek rowerowych oraz dwie 
koparko – ładowarki. 

Jak najlepszym utrzymaniem w czasie zimy przejezdności 
około 350 kilometrów powiatowych zajmować się będą Powia-
towy Zarząd Dróg oraz inne podmioty (samorządy, kopalnia, 
elektrownia). Na terenie Bełchatowa będzie to zadanie jed-
nostki wskazanej przez samorząd miasta. W Zelowie z kolei, 
dla prawidłowego zabezpieczenia i prowadzenia czynnej akcji 
„Zima”, została zawarta umowa na świadczenie usług z podmio-
tem zewnętrznym. 

Poziom zimowego utrzymania dróg określa się w VI stop-
niach (standardach), nałożonych przez Ministerstwo Trans-
portu i Gospodarki Morskiej. Najwyższy – I, charakteryzuje 
jezdnię czarną, suchą lub mokrą o całodobowej przejezd-
ności. Standard II wymaga, by jezdnia była odśnieżona i po-
sypana na całej szerokości. W tym standardzie zakłada się 

utrzymanie prawie 50 km dróg i ulic miejskich w naszym 
powiecie. Kolejne standardy, tj. III-VI dopuszczają sytuacje 
odśnieżenia całej szerokości jezdni lub tylko jednego pasa, 
posypania np. tylko skrzyżowań lub odcinków decydują-
cych o możliwości ruchu, czy też przystanków autobuso-
wych. W III, IV i V standardzie planuje się utrzymać drogi 
zamiejskie (łącznie ponad 300 km). 

W umiarkowanych warunkach atmosferycznych PZD 
będzie utrzymywać wszystkie drogi w podwyższonym 
standardzie w stosunku do standardów przyjętych przez 
MTiGM. Jeśli warunki zimowe będą znacznie gorsze od śred-
nich, usuwanie ich skutków prowadzone będzie racjonalnie 
i  na bieżąco, ale do wysokości przeznaczonych na ten cel 
środków i zapasów piasku i soli.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina 
o obowiązku właścicieli czy zarządców budynków odśnieżania 
obiektów i usuwania sopli. Prośba, by zwracać na te zjawiska 
uwagę, została przekazana policji, straży miejskiej i straży po-
żarnej. W terenie pracować będą także pracownicy nadzoru bu-
dowlanego. Kampanie informacyjne przeprowadzą w swoich 
publikatorach urzędy gmin.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego odbywa się zwyczajowo raz na kwartał oraz dodatkowo w sytuacjach 
nadzwyczajnych. Ponadto raz w roku odbywa się posiedzenie w terenie, któremu towarzyszą ćwiczenia służb 
ratowniczych.
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JA Konkurs, który spełnia marzenie o prawie jazdy

Za nami finał jubileuszowej, 10. edycji konkur-
su „ABC bezpieczeństwa na drodze młodego 
kierowcy”, zorganizowanego w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie przez 
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Stowarzy-
szenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruk-
torów Regionu Piotrkowskiego. Po ogłoszeniu 
wyników rywalizacji zwycięzcy odebrali atrakcyj-
ne nagrody, m.in. dofinansowanie kursu prawa 
jazdy. Wiedzy i sukcesów w konkursie pogra-
tulowała uczniom starosta Dorota Pędzi-
wiatr: – Kurs na prawo jazdy jest marzeniem 
każdego młodego człowieka. Potwierdza to 
wysoki poziom waszej wiedzy, sprawdzanej 
w tym konkursie. Gratuluję laureatom i ży-
czę zdania egzaminu za pierwszym razem. 

Konkurs „ABC bezpieczeństwa na drodze młodego 
kierowcy” cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. 
Głównym trofeum jest kurs prawa jazdy o wartości po-
nad 2 tysięcy złotych. Laureaci kolejnych miejsc otrzymu-
ją vouchery, uprawniające do niższej ceny za kurs. Są też 
nagrody rzeczowe i suweniry. Nagrody fundują chętne 
szkoły nauki jazdy oraz bełchatowskie starostwo. 

Do tegorocznego konkursu przystąpiło 138 uczniów 
ze szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Po-
wiat Bełchatowski. Do finału awansowały 22 osoby. „ABC 
bezpieczeństwa na drodze młodego kierowcy” sprawdza 
wiedzę młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, znajomość przepisów oraz zasad udzielania 
pierwszej pomocy. Gośćmi finału byli Dariusz Misztal - 
Dyrektor Piotrkowskiego Oddziału WORD w Łodzi, Zbi-
gniew Hyży - Prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia 
Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego, funk-
cjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie 
i ratownicy ze Stowarzyszenia Centrum Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy w Bełchatowie. W czasie, kiedy spraw-
dzane były testy, młodzież wysłuchała prelekcji policjan-
tów i ratowników. Gospodarz wydarzenia, starosta 
Dorota Pędziwiatr podziękowała wszystkim za współ-
pracę przy organizacji konkursu, a młodzieży pogra-
tulowała dobrego przygotowania się do rywalizacji.     

Uczniowie, którzy udzielili najwięcej poprawnych od-
powiedzi, otrzymali bony o wartości 200 zł do wykorzy-
stania w ośrodkach szkolenia kierowców. Na podium sta-
nęli i zgarnęli cenne nagrody: 

Nikola Walas z I LO w Bełchatowie - I miejsce, voucher 
na 100-procentowe pokrycie kosztów kursu prawa jazdy 
w Auto – Szkoła Hyży, videorejestrator;

I Marceli Bąkowicz z I LO w Bełchatowie - II miejsce, vo-
ucher na 75-procentowe dofinansowanie kursu prawa 
jazdy w Top – Car Bełchatów, samochodowy uchwyt na 
telefon; 

Miłosz Gębarowski z II LO w Bełchatowie - III miejsce, 
voucher na 50-procentowe dofinansowanie kursu prawa 
jazdy w Auto – Prima Kowalski, zestaw gadżetów powia-
towych. 

Starosta Dorota Pędziwiatr pogratulowała młodzieży wie-
dzy o przepisach ruchu drogowego i życzyła pomyślności 
na trudnym egzaminie na prawo jazdy.

Uczniowie chętnie zgłaszają się na konkurs „ABC młodego 
kierowcy”, by sprawdzić swoją wiedzę i powalczyć  
o atrakcyjne nagrody.
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Umowa na wielki remont wielkiej auli
Eksploatowana od kilkudziesięciu lat najwięk-
sza w powiatowych szkołach aula w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie, 
miejsce szkolnych uroczystości, egzaminów 
maturalnych, spotkań z rodzicami, eventów or-
ganizowanych przez współpracujące uczelnie 
i firmy zostanie gruntownie wyremontowana.  
Efektem będzie nie tylko nowy wygląd, ale tak-
że poszerzona funkcjonalność pomieszczenia. 
W auli zostanie zaaranżowane dodatkowe miej-
sce na edukację ekologiczną. 

Inwestycja kosztować będzie samorząd Powiatu Beł-
chatowskiego ponad 1 mln 552 tys. zł. Zaplanowany za-
kres prac przyniesie nie tylko nowoczesny wygląd sali, 
ale także poprawi jej warunki energetyczne, co w efekcie 
zmniejszy zapotrzebowanie na zużycie energii cieplnej 
i elektrycznej. 

- To bardzo istotna, powiatowa inwestycja. Nasza 
aula jest jedynym takim pomieszczeniem w szkołach 
ponadpodstawowych w Bełchatowie – mówi starosta 
Dorota Pędziwiatr. - Po wykonaniu zaplanowanych prac 
będziemy dysponować w pełni funkcjonalną, estetyczną i no-
woczesną aulą, w której będzie możliwa organizacja nie tylko 
wydarzeń szkolnych. Myślę, że potencjał tego miejsca będzie 
naszej społeczności dobrze służył przez kolejne dziesięciolecia. 

Zakres robót jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: 
remont drewnianej podłogi, remont ścian poprzez 
wymianę okładziny drewnianej, uzupełnienie i wy-
konanie tynków oraz pomalowanie, wymianę stolar-
ki drzwiowej oraz wymianę podwieszanego sufitu, 
remont instalacji grzewczej, remont i przebudowę 
instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia 
auli na energooszczędne oraz wykonanie oświetle-
nia scenicznego, remont wentylacji, termomoderni-
zację dachu auli i montaż gablot do edukacji ekolo-
gicznej. 

Starosta D. Pędziwiatr i wicestarosta J. Bakalarczyk 
podpisali umowę na remont auli w „Energetyku” z firmą 
PHU Barbara Maziarz, lokalnym przedsiębiorcą.

