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Rowerzyści odkrywają uroki 
powiatu 

Powiatowe Centrum Sportu w  Beł-
chatowie oraz Załoga Rowerowa 
„Zgrzyt” kontynuują ubiegłoroczny 
cykl wypraw rowerowych, w  któ-
rych bezpłatnie mogą brać udział 
mieszkańcy naszego powiatu. 
Pierwszy rajd „na rozruszanie" od-
był się w maju. Pojechało w nim po-
nad 120 osób. Włącznie z czerwco-
wą odbędzie się jeszcze 6 wypraw.  
 Str. 10

Badanie i dietetyk pomogą nam 
schudnąć

Już trzy miesiące trwa program bez-
płatnych badań dla mieszkańców 
powiatu bełchatowskiego, dzięki któ-
remu łatwiej można dbać o  zdrowie. 
Na projekt pt. „Ekologiczny styl życia” 
składają się, oprócz badań morfologii 
krwi, także konsultacje z  dietetykiem. 
Są jeszcze wolne miejsca. Poprzed-
nie cztery edycje projektu cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem - prze-
badanych zostało 3750 osób.  Str. 11

Sto pięćdziesiąt firm, trzystu pięćdziesięciu zarejestrowanych uczestników, ponad sześćdziesiąt stoisk wystawienniczych promują-
cych firmy kilkunastu branż, prezenty, prelekcje i pokazy złożyły się na III Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego (26 kwiet-
nia). Momentem kulminacyjnym było ogłoszenie wyników konkursu „Firma na medal". Szklane statuetki, symbolizujące dobrą 
markę, trafiły do spółki Majami i Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr.   Str. 8-9

Nagrody i trzecie forum  
dla przedsiębiorców
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FLESZ

Powiat dołoży do ronda

Półtora miliona złotych z budżetu 
powiatu bełchatowskiego wesprze 
budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 
Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Ar-
mii Krajowej w Bełchatowie. Celem 
inwestycji jest poprawa bezpieczeń-
stwa drogowego i zwiększenia płyn-
ności jazdy w tym miejscu, znanym 
z dużego natężenia ruchu praktycz-
nie o każdej porze dnia. Prace roz-
poczną się jeszcze przed wakacjami. 
Nowe rondo będzie miało zwykłą 
geometrię, natomiast od strony uli-
cy Armii Krajowej w ulicę Wojska 
Polskiego zaplanowano prawoskręt. 
Wykonawcą ronda będzie firma 
z Piotrkowa. Aktualnie opracowywa-
na jest koncepcja nowej organizacji 
ruchu drogowego na czas trwania 
robót budowlanych. Po jej akceptacji 
firma będzie mogła zacząć roboty, 
które potrwają do końca listopada br.

Kalendarium wydarzeń
22 czerwca, g. 17; Koniec szkoły na rockowo 
(scena przy Gigantach Mocy, Bełchatów) 
 Wystąpią m.in.   Y!edenaście, Grzmiąca Półli-
trówa, Lech Janerka.
30 czerwca – 1 lipca, Dni Bełchatowa (Park 
Olszewskich)
Koncert wielopokoleniowy z udziałem m.in. 
chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gwiazdy 
estrady m.in.: Agata Sobocińska, Danzel, Ewa 
Farna, Happysad. 
4 sierpnia, festyn z okazji Dnia Energetyka 

(Plac Narutowicza w Bełchatowie)
Gwiazdy wieczoru; Stachursky, Blue Cafe. Po-
kaz pirotechniczny.
25 – 26 sierpnia, Dni Zelowa i dożynki gmin-
ne (stadion „Włókniarza” przy ul. Piotrkowskiej)
Wystąpią m.in. Golden Life i De Mono. Atrak-
cje estradowe: Mister Dex, B-qll i Freaky Boys. 
Wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne, 
animacje dla dzieci.
25 – 26 sierpnia,  Dni Szczercowa i dożynki 
gminne (szczercowska „Wyspa”) 

Gwiazdy wieczoru: Sławomir, grupa Playboys, 
Brathanki.
26 sierpnia, gminne dożynki w Drużbicach 
(plac rekreacyjny przy szkole)
Gwiazda: Maxwel
2 września, Dożynki Powiatowe (boisko 
w Woli Wiązowej)
Poczęstunek swojskim jadłem, wesołe mia-
steczko, wystawy twórców lokalnych, anima-
cje dla dzieci. Gwiazda estrady: Masters.

Uczniowie wszystkich szczebli z naszego powiatu biorą udział w konkursie pod patronatem starosty bełchatowskiego, zorganizowanym 
przez II LO i UJK w Kielcach, pt. „Drogi do niepodległej”. 6 czerwca odbędzie się etap powiatowy, 10 października – etap centralny 
z udziałem innych powiatów. Zmagania konkursowe poprzedzi seria wykładów i warsztatów. Uczniowie chętnie też angażują się 
w organizację patriotycznych uroczystości, jak np. uczczenie ofiar Zbrodni Katyńskiej. 