Siedziba sądu buduje się przy ulicy Pabianickiej 
Symbolicznym „wbiciem łopaty” zainaugurowano 

budowę nowego gmachu Sądu Rejonowego w Bełcha-
towie, który powstaje przy ul. Pabianickiej, naprzeciw 
głównej siedziby starostwa. - Prace są już intensywne 
i głośne, co po sąsiedzku odczuwamy, ale cieszę się, że 
przedsięwzięcie ruszyło. Budynek o nowoczesnej bry-
le z przeszkloną fasadą i kolumnami będzie wy-
glądał reprezentacyjnie, ale najważniejsze, że po-
prawi się komfort pracowników i interesantów tej 
instytucji - mówi starosta Dorota Pędziwiatr, która 
we wrześniu 2020 roku wydała pozwolenie na budo-
wę nowego gmachu bełchatowskiego sądu, a 28 listo-
pada br., wraz z Sekretarz Powiatu Katarzyną Kleską, 
wzięła udział w uroczystym rozpoczęciu inwestycji. 
Podczas uroczystości oficjalnego rozpoczęcia budowy 
odczytany został list od Ministra Sprawiedliwości.  

Nowy sąd będzie gotowy w pierwszej połowie 2025 r. 
Głównym inwestorem jest Sąd Apelacyjny w Łodzi. Koszt 
budowy jest oszacowany na ponad 55 mln zł.
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Z jakimi wyzwaniami i problemami spotykają się młodzi niepełnosprawni ludzie, chcący pra-
cować i być niezależnymi życiowo? Kto jest odpowiedzialny za wspieranie ich w tym aspekcie 
życia? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy konferencji naukowo-szkoleniowej ph. 
„Aktywni zawodowo- niezależni życiowo”, zorganizowanej pod patronatem Starosty Bełchatow-
skiego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie. Wydarzenie odbywa się 
cyklicznie od jedenastu lat pod wspólnym tytułem „Jesteśmy”. Co roku dotyczy innej problema-
tyki związanej z osobami niepełnosprawnymi. 

Konferencję otworzył Tomasz Trzaskacz, dyrektor piotr-
kowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi gra-
tulując inicjatywy i zwracając uwagę na potrzebę inte-
growania różnych środowisk wokół idei wspierania osób 
niepełnosprawnych. O problemach niepełnosprawności 
na podstawie zasobów informacyjnych, statystyk i sytu-
acji demograficznej mówił dr Grzegorz Piotrowicz z Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Podkreślił on 
odpowiedzialność instytucji publicznych, zajmujących się 
wspieraniem osób niepełnosprawnych, wyrażoną reali-
zacją zadań narzuconych prawem, ale także potencjałem 
inicjowania szeregu działań. Rolę aktywności zawodowej 
w życiu osób niepełnosprawnych przedstawiła Lidia Kacz-
marek, Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy w beł-
chatowskim pośredniaku. Prelegentka omówiła działal-
ność instytucji w powiecie bełchatowskim, zajmujących 
się różnymi formami aktywizacji zawodowej młodych osób 
niepełnosprawnych. Ciekawą prelekcję pt. „Zapobieganie 

i radzenie sobie ze stresem w szkole i w pracy” zaprezen-
towała Jagoda Grzejszczak, lekarz z Kliniki Psychiatrii Mło-
dzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Pani doktor omówiła działania wpły-
wające na radzenie sobie z sytuacjami stresu i lęku, wspo-
mniała o trwających przygotowaniach do systemowej 
reformy poprzez pilotaż centrów zdrowia psychicznego. 
Konferencji naukowej towarzyszyły warsztaty dla uczniów 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW. Jakub Wolski, 
uczestnik programu HELLS KITCHEN przewodził zajęciom 
kulinarnym. Warsztaty plastyczne odbywały się pod nad-
zorem utalentowanych artystek Doroty Goszcz i Boże-
ny Guzek ze Stowarzyszenia Amazonek w Bełchatowie. 
Katarzyna Leder, instruktor Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Bełchatowie poprowadziła warsztaty ogrodniczo-flory-
styczne. Wydarzenie z ramienia Starosty Bełchatowskiego, 
patrona honorowego, obserwowała Agnieszka Wasilew-
ska, naczelnik wydziału edukacji w starostwie. 

Konferencja naukowa w SOSW była okazją dla specjalistów do podzielenia się wiedzą teoretyczną, a dla 
podopiecznych Ośrodka do szlifowania pod okiem zawodowców umiejętności praktycznych, np. kulinarnych.  
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CHDla lepszego życia osób niepełnosprawnych
Omówieniem działań dla osób niepełnosprawnych, realizowanych w 2022 r. przez PCPR, Powia-
towy Urząd Pracy, Wydział Obywatelski w starostwie i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bełchato-
wie i Dąbrowie Rusieckiej zajęła się Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych na 
grudniowym posiedzeniu. Uczestnicząca w obradach Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr 
podziękowała Radzie za całoroczną społeczną pracę.

Miliony na wsparcie osób niepełnosprawnych. Na re-
habilitację zawodową i społeczną osób nie-pełnospraw-
nych samorząd powiatu pozyskuje co roku wsparcie z 
Państwowego Funduszu Re-habilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. W bieżącym roku wynosi ono blisko 4 mln 
złotych. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej reali-
zują PCPR i organizacje pozarządowe, którym samorząd 
powiatu zleca określone przedsięwzięcia, jak np. prowa-
dzenie warsztatów terapii zajęciowej. O tym, jak duże jest 
zainteresowanie osób chcących skorzystać ze wsparcia, 
świadczy liczba wniosków wpływających do PCPR. W tym 
roku złożono ich 1176.

Turnusy rehabilitacyjne, likwidacja barier. Najwięcej 
środków (860 tys. zł) przeznaczono na dofinansowanie 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych. Otrzymało je 549 pod-
opiecznych i 165 opiekunów. 356 osób otrzymało pomoc 
finansową na zakup przedmiotów ortopedycznych (ok. 
400 tys. zł), a 36 wnioskodawców na likwidację barier ar-
chitektonicznych (ok. 157 tys. zł). Mieszkańcy korzystali 
także z dofinansowania zakupów urządzeń pomagających 
w komunikowaniu się. Na ten cel PCPR wypłacił łącznie 
50 tys. zł. Siedem stowarzyszeń zawnioskowało o wspar-
cie inicjatyw z zakresu kultury i turystyki, jak np. wyjazdy, 
warsztaty artystyczne. Wszyscy pomoc otrzymali, łącznie 
100 tys. zł.

Prężne i widoczne Warsztaty Terapii Zajęciowej. Na 
terenie naszego powiatu działają dwa Warsztaty Terapii 
Zajęciowej. Jeden w Bełchatowie, prowadzony przez To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci, drugi w Dąbrowie Rusieckiej 
organizuje stowarzyszenie „Kuźnia Życzliwości”. Dedyko-
wane WTZ środki PFRON, przekazane powiatowi i obli-
czone wg algorytmu, wynoszą w tym roku niecałe 2 mln 
zł. Samorząd powiatu dołożył z budżetu własnego 214 
tys. zł. Warsztaty Terapii Zajęciowej w naszym powiecie 
są bardzo aktywne i widoczne. Coraz częściej „wychodzą 
na zewnątrz” z przeróżnymi inicjatywami, adresowanymi 
do osób niepełnosprawnych. W swoje działania udaje się 
im włączać wolontariuszy, firmy i inne podmioty.

Co dziesiąty bezrobotny to osoba niepełnosprawna. 
Na finansowanie wydatków na rehabilitację zawodową 

osób niepełnosprawnych w 2022 r. Powiatowy Urząd Pra-
cy otrzymał 100 tys. zł z PFRON. Okazuje się, że przed-
siębiorcy i osoby niepełnosprawne chętniej korzystają 
z pomocy Funduszu Pracy niż ze środków PFRON. Z tej 
ostatniej puli zostały zorganizowane dwa staże. Osoby 
niepełnosprawne stanowią 10 procent ogółu bezrobot-
nych zarejestrowanych w pośredniaku. Ci, którzy pozo-
stają bez pracy, legitymują się najczęściej znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i niskim 
poziomem wykształcenia.

Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr podziękowała 
członkom Rady za całoroczną społeczną pracę.

Grupa podopiecznych WTZ w Bełchatowie podczas 
tegorocznego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
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Uczyli się pokochać swoje niedoskonałości

Stu dwudziestu uczestników – osób niepełnosprawnych, 
wzięło udział w VI Olimpiadzie w Konkurencjach Nieolim-
pijskich, zorganizowanej w listopadzie przez stowarzysze-
nie „Kuźnia Życzliwości” w pięknie udekorowanej  sali gim-
nastycznej ZSP w Szczercowie.  To wyjątkowe w naszym 
powiecie wydarzenie otworzyli starosta Dorota Pędziwiatr 
i wójt Szczercowa Krzysztof Kamieniak. Przedsięwzięcie, 
jako zadanie publiczne adresowane do osób niepełno-
sprawnych, zostało wsparte przez samorząd Powiatu 
Bełchatowskiego. Jak powiedział prezes „Kuźni Życzliwo-
ści” Andrzej Klimas, celem olimpiady nie jest rywalizacja 
o miejsca i medale, ale wspólna zabawa, czerpanie radości 
ze współpracy, nauka akceptacji dla własnych niedosko-
nałości. Uczestnicy olimpiady reprezentowali Szkoły Pod-
stawowe nr 1 i nr 8 w Bełchatowie, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Ruścu, SP w Szczercowie, ZS-P w Woli Wiązowej, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie, 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej. Wszy-
scy otrzymali pamiątkowe medale. W organizację olim-
piady bardzo aktywnie włączyła się szczercowska szkoła, 
jej dyrekcja, nauczyciele i wolontariusze. Jej gośćmi byli 
także Marek Jasiński, członek zarządu powiatu i Katarzy-
na Kleska, sekretarz powiatu. Starosta Dorota Pędziwiatr 
pogratulowała organizatorom i zawodnikom dużego 
zaangażowania w olimpijską inicjatywę, która kolejny 
raz zwieńczyła się sukcesem mierzonym frekwencją 
i uśmiechem nieschodzącym z twarzy uczestników.  

Gościnne władze gminy kolejny raz wyraziły zgodę na 
organizację olimpiady w ZSP w Szczercowie.

Wręczenie pucharów to także chwila na słowa uznania 
i gratulacji od starosty Doroty Pędziwiatr.

Wolontariusze, uczniowie szczercowskiej szkoły, pomagali 
zawodnikom objaśniając konkurencje.

Poziom zadowolenia uczestników imprezy mierzony był  
tylko jednym wskaźnikiem - uśmiechem.
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Sportowe zmagania poprzedziła wspólna rozgrzewka. 
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Charytatywnie i sportowo nie tylko w „Kilińskim”
Ponad 150 osób wzięło udział w bie-

gu „100 kółek Kilińskiego – biegniemy 
dla Adasia” pod patronatem honoro-
wym Starosty Bełchatowskiego Doroty 
Pędziwiatr, który odbył się na początku 
listopada. To kolejna odsłona tej sztan-
darowej akcji ZSP im. J. Kilińskiego w Ze-
lowie, łączącej cel charytatywny ze spor-
towym. Uczestnicy mieli do pokonania 
sto okrążeń wokół boiska szkolnego, 
ale liczył się sam udział w biegu. Orga-
nizatorzy zapewnili biegaczom napoje 
i pyszną grochówkę. Podczas imprezy 
zbierano datki na rehabilitację 8-letnie-
go Adasia Kopki z Zelowa, chorujące-
go na dziecięce porażenie mózgowe. 
Wszystkich uczestników biegu pa-
miątkowymi medalami udekorowały starosta Doro-
ta Pędziwiatr i Katarzyna Kleska, sekretarz powiatu. 
Obie panie także pobiegły dla chorego chłopca. Zebrane 
datki dały sumę  5789,04 zł. Pieniądze zostały przekazane 
mamie Adasia. Na zakończenie akcji wspólnie posadzono 
drzewko, jako symbol integracji, wrażliwości i tolerancji. 

Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr patronowała, 
także charytatywnemu turniejowi piłki nożnej „Gramy 

dla Anielki", zorganizowanemu w Szkole Podstawowej 
nr  2 w Zelowie. W pomysł zaangażowała się cała spo-
łeczność szkolna i zaprzyjaźnione z nią osoby i podmio-
ty. Rozgrywkom towarzyszył m.in. kiermasz ciast, loteria 
fantowa, strefa beauty i masażu oraz występ duetu Sera-
fińska&Bauer Show. Pieniądze zbierano na leczenie wal-
czącej z nowotworem dziewczynki. Starostwo przekazało 
300 zł na zakup pucharów dla zwycięskich drużyn.

Różni, a tacy sami
„Różni, a tacy sami. Bądź tolerancyjny!” to tytuł konkur-

su zorganizowanego z inicjatywy klas integracyjnych III 
Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Beł-
chatowie z okazji obchodzonego 16 listopada Między-
narodowego Dnia Tolerancji. Patronował mu Starosta 
Bełchatowski. Zadaniem uczestników było przygotowa-
nie pracy plastycznej lub literackiej na tytułowy temat. 
Uczniowie najczęściej przedstawiali w swoich dziełach 
codzienne sytuacje z udziałem osób niepełnosprawnych, 
ale aktywnych sportowo, zawodowo i społecznie. Warto 
zaznaczyć, że celem konkursu było podniesienie świado-
mości o funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych oraz 
propagowanie tolerancji i empatii. Laureatami w kate-
gorii „pisarskiej” zostali: I. Klaudia Ławniczak (SP nr 9); II. 
Zuzanna Najgebauer (SP nr 9); III. Gabriela Zasada (SP nr 
1). Najciekawsze prace plastyczne wykonali: I. Julia Kowa-
lewska (SP nr 9); II. Igor Kuśmierek (SP nr 5); III. Aleksandra 
Rogozińska (ZSP w Janowie). Wyróżnienia otrzymały Do-

minika Kurowska (ZSP w Janowie), Jakub Jabrzyk (SP nr 
4) i Stanisław Hulboj (SP nr 5). W imieniu starosty nagrody 
wręczyła Agnieszka Wasilewska, naczelnik wydziału edu-
kacji w bełchatowskim starostwie.

Pamiątkowe zdjęcie na podsumowanie charytatywnej akcji. Adaś dumnie 
prezentuje czek na prawie 6 tys. zł i dziękuje wszystkim za wsparcie.

Konkurs ph. „Różni, a tacy sami” przypomniał jego 
uczestnikom o istocie tolerancji.
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Bądź zdrów i podziel się tym z innymi!

Coroczne Jesienne Spotkania Młodych Krwiodawców, 
wydarzenie łączące aktywność fizyczną z promocją 
zdrowego stylu życia i propagowaniem honorowego 
krwiodawstwa, miało w tym roku swoją siódmą edy-
cję. Jej bohaterami byli uczniowie szkół ponadpodsta-
wowych. Pełnoletnia młodzież oraz nauczyciele mieli 
możliwość oddania krwi i zarejestrowania się w bazie 
dawców szpiku kostnego. Starosta Dorota Pędziwiatr, 
patron honorowy przedsięwzięcia, także postano-
wiła oddać krew.

- Skoro jestem zdrowa, to tym zdrowiem chcę się po-
dzielić z innymi. Tak niewiele trzeba, by zrobić wiele 
dobrego – mówi starosta. Podczas VII Jesiennych Spo-
tkań Młodych Krwiodawców uczniowie otrzymali wiedzę 
o zasadach udzielania pierwszej pomocy, a dziewczęta 
uwrażliwiano na profilaktykę raka piersi. Spotkaniom, 
zorganizowanym w III Liceum Ogólnokształcącym w Beł-
chatowie, towarzyszyły rozgrywki sportowe młodzieży. 
Puchary i nagrody wręczyli zawodnikom starosta Dorota 
Pędziwiatr i wicestarosta Jacek Bakalarczyk.

Jubileusz honorowych krwiodawców PCK 

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejo-
nowym PCK w Bełchatowie świętował jubileusz 35-lecia 
istnienia pod honorowym patronatem Starosty Bełcha-
towskiego. Urodzinowa uroczystość była okazją do pod-
sumowania działalności Klubu i podziękowania najaktyw-
niejszym osobom. Starosta Dorota Pędziwiatr i Sekretarz 
Powiatu Katarzyna Kleska przekazały na ręce prezesa 
Jana Milera pamiątkową statuetkę i słodki upominek.

- Jestem pełna podziwu dla państwa poświęcenia i dzię-
kuję za najcenniejszy dar,  jaki dajecie potrzebującym – 
zwróciła się do krwiodawców starosta Dorota Pędziwiatr.

W ciągu 35 lat bełchatowski Klub HDK przy Zarządzie 
Rejonowym PCK zgromadził ponad 500 czynnych krwio-
dawców, którzy łącznie oddali kilka tysięcy litrów krwi. Ci 
najbardziej zasłużeni otrzymali okolicznościowe odzna-
czenia. Uczestnicy jubileuszu wysłuchali także wykładu 
o zdrowym stylu życia w czasie zagrożenia epidemiolo-

gicznego. Spotkanie krwiodawców i gości zakończyło się 
wspólnym poczęstunkiem.

Prelekcje i pokazy udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej to stały punkt wydarzenia.

Puchar dla najlepszej drużyny z Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Kleszczowie.

Starosta Dorota Pędziwiatr i sekretarz powiatu Katarzyna 
Kleska podziękowały  krwiodawcom za ofiarność 
i życzyły wytrwania w zdrowiu do kolejnych jubileuszy. 
Grawerowany dyplom odebrał Jan Miler, prezes Klubu.
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Święto pracowników socjalnych
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, wicestarosta Jacek 
Bakalarczyk i członek zarządu powiatu Marek Jasiński spotkali się z pracownikami placówek, pro-
wadzonych przez samorząd Powiatu Bełchatowskiego. Była to okazja do podziękowania za trudną 
i wymagającą poświęceń pracę oraz złożenia życzeń. - Z całego serca życzymy, żeby trud przyno-
sił wszystkim satysfakcję, mierzoną także niewymiernymi wartościami, jakimi są spełnione 
zawodowe cele oraz wdzięczność i uśmiech podopiecznych – powiedziała starosta Dorota 
Pędziwiatr.  

Pracownicy socjalni w jednostkach prowadzonych 
przez samorząd Powiatu Bełchatowskiego stanowią licz-
ną, bo ponad dwustu osobową grupę, która z racji cha-
rakteru swojej pracy nie bywa w przysłowiowym świetle 
reflektorów, natomiast jest bardzo ważna i cenna. Wspo-
mniane placówki to Domy Pomocy Społecznej w Zabło-
tach i w Bełchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz 
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie, sprawujące 
nadzór ekonomiczny, administracyjny i organizacyjny 
nad Ośrodkiem Interwencyjno-Socjalizacyjnym w Beł-
chatowie (OIS) i Domem Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. 

- Wykonujecie państwo szczególną pracę, bo na rzecz 
osób najbardziej potrzebujących pomocy drugiego 
człowieka – zwróciła się do załóg powiatowych jedno-
stek Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. - Dzię-

kujemy za waszą empatię i życzliwość dla tych, którymi się 
opiekujecie. Życzymy zdrowia i wytrwałości. Ważne są rów-
nież wzajemny szacunek i wspieranie się, bo w serdecznej 
atmosferze pracuje się lepiej. Niech symboliczne miłe słowo 
i uśmiech od podopiecznych będą dla państwa także  moty-
wacją do podejmowania codziennego trudu.

Gama zadań ww. jednostek jest bardzo szeroka, od spra-
wowania bezpośredniej opieki nad osobami małoletnimi, 
niepełnosprawnymi, nieporadnymi życiowo, starszymi 
i chorymi, poprzez realizację różnorodnych programów 
wsparcia czy udzielanie pomocy finansowej, po poradnic-
two dotyczące możliwości rozwiązywania problemów. Pra-
cownik socjalny musi wnikliwie ocenić sytuację, wykazać 
się z jednej strony dużą empatią, a z drugiej odpornością 
psychiczną i obiektywizmem. Między innymi o tym rozma-
wiano podczas spotkań z kadrą powiatowych jednostek, 
zorganizowanych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. 

Od 1990 roku Dzień Pracownika Socjalnego jest obchodzony 21 listopada. Jest to święto  wszystkich funkcjonariuszy 
służb społecznych.
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Krok mil(ion)owy w kierunku transformacji   
Urząd Marszałkowski w Łodzi poinformował, iż Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundu-
sze Europejskie dla Łódzkiego. Do naszego województwa, w tym regionu bełchatowskiego, trafi 
rekordowa kwota 2 mld 745 mln unijnych euro. - Pracujemy nad tym, by skutecznie sięgnąć 
po te pieniądze i kiedy tylko marszałek województwa ogłosi konkursy i będzie wiadomo, 
na jakie dokładnie projekty można składać wnioski, z pewnością zgłosimy swoje propo-
zycje – komentuje Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr. 

Jak podkreślono, to właśnie przyjęcie tzw. Terytorial-
nego Planu Sprawiedliwej Transformacji przez Komisję 
Europejską, czyli przekazanie pieniędzy na przekształ-
cenie gospodarcze regionu Bełchatowa, było potrzeb-
ne dla uznania całego programu. Tę dobrą wiadomość 
przywiózł do Polski wiceprzewodniczący wykonawczy 
Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który 5 grud-
nia spotkał się na Stadionie Śląskim w Chorzowie z mar-
szałkami „województw węglowych”. Tam poinformował 
o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską wszystkich 
pięciu planów sprawiedliwej transformacji dla Polski. Do-
tyczą one wsparcia transformacji klimatycznej obszarów 
górniczych na Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce, na 
Dolnym Śląsku i w Łódzkiem. 

Negocjacje programu regionalnego „Fundusze Euro-
pejskie dla Łódzkiego 2021-2027” z Komisją Europejską 
trwały od czerwca. Pod koniec listopada Zarząd Woje-
wództwa Łódzkiego zatwierdził i przekazał Komisji Euro-
pejskiej jego ostateczną wersję, którą ta w poniedziałek, 
5 grudnia,  zatwierdziła. 

Na ogólną kwotę Funduszy Europejskich dla Łódzkie-
go 2021-2027 składają się: 

• 1,7 mld euro - przeznaczone na tzw. działania twarde, 
czyli inwestycje w transport, infrastrukturę zdrowotną 
i kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców;

• 658 mln euro - na tzw. działania miękkie, czyli wspar-
cie społeczne, szkolenia dla pracowników i przekwalifiko-
wanie, a także stypendia dla studentów;

• 369,5 mln euro - na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 
- To oznacza, że miliardy euro są już dostępne dla pięciu 

regionów na transformację w kierunku m.in. zaawanso-
wanego wysokoefektywnego przemysłu – powiedział wi-
ceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmer-
mans.

Jak mówi Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr 
doniesienia o zatwierdzeniu przez KE Programu Fundu-
szy Europejskich dla Województwa Łódzkiego to dobra 
i wyczekiwana przez mieszkańców naszego regionu in-
formacja.

- Praca na rzecz sprawiedliwej transformacji, którą 
jako samorząd powiatu bełchatowskiego wykonaliśmy 
przez minione dwa lata, to był istotny element na dro-
dze prowadzącej do dzisiejszego stanu rzeczy – mówi 
starosta Dorota Pędziwiatr. - Przed nami kolejny waż-
ny i bardzo trudny etap. Będzie nim ustalanie konkretnych 
działań i przedsięwzięć, które muszą pogodzić takie priory-
tety, jak ograniczenie emisji dwutlenku węgla i zapewnienie 
mieszkańcom źródła dochodu poprzez stworzenie miejsc 
pracy. Dziś cieszymy się wspomnianą dobrą informacją, ale 
jednocześnie mobilizujemy energię do dalszego wysiłku. 

Negocjacje programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027” z Komisją Europejską trwały blisko 
pół roku. 2 mld 745 mln euro dla Łódzkiego, to o pół miliarda euro więcej niż w poprzednim okresie programowania.
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O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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Transformacja szansą dla nowych technologii
Pod wspólnym tytułem „Transformacja a rozwój 
gospodarczy regionu” odbył się w Bełchatowie 
cykl spotkań poświęconych różnym aspektom 
transformacji energetycznej. Zorganizował 
go Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemy-
słowo Technologiczny dla samorządowców, 
przedsiębiorców, organizacji społecznych 
i mieszkańców regionu. 

- Spotkania były okazją do uzyskania i wymiany infor-
macji. Bardzo inspirujące były warsztaty, na których pra-
cowaliśmy nad różnymi koncepcjami poprzemysłowej 
przyszłości Bełchatowa i powiatu – mówi Katarzyna Kle-
ska, sekretarz powiatu, uczestnicząca w spotkaniach 
z ramienia Starosty Bełchatowskiego. - Na jednym ze 
spotkań zapoznaliśmy się z technologiami, które być może 
również dla naszego regionu staną się przyszłością. Warto 
je poznać, by móc decydować z jakich perspektyw będzie-
my mogli korzystać. 

Największe zainteresowanie i jednocześnie wątpliwo-
ści, co do możliwości wykorzystania w naszym regionie 
i w energetyce, wzbudziła idea „3W”, o której na jednym 
ze spotkań mówiła przedstawicielka Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Idea zakłada ścisłe współdziałanie świa-
ta nauki, przemysłu i administracji w kierunku pełnej 
transformacji gospodarki zeroemisyjnej, opartej na wy-
korzystaniu zasobów wody, produkcji wodoru i wykorzy-
stującej węgiel, jako pierwiastek, a nie surowiec. 

W ramach ww. projektu „Transformacja a rozwój go-
spodarczy regionu” do BKPPT zgłaszano pomysły na 
inicjatywy społeczne, gospodarcze czy turystyczne, wpi-
sujące się w nowy charakter regionu, związany z zakoń-
czeniem eksploatacji węgla brunatnego . Pojawiły się 
takie pomysły, jak np. wykorzystanie wykopaliska na tor 
offroadowy, a w związku z  zalaniem wyrobiska kopal-
ni i powstaniem jeziora utworzenie szkoły dla nurków, 
uprawa konopi włóknistych i utworzenie na Słoku cen-
trum rehabilitacyjnego, budowa centrów logistycznych, 
które zapewniłyby miejsca pracy, stworzenie gry „wirtu-
alna elektrownia”, która z jednej strony pokazywałaby, 
jak produkowany jest prąd, a z drugiej zachęcała do jego 
oszczędzania. Z kolei uczestnicy warsztatów, mając na 
uwadze tworzenie miejsc pracy i ekologię, proponowali 
rozwój ogrodnictwa, zasilanie miejskich latarni i budyn-
ków użyteczności publicznej fotowoltaiką, budowę kry-
tego stoku narciarskiego czy budowę w odkrywce wiel-
kiej opery. 

Sekretarz Katarzyna Kleska i Marek Jasiński, członek 
zarządu powiatu wzięli udział w warsztatach pod auspi-
cjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczących 
energetyki jądrowej. Eksperci z Akademii Górniczo – Hut-
niczej w Krakowie i Narodowego Centrum Badań Jądro-
wych mówili o potrzebie dekarbonizacji sektora ener-
getycznego, roli atomu w transformacji energetycznej 
całego kraju, bezpieczeństwie elektrowni jądrowej i o jej 
wpływie na lokalny biznes, a ponadto poruszyli kwestie 
związane z możliwościami uzyskania przez samorząd ta-
niej energii z atomu.

K. Kleska, sekretarz powiatu i M.Jasiński, członek zarządu 
powiatu podczas spotkania z naukowcami i ekspertami 
Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

W cyklu „Transformacja a rozwój gospodarczy” uczestniczyli 
m.in. samorządowcy, przedsiębiorcy, uczniowie, społecznicy.
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O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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Szachy na lodzie, czyli curlingowy turniej

Dwadzieścia sześć drużyn wzięło udział 
w XII Ogólnopolskim Turnieju Curlingowym 
o Puchar Starosty Bełchatowskiego Bełcha-
tów OPEN 2022. Otwierając turniej Sta-
rosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr 
podziękowała zawodnikom za udział 
w wydarzeniu i decyzję o przyjeździe do 
Bełchatowa z tak odległych zakątków 
Polski, jak Pomorze czy Śląsk. Tak daleko 
sięga wieść o wysokiej jakości lodowiska 
Powiatowego Centrum Sportu przy ul. Cza-
plinieckiej 96 w Bełchatowie i organizowa-
nych przez PCS sportowych przedsięwzięć. 
Turniej trwał trzy dni. Rozgrywany był sys-
temem szwajcarskim, bez rundy finałowej. 
W systemie szwajcarskim z góry określa 
się liczbę rund, które należy rozegrać. Na 
rundę składają się bezpośrednie pojedynki 
rozgrywane jednocześnie. Za zwycięstwo 
uczestnik otrzymuje jeden punkt, za remis 
pół punktu. W klasyfikacji końcowej I miejsce  wywalczy-
ła drużyna „Czarny Dziki Polski Bigos”, II miejsce  - „Curlu-
sy Baniate”, a III miejsce - „Panda Team”. Wśród curlerów 
swoich reprezentantów miał także powiat bełchatow-

ski. W zespole „Four fiftees” zagrali Tomasz Kijanka, An-
drzej Jędrzejczyk, Krzysztof Kowalski i Janusz Sukiennik, 
w „Pszczółkach Dydera” – Kacper Dyderski, a w „The Gen-
tlemen” – Krystian Pokusiński. 

Dziesięciolatki uwielbiają koszykówkę
W szkole Podstawowej nr 13 w Bełchatowie rozegra-

no Turniej Koszykówki Dziewcząt o Puchar Starosty 
Bełchatowskiego. Przedsięwzięcie zorganizował Mię-
dzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w ramach do-
tacji zadania publicznego, realizowanego przez samo-
rząd powiatu. Zawodniczki MUKS Bełchatów z rocznika 
2012 i młodsze rywalizowały z koleżankami z Kutna, 
Pabianic i Ujazdu. Turniej był pełen emocji i fantastycz-
nej zabawy dla wszystkich zespołów, mogących spraw-
dzić swoje umiejętności przed rozpoczęciem sezonu 
2022/2023. Sekretarz Powiatu Katarzyna Kleska ob-
serwowała zmagania zawodniczek, a na zakończe-
nie turnieju pogratulowała im świetnej gry i wrę-
czyła nagrody oraz medale. Najwyższe miejsce na 
podium zajął KS Kutno. Kolejne miejsca przypadły: 2. 
MUKS Bełchatów, 3. PTK Pabianice, 4. UKS Orlik Ujazd. 
Najlepszymi zawodniczkami uznano Igę Królikowską, 
Ninę Stępnik, Michalinę Włodarczyk, Lenę Kurzawę 
i Amandę Rozpędowską. Sekretarz Powiatu pogratu-

lowała organizatorom udanego przedsięwzięcia, które 
zebrało także dużo podziękowań i pochwał od uczen-
nic i opiekunów w mediach społecznościowych. 

Marek Jasiński - członek zarządu powiatu, Dorota Pędziwiatr – Starosta 
Bełchatowski, Mirosław Mielus -  dyrektor Powiatowego Centrum Sportu 
i Łukasz Janczar - prezes Polskiej Federacji Klubów Curlingowych 
podczas otwarcia turnieju.

Katarzyna Kleska wzięła udział w dekoracji zawodniczek, 
młodych koszykarek, którym życzyła kolejnych sportowych 
sukcesów.

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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Siatkarki walczyły o puchar starosty
W hali sportowej Powiatowego Centrum 

Sportu odbył się Siatkarski Turniej Dwójek 
Kobiet o Puchar Starosty Bełchatowskiego. 
Mimo, że turniej zorganizowano w dniu tak 
nieoczywistym, jak 1 listopada, to zgłosiły 
się zawodniczki nie tylko z terenu powiatu 
bełchatowskiego, ale także z Łodzi, Rawy 
Mazowieckiej, Radomska, Sulejowa i oko-
lic Włocławka. W rywalizacji uczestniczyło 
szesnaście duetów o zabawnych nazwach 
oraz kibice, którzy towarzyszyli zawod-
niczkom. Turniej udowodnił, że w siatków-
kę może grać każdy bez względu na wiek. 
Dzięki temu młodsze siatkarki mogły czer-
pać z obserwacji umiejętności tych bardziej 
doświadczonych. Najlepszymi zespołami 
zostały: I. Dzikie Koty (Martyna Kieszek i Wik-
toria Sardygiewicz); II. Sanatorium (Izabela 
Sobańska i Aleksandra Patała-Michalak); 
III. Niemamocnych (Justyna Sara i Agnieszka Rumińska-
-Macugowska) oraz IV. AgaMon (Monika Stasiak i Agata 
Pijanowska). Wydarzenie zorganizowano w ramach ob-

chodów 10-lecia PCS. Starosta Bełchatowski Dorota 
Pędziwiatr wręczając puchar i nagrody pogratulowała 
zawodniczkom sukcesów i dobrej kondycji fizycznej.

Oldboye ponownie wybiegli na boisko

W Bełchatowie spotkali się piłkarze, którzy 
już zakończyli sportową karierę, a piłkę noż-
ną traktują obecnie jako hobby. Bełchatow-
skie starostwo wsparło organizację imprezy 
fundując zakup pucharów (500 zł). Do udzia-
łu w XXXII Międzynarodowym Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Dyrektora KWB Bełchatów 
OLDBOY 2022 zgłosiły się zespoły: GKS Beł-
chatów „Biali", Hetman Włoszczowa, RKS Ra-
domsko, Lechia Bełchatów i GKS Bełchatów 
„Zieloni". Mimo, że główną ideą wydarze-
nia jest integracja środowiska piłkarskiego 
i popularyzacja aktywności sportowej, to 
oldboyom nie brakowało ducha rywalizacji. 
Zwycięstwo wywalczyła drużyna GKS Beł-
chatów „Biali" w składzie: Błażej Wypych, Jacek Popek, Mi-
chał Sewerynek, Edward Cecot, Jacek Berensztajn, Tomasz 
Kotowski, Radosław Drogosz, Zbigniew Suski, Michał Sto-
bieniecki, Grzegorz Maj. Jacek Popek został także królem 
strzelców. Na podium stanęli także zawodnicy klubów 

Hetman Warszawa (II) i RKS Radomsko (III). Druga drużyna 
GKS Bełchatów zajęła V miejsce. W dekoracji zawodników 
uczestniczyli Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, 
patron honorowy turnieju i członek Zarządu Powiatu 
w Bełchatowie Marek Jasiński.

Puchar dla najlepszej „siatkarskiej dwójki” otrzymały Martyna Kieszek 
i Wiktoria Sardygiewicz.

Oldboye traktują udział w turniejach jako troskę o własną aktywność 
fizyczną i zdrowie. Przyznają, że jest to też dla nich relaks i odskocznia 
od codziennych spraw. 

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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Blisko pięćdziesięciu seniorów odpowiedziało na zapro-
szenie Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Bełchatowie, by wspólnie uczcić 
Powiatowy Dzień Seniora. Organizację uroczystego wie-
czorku przy symbolicznej kawie i muzyce wsparło bełcha-

towskie starostwo. Jego gośćmi były Starosta Bełchatowski 
Dorota Pędziwiatr i Sekretarz Powiatu Katarzyna Kleska. 
Uroczystość była miłą okazją do spotkania się osób star-
szych, rozmów o bieżących sprawach i problemach, okazją 
do wspomnień, wspólnej zabawy i życzeń.  

Seniorzy celebrują swoje święto uroczyście. Jest to okazja do radosnego spotkania i rozmów przy kawie.

W przestrzeni publicznej funkcjonuje kilka terminów Dnia Seniora. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 
ustanowiony przez ONZ, przypada 1 października. Europejski Dzień Seniora obchodzony jest 20 października, 
Ogólnopolski Dzień Seniora – 14 listopada.

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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- Życzę państwu przede wszystkim zdrowia i nie-
słabnącego apetytu na życie – powiedziała starosta 
Dorota Pędziwiatr. – Wiem, jak ważne są dla seniorów 
sukcesy i dobrobyt bliskich osób, ale proszę nie zapo-
minać także o sobie i czerpać z życia jak najwięcej i jak 
najdłużej. Życzę wszystkim spełnienia swoich marzeń 
i realizowania się poprzez pasje. Jednocześnie dzięku-
ję seniorom za aktywność, udział w różnych powiato-
wych przedsięwzięciach, dziękuję za wiedzę i doświad-
czenie, które są bezcenne i pomagają nam, młodszym 
pokoleniom, rozwiązywać aktualne problemy. 

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Bełchatowie liczy dwustu członków, 
głównie mieszkańców miasta. Organizacja ma siedzibę 
przy ul. Pabianickiej 72. Jak mówi Lucyna Gorzelak, prze-
wodnicząca ZR PZERiI w Bełchatowie,  jest to miejsce, 
w którym seniorzy mogą spotkać się, napić herbaty i po-
rozmawiać o wszystkim. - Najczęściej mówimy o swoim 
zdrowiu, bo każdemu w naszym wieku coś dolega. Mimo, 
że martwimy się o swoich bliskich i siebie, to udaje się nam 
także zadbać o przyjemności. Jedną z nich będzie przyszło-
roczny wyjazd na letnie kanikuły. Już zajmujemy się ich or-
ganizacją - dodaje pani Lucyna.  

Z okazji Dnia Seniora Starosta Bełchatowski Dorota Pę-
dziwiatr i Sekretarz Powiatu Bełchatowskiego spotkały 
się również z członkami Stowarzyszenia „Szczęśliwi Se-
niorzy” i Klubu Seniora „Bajka”.  Z kolei uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej  odwiedzili 
podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach, 
dla których wystawili przedstawienie pt. „Bajka o Czerwo-
nym Kapturku”. 

Gośćmi święta seniorów były starosta D. Pędziwiatr, 
jednocześnie patron honorowy wydarzenia i K. Kleska, 
sekretarz powiatu.

Lucyna Gorzelak, Przewodnicząca Zarządu Rejonowego 
PZE,RiI podziękowała seniorom za udział w spotkaniu, 
którego celem były obchody święta, ale także aktywizacja 
ludzi starszych.

Do bełchatowskiego związku emerytów należy obecnie około dwustu osób.
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O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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Refleksja, że niepodległość jest wartością, którą trzeba 
szanować i stale pielęgnować, towarzyszyła tegorocznym 
obchodom Narodowego Święta Niepodległości w naszym 
powiecie. W okolicznościowych wystąpieniach nierzad-
ko nawiązywano do słów polskiego papieża mówiących, 
iż „Wolność człowieka jest wolnością istoty stworzonej, 
a więc wolnością daną, która trzeba przyjąć niczym kieł-
kującą dopiero roślinę i troszczyć się odpowiedzialnie o jej 
wzrost” (Encyklika Veritatis splendor, nr 86). Uroczystość na 
bełchatowskim Placu Wolności zgromadziła 11 listopada 
br. setki osób, wśród nich przedstawicieli lokalnych władz, 
instytucji, organizacji społecznych i politycznych, służb 
mundurowych, harcerzy i uczniów. Samorząd Powiatu 
Bełchatowskiego reprezentowali Starosta Bełchatow-
ski Dorota Pędziwiatr, wicestarosta Jacek Bakalarczyk 
i Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchato-
wie. Obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczy-
zny w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

przy ul. Czyżewskiego. Po nabożeństwie 
delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem 
żołnierzy POW, a następnie uczestnicy 
wydarzenia przemaszerowali na Plac Wol-
ności. Pod pomnikiem pierwszego Mar-
szałka Polski Józefa Piłsudskiego zostały 
złożone wiązanki kwiatów w narodowych 
barwach. Uroczystość zwieńczył koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu Miej-
skiej Orkiestry Dętej Bełchatów-Grocho-
lice. W obchodach Święta Niepodległo-
ści w Klukach uczestniczył Adam Baryła, 
członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie, 
natomiast Paweł Lesiak, naczelnik wydzia-
łu skarbu i gospodarki nieruchomościami 
w starostwie reprezentował Starostę Beł-
chatowskiego podczas uroczystości w Łę-
kawie.

***
W Muzeum Regionalnym w Bełchato-

wie odbył się wernisaż wystawy pt. „Drogi 
do wolności”, zorganizowanej pod patro-
natem Starosty Bełchatowskiego przez 
Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficz-
ne. Do połowy stycznia można oglądać 
zdjęcia z rekonstrukcji historycznych, 
eksponaty z czasów II wojny światowej, 

różne dokumenty i pamiątki. Udział w otwarciu wystawy 
brał Marek Jasiński, członek zarządu powiatu.

***
104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 

uczciła patriotyczną poezją i pieśniami młodzież w Bursie 
Szkolnej. W wydarzeniu brał udział M. Jasiński, który po-
chwalił młodzież za tę inicjatywę.

Pięknie zaprezentowali się uczniowie i wychowanko-
wie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, 
którzy pod czujnym okiem swoich opiekunów przygoto-
wali wzruszającą inscenizację słowno – muzyczną z oka-
zji Narodowego Dnia Niepodległości  Do wspólnego 
śpiewania pieśni patriotycznych zaprosili gości, w tym 
m.in. Wicestarostę Bełchatowskiego Jacka Bakalarczyka, 
Agnieszkę Wasilewską - naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 
i Tomasza Trzaskacza - dyrektora Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

Starosta Dorota Pędziwiatr, wicestarosta Jacek Bakalarczyk i członek 
zarządu powiatu Marek Jasiński  reprezentowali samorząd powiatu 
podczas obchodów Dnia Niepodległości w Bełchatowie.

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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Uroczystość Dnia Niepodległości jednoczy co roku wiele środowisk:  
samorządowych, zawodowych, społecznych i politycznych.

Kwiaty pod pomnikiem J.Piłsudskiego 
złożyły także dyrekcje powiatowych szkół.

Uroczystość w Klukach. W imieniu władz powiatu hołd 
bohaterom oddał Adam Baryła, członek zarządu powiatu.

Warta honorowa przy pomniku Marszałka Piłsudskiego 
w Parku Wolności w Bełchatowie.

Wicestarosta J. Bakalarczyk i A.Wasilewska, naczelnik wydz. edukacji 
podczas patriotycznego wieczorku w MOS w Łękawie.

Gratulacje dla Andrzeja Juchniewicza, prezesa BTF, 
organizatora wystawy „Drogi do wolności”.

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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Rozśpiewany i radosny Dzień Niepodległości
Wyjątkowy koncert, w wyjątkowej oprawie, w wyjątkowym dniu. W sali MCK PGE Giganty Mocy 
w Bełchatowie odbył się 11 listopada koncert laureatów „XXII Regionalnego Przeglądu Piosenki 
Patriotycznej i Żołnierskiej – Moja Ojczyzna” pod patronatem honorowym Starosty Bełchatow-
skiego Doroty Pędziwiatr. 

Blisko pół tysięczna publiczność podziwiała szesnaście 
wspaniałych występów w wykonaniu solistów, duetów 
oraz zespołów w różnych kategoriach wiekowych. W ich 
repertuarze znalazły się popularne pieśni patriotyczne, jak 
np. „Hej, hej, ułani", „Szara piechota", „O mój rozmarynie", 
„Hej chłopcy, bagnet na broń!", „Rozkwitały pąki białych 
róż", „Czemu płaczesz, ty powstańcze?". Artyści zadbali 
nie tylko o aranżacje wykonywanych utworów, ale także 
o swoje sceniczne stylizacje, co uczyniło z koncertu wzru-
szającą ucztę dla zmysłów. Do rodziców i opiekunów 
młodych wykonawców zwróciła się starosta Dorota 
Pędziwiatr podkreślając, że Narodowe Święto Nie-
podległości to dzień radosny dla wszystkich Polaków. 

- Dziękuję, że dbają państwo o to, aby dzieci od naj-
młodszych lat, chociażby śpiewając piosenki patriotycz-
ne i żołnierskie, uczyły się historii, uwrażliwiały na trudne, 
przeszłe wydarzenia Polski i poznawały takie pojęcia, jak 
patriotyzm, wolność, męstwo i honor. To jest bardzo waż-
ne, by takie wartości wynosić z domu. Dziś świętujemy 
razem, cieszymy się z niepodległości, wspólnie i radośnie 

celebrujemy polskość - mówi-
ła starosta.

Organizatorem „Regio-
nalnego Przeglądu Piosen-
ki Patriotycznej i Żołnier-
skiej – Moja Ojczyzna” jest 
Regionalne Towarzystwo 
Społeczno – Kulturalne „Er-
ska”. Inicjatywa cieszy się 
z roku na rok coraz więk-
szą popularnością wśród 
uczestników, liczonych 
setkami osób. Najlepsi wy-
konawcy nagradzani są 
upominkami i dyplomami. 
Tegoroczne wydarzenie 
budżet Powiatu Bełcha-
towskiego wsparł kwotą 
2500 zł. Pieniądze przezna-
czono na zakup nagród. 
Laureaci otrzymali akceso-
ria komputerowe. W deko-

racji wyróżnionych artystów wzięły udział starosta 
Dorota Pędziwiatr, Sekretarz Powiatu Katarzyna Kle-
ska i radna Rady Powiatu w Bełchatowie Jolanta Paw-
likowska.

Młodzież podkreślała patriotyczny charakter swoich 
występów także taki elementami, jak ten na zdjęciu. 

Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr podziwiała występy młodych artystów. 
Podziękowała im oraz opiekunom za zainteresowanie patriotycznym repertuarem.
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O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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Kościółek w Suchcicach ekologicznie oświetlony
W zabytkowym kościółku w Suchcicach zreali-
zowano ekologiczne przedsięwzięcie, jakim jest 
modernizacja oświetlenia i wymiana okablowania 
elektrycznego. Samorząd powiatu wsparł finan-
sowo tę inicjatywę. Jak podkreśla wicestarosta 
Jacek Bakalarczyk, wymiana instalacji elek-
trycznej to w drewnianym obiekcie bardzo 
ważne elementy. Ponadto energooszczędne 
oświetlenie obniży rachunki za prąd.  

Kościół w rzymskokatolickiej parafii pw. Św. Ignacego 
Loyoli w Suchcicach pochodzi z 1780 roku.  Przetrwał 
II wojnę światową. Jak mówi ks. Łukasz Szmit, pełniący 
funkcję proboszcza od blisko dwóch lat, w czasie nie-
mieckiej okupacji świątynia była zamknięta i szczęśliwie 
ocalała. Prace konserwacyjne są niezbędne i realizowa-
ne w miarę finansowych możliwości. Samorząd powiatu 
wsparł kilka lat temu montaż pompy ciepła w kościele. 
W tym roku dofinansował modernizację wewnętrznej 
i zewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wymianę oświe-
tlenia na energooszczędne.

- Drewniany kościółek w Suchcicach to niewątpliwie 
wartościowy zabytek w naszym powiecie, który od 
wielu lat służy mieszkańcom i, jeśli o niego wspólnie 
zadbamy, będzie służył także kolejnym pokoleniom – 
mówi wicestarosta Jacek Bakalarczyk. - Oświetlenie czy 
instalacja elektryczna w drewnianym obiekcie to bardzo 
ważne elementy. Dofinansowane przez samorząd powiatu 
tego przedsięwzięcia poprawi bezpieczeństwo i także przy-
niesie efekt  ekologiczny oraz ekonomiczny. 

Dotacja z budżetu powiatu wyniosła 14 tys. zł. Przed-
sięwzięcie objęło wymianę zewnętrznych trzech lamp 
metalohalogenowych na oprawy LED o mocy 125W, 

modernizację oświetlenia na chórze kościoła i montaż 
opraw LED, wymianę ponad stu żarówek w kościelnych 
żyrandolach i kinkietach. 

- Teraz jest naprawdę jasno – cieszy się proboszcz  Łu-
kasz Szmit. - Instalacja została tak przygotowana, że mam 
do wyboru kilka wariantów włączania poszczególnych 
lamp, w zależności od potrzeb. Spodziewam się efektu eko-
logicznego, czyli mniejszego zużycia energii elektrycznej, 
a więc także niższych rachunków za prąd.  

Parafia w Suchcicach obejmuje około trzystu rodzin, 
czyli tysiąc trzystu mieszkańców. Najwięcej osób przy-
chodzi do kościoła na poranne nabożeństwa w niedziele. 
Ksiądz planuje już kolejne przedsięwzięcie, jakim będzie 
remont dachu.

Wicestarosta Jacek Bakalarczyk i ks. Łukasz Szmit 
podczas odbioru przedsięwzięcia. Oświetlenie znajduje się 
nie tylko w świątyni, ale również na zewnątrz obiektu.

Wymiana instalacji elektrycznej pozwoliła także na 
korzystanie z różnych wariantów oświetlenia.

Liczący blisko 250 lat drewniany kościół w Suchcicach to 
cenny zabytek w naszym powiecie. 

O akcjach dla środowiska więcej na: www.powiat-belchatowski.pl/ekopowiat
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Komfortowe autobusy kursują po gminie Bełchatów

Mieszkańcy gminy Bełchatów mogą już korzystać 
z gminnych autobusów. Obsługują one na razie cztery 
regularne linie. Autobusy w charakterystycznym mie-
dziano – złotym kolorze kursują na liniach Myszaki – Do-
biecin – Bełchatów, Poręby – Kurnos Drugi – Bełchatów, 
Wygoda – Zalesna – Bełchatów oraz Wielopole – Zawa-
dy – Bełchatów. Już w styczniu do gminy Bełchatów do-
trą kolejne dwa  autobusy i zostanie uruchomiona piąta 
linia. 

– W kolejnych latach chcemy rozbudować naszą flotę po-
jazdów, żeby zoptymalizować rozkłady jazdy – zapowiada 
Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - Obecnie gmina po-
siada cztery autobusy, w tym dwa elektryczne marki Pilea 
i dwa nowoczesne pojazdy spalinowe Navigo, wyproduko-
wane w zakładach Otocar. Niebawem dołączą do nich dwa 
większe autobusy typu Ulysso.

Obecnie w dni robocze realizowane są dwa kursy 
do Bełchatowa i dwa powrotne. Autobusy kursują też 
w soboty oraz w ferie i wakacje. Podróż jest darmowa dla 
wszystkich, nie tylko mieszkańców gminy Bełchatów. 

- Z naszych kursów korzysta coraz więcej mieszkańców 
– cieszy się Konrad Koc. – Do tej pory w bardzo wielu 

miejscowościach było tak, że jeśli ktoś nie miał prawa jaz-
dy albo samochodu był właściwie pozbawiony możliwości 
dostania się do szkoły, do lekarza czy na zakupy. Dzięki 
naszym autobusom dostanie się do miasta nie będzie już 
problemem. Zainteresowanie kursami ewidentnie poka-
zuje, że ich uruchomienie było dobrą decyzją.

Młodzi radni w Zelowie
Po raz pierwszy w naszej gminie uczniowie 

wybrali swoich przedstawicieli do Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej w Zelowie. To ważny krok 
w budowaniu wśród naszych młodych miesz-
kańców postaw świadomości obywatelskiej.

– Gratuluję uczniom wyboru do Młodzieżo-
wej Rady. Jestem ciekaw pomysłów młodych 
radnych, ich oczekiwań oraz proponowanych 
rozwiązań różnorodnych spraw społecznych – 
mówi Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek.

Podczas I sesji Młodzieżowej Rady Miej-
skiej osiemnastu radnych, reprezentujących 
placówki oświatowe z terenu naszej gminy, 
wybrało prezydium w składzie: przewodnicząca – Julia 
Ścieszko (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie – 
Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Praw Człowie-
ka), wiceprzewodniczący – Adrian Pawlak  (Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie), se-
kretarz – Patryk Zamolski  (Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Wygiełzowie).

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zelowie na ka-
dencję 2022-2024: Paweł Bartecki, Aleksandra Buresz, 
Szymon Grzybek, Kamil Kocik, Jakub Konc, Kacper Ma-
kowski, Bartłomiej Małecki, Wiktoria Marczak, Szymon 
Mleczek, Nikola Muras, Adrian Pawlak,  Zofia Pole, Rado-
sław Sobczak, Julia Ścieszko, Marta Uzarczyk, Zofia Wal-
czak, Miłosz Zagórski, Patryk Zamolski.

Mieszkańcy gminy Bełchatów, ale nie tylko, chętnie korzystają 
z gminnych, wygodnych i darmowych autobusów.

Młodzieżowa Rada Miejska w Zelowie liczy osiemnaście osób, 
uczniów ze szkół z terenu gminy Zelów.
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INNajlepsza szynka w Łódzkiem? Z gminy Szczerców!
W drugiej edycji plebiscytu „Tradycyjna szynka 
z Łódzkiego”, promującego wiejskie  wędliny, 
zwyciężył Grzegorz Kapica, mieszkaniec gminy 
Szczerców. Grzegorz i Iwona Kapicowie pro-
wadzą gospodarstwo rolne w Magdalenwoie. 
W konkursie organizowanym przez ŁODR wy-
startowali po raz pierwszy.

Ideą konkursu jest pielęgnowanie szacunku dla pro-
dukcji rodzimych wyrobów w małych gospodarstwach 
rolnych, prowadzących RHD, czyli rolniczy handel deta-
liczny lub MLO, co oznacza działalność marginalną, lokal-
ną i ograniczoną. Jak podkreślali organizatorzy, nie bez 
znaczenia jest także promocja tradycyjnych metod ma-
sarskich, odmiennych od produkcji przemysłowej.

– Pamiętajmy, w tych wyrobach sto procent mięsa to sto 
procent gotowej szynki, tu nie ma miejsca na rozmaite „wy-
pełniacze” – mówił podczas konkursu Marian Jurek, dy-
rektor piotrkowskiego oddziału Łódzkiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Do rywalizacji zgłosiło się czternastu producentów z ca-
łego województwa. Komisja posługiwała się utajnionym 
kodem przyznawania punktów, a ocenie poddawany był 
smak, zapach, barwa i przekrój wyrobu. 

– To dla mnie kompletne zaskoczenie – cieszył się zwy-
cięzca, Grzegorz Kapica z Magdalenowa, który na roz-
strzygnięciu konkursu pojawił się z żoną Iwoną. – Pro-
dukujemy nasze szynki od czterech lat, jest to w zasadzie 
działalność hobbystyczna, ale za każdym razem wkładamy 
w to dużo serca. Jak widać, z dobrym efektem!

Grzegorz i Iwona Kapicowie z Magdalenowa prowadzą 
gospodarstwo rolne. W konkursie organizowanym przez 
ŁODR wystartowali po raz pierwszy. Receptury na najlep-
szą szynkę zdradzić jednak nie chcą. 

– To musi zostać w rodzinie! – żartuje pan Grzegorz.
– Zwracamy uwagę, by nasza szynka była krucha, miała 

naturalny kolor i smak, delikatny zapach. Tu wszystko musi 
się zgadzać – dodaje pani Iwona.

Uroczysty finał  konkursu w Piotrkowie Trybunalskim 
zgromadził przedstawicieli samorządów, zapewniają-
cych doping i wsparcie rywalizującym rolnikom – ma-
sarzom. Wójt Szczercowa  Krzysztof Kamieniak podzię-
kował państwu Kapicom za świetną promocję gminy na 
arenie wojewódzkiej.

– Takie momenty niosą też nadzieję na odwrócenie ten-
dencji w handlu – mówił K.  Kamieniak. – Może uda się 
wrócić do zakupów dokonywanych nie w wielkich sieciach, 

ale u dobrze znanego gospodarza. Te wyroby są nie tylko 
smaczne, ale też dużo zdrowsze.

Serdecznie gratulujemy sukcesu, bo do najlepszej kieł-
basy od państwa Paprzyckich dołącza teraz szynka od 
Kapicy! A zwycięzcy z Magdalenowa już zapewniają, że 
nie mają teraz wyjścia i będą sukcesywnie zwiększać pro-
dukcję. Trzymamy za słowo!

Wójt Szczercowa Krzysztof Kamieniak uważa, że swojska 
szynka państwa Grzegorza i Iwony Kapiców jest promocją 
gminy oraz produktów żywnościowych bezpośrednio 
pochodzących od rolników.

Receptura produkcji najlepszej szynki w Łódzkiem jest, 
póki co, sekretem zwycięzców plebiscytu.
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IN Ekspresem przez Gminę Kleszczów
Kleszczów liderem ogólnopolskich rankingów, które 

pokazują aktualną pozycję danej jednostki samorządu te-
rytorialnego (JST) na tle porównywalnych miast czy gmin. 
Gmina Kleszczów zajęła pierwsze miejsca w rankingach: 
1. Inwestycyjnym JST - najwyższe nakłady per capita na 
lokalne inwestycje 2019-2021 (zestawienie pisma „Wspól-
nota”); 2. Zrównoważonego Rozwoju JST 2022 (Sejmowa 
Komisja Samorządu Terytorialnego, Politechnika War-
szawska, Fundacja „Teraz Polska”); 3. Wydatków JST na 
ochronę powietrza i klimatu 2018-2021 (pismo „Wspólno-
ta”); 4. Gmin Województwa Łódzkiego 2022 - dane staty-
styczne obrazujące rozwój społeczno-gospodarczy (Fun-
dacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Urząd Statystyczny 
w Łodzi); 5. „Gmina dobra do życia” 2022 (Serwis Samorzą-
dowy PAP oraz Polska Akademia Nauk).

- Szczególnie cieszy nas wynik, który Kleszczów uzyskał 
w tym ostatnim zestawieniu - mówi Sławomir Chojnow-
ski, wójt gminy. - Trzy pierwsze miejsca, które zostały przy-
znane gminie, to efekt przeanalizowania przez naukow-
ców z PAN wielu różnych wskaźników. Punkty za każdy 
z nich dały nam wysoką ocenę jakości życia na tle innych 
samorządów.

W oparciu o 63 dziedziny (m.in. warunki mieszkaniowe, 
infrastruktura wodociągowa, dostępność opieki zdro-
wotnej, jakość edukacji i infrastruktury kulturalnej, do-
stęp do urządzeń rekreacyjnych, ceny działek budowla-
nych, wykorzystanie gruntów rolnych) Gmina Kleszczów 
została uznana za najlepszą spośród „Gmin dobrych do 
życia” w Łódzkiem i najlepszą w Polsce wśród gmin wiej-

skich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys. miesz-
kańców. Trzecia, zwycięska dla Kleszczowa kategoria, to 
tzw. Obszary Funkcjonowania Rodziny, gdzie oceniano 
aż 17 wskaźników, wpływających na satysfakcję rodzin. 

Nowy wóz dla kleszczowskiej OSP. Do jednostki OSP 
w Kleszczowie trafił ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
marki Volvo. Wypełnił lukę w wyposażeniu jednostki, któ-
ra wiosną tego roku, po pozytywnej uchwale Rady Gminy 
Kleszczów, jeden z używanych wozów (Scania) przekazała 

Ukrainie. Nowe Volvo, solidnie wypo-
sażone w sprzęt ratowniczy i gaśniczy, 
kosztowało prawie 1,3 mln zł i zosta-
ło sfinansowane z trzech budżetów: 
Gminy Kleszczów, Komendy Głównej 
PSP oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Ofiarni krwiodawcy. W 2022 r. 
Gminny Klub HDK PCK w Kleszczo-
wie zorganizował pięć akcji, których 
efektem było przekazanie do regio-
nalnego banku krwi ponad 86 litrów 
życiodajnego płynu. Najlepszy wy-
nik dała akcja 1 grudnia w komplek-
sie SOLPARK, w której 56 osób od-
dało 25,2 litra krwi. W nowym roku 
Gminny Klub HDK PCK w Kleszczo-
wie zaplanował sześć akcji. Pierwsza 
odbędzie się 2 lutego.

Dyplom dla Kleszczowa „Gmina dobra do życia”

Życzymy Państwu zdrowych, radosnych,Życzymy Państwu zdrowych, radosnych,
wypełnionych rodzinnym gwaremwypełnionych rodzinnym gwarem
Świąt Bożego Narodzenia.Świąt Bożego Narodzenia.
Niech świąteczny czas umocni nadziejęNiech świąteczny czas umocni nadzieję
na lepszą i spokojną przyszłość.na lepszą i spokojną przyszłość.
Życzymy też, by Nowy 2023 Rok Życzymy też, by Nowy 2023 Rok 
okazał się dla Państwa pomyślny - okazał się dla Państwa pomyślny - 
w każdej sferze życia.w każdej sferze życia.

 Przewodnicząca  Wójt Przewodnicząca  Wójt
 Rady Gminy  Gminy Kleszczów Rady Gminy  Gminy Kleszczów
 KATARZYNA  SŁAWOMIR  KATARZYNA  SŁAWOMIR 
 BIEGAŁA  CHOJNOWSKI BIEGAŁA  CHOJNOWSKI
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Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

(kier. 44)

ul. Pabianicka 17/19

Centrala 635 86 00, fax 635 86 17

Sekretariat 635 86 01

Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 47

Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 33

Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami 
635 86 50

Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09

Zespół ds. Kadr 635 86 10

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi 733 65 32

Biuro Rady Powiatu 635 86 53

Zespół ds. promocji 635 86 42

Rzecznik prasowy 635 86 95

ul. Pabianicka 26

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

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
635 86 04

Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

Wydział Inwestycji i zamówień Publicznych 
733 66 08

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
635 86 24

ul. Bawełniana 3

Darmowa pomoc prawna 635 86 97, 723 721 725

ul. Czapliniecka 96

Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności 733 66 24

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

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

ul. Czapliniecka 66

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

Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych 633 16 81

Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81

Bursa Szkolna 632 12 52

Powiatowa Administracja Zespolona

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

KP Policji 
ul. 1 Maja 7, 635 52 15

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

Pozostałe Instytucje

Szpital Wojewódzki 
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00

Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80

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

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

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

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

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

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

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

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

Szkoły ponadpodstawowe

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

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

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

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

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

Urzędy gmin

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

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

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

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

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

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

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

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

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