Starosta Waldemar Wyczachowski i Piotr Pożerzyński, Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów zachęcają mieszkańców do korzystania z 
bezpłatnej pomocy specjalistów. Rzecznik konsumentów udzielił 
w ub. r. ponad 2100 porad, które dotyczyły najczęściej reklamacji 
sprzętu AGD i elektronicznego oraz usług telekomunikacyjnych. 
Prawnicy zaś w 5 punktach w powiecie udzielili w tym roku już ok. 
400 porad prawnych.

Podczas obchodów święta  strażaków symboliczny czek na 50 
tys. zł przekazali Wojciechowi Jeleniowi, Komendantowi Powiato-
wemu Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wicestarosta 
Grzegorz Gryczka i Krzysztof Gajda, członek Zarządu Powiatu 
w Bełchatowie. To pomoc samorządu powiatu na kupno nowego 
samochodu operacyjnego.

Czterdzieści mieszkanek powiatu uczestniczy w nowym, 
bezpłatnym  kursie samoobrony, zorganizowanym przez 
Powiatowe Centrum Sportu. Zajęcia prowadzi Łukasz 
Kaczmarek, instruktor systemu walki Krav Maga, który 
uczy panie m.in.  technik obrony przed szantażem, 
zagrożeniem i atakiem nożem oraz ochrony osoby trzeciej 
w sytuacji zagrożenia. 
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Nauka pod skrzydłami spółki PGE
Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w dwóch technikach w powiecie utworzone zostaną  tzw. klasy 
patronackie, które główny nacisk będą kładły na kształcenie przyszłych kadr spółki PGE Górnictwo i Ener-
getyka Konwencjonalna. Patronat honorowy nad inicjatywą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Klasy patronackie powstaną w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. L. Czy-
żewskiego w Bełchatowie oraz Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Spe-
cjalnym programem kształcenia objęte zostaną 
pierwsze klasy, uczące zawodów: technik elektryk, 
mechanik, automatyk i mechatronik. Porozumie-
nie, podpisane przez władze PGE, dyrektorów 
placówek oraz przedstawicieli organu prowa-
dzącego szkoły w obecności Marzeny Machałek, 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Naro-
dowej, obowiązywać będzie 10 lat. Na podstawie 
wzajemnych deklaracji stron uczniowie będą brali 
udział w wizytach zawodoznawczych na terenie 
kopalni i elektrowni w Bełchatowie, zajęciach 
praktycznych i szkoleniach. Dla wyróżniających 
się uczniów przewidziano stypendia.

-Jest to kolejny krok w efektywnej edukacji mło-
dzieży i dobry przykład współpracy pomiędzy 
samorządem powiatowym, szkołami i przedsię-
biorcą – ocenia Waldemar Wyczachowski, staro-
sta bełchatowski. -  Klasy patronackie z pewnością 
podniosą atrakcyjność oferty naszej bazy szkół. 
Wpłynie na to gwarancja poznawania współ-
czesnych technologii i nabywania umiejętności 
praktycznych, a nagrodą za pilność i sumienność 
uczniów może być pewne miejsce pracy. 

Jak powiedziała w Bełchatowie podczas 
uroczystości podpisania porozumienia Marze-
na Machałek, Sekretarz Stanu w MEN, bene-
ficjentem budowania dobrej szkoły staje się 
polska gospodarka. - Wyzwaniem dla nas jest 
wykształcenie wysokiej jakości kadr. Tworzymy 
ramy prawne, inspirujemy synergię szkół, sa-
morządów i pracodawców. Mądry pracodaw-
ca wie, że odpowiednio wykształcony młody 
człowiek to cenny kapitał – dodała pani wice-
minister. 

W latach 2009 - 2015 liczba absolwentów 
z wykształceniem w zawodzie technik me-
chanik spadła z prawie 12,5 tys. do niecałych 3 
tys., a techników elektryków z 3 tys. do 1,2 tys. 
rocznie. 

Porozumienie o powstaniu klas patronac-
kich PGE GiEK S.A. jest częścią szerszego pro-
jektu, którego celem jest renesans szkolnictwa 
zawodowego w Polsce. Spółka podpisała także 
porozumienia o współpracy naukowo – tech-
nicznej z 17 uczelniami wyższymi. n

O „Energetyku” usłyszała cała Polska
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie, jako jedyny z Łódzkiego, reprezentował nasze wo-
jewództwo podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu. „Energetyka" zaprosiło do udzia-
łu w tym prestiżowym wydarzeniu Ministerstwo Edukacji Narodowej po rekomendacji Łódzkiego Kurato-
ra Oświaty. Szkoła promowała nowoczesne kształcenie uczniów w branży elektronicznej i elektrycznej. 
Uczniom towarzyszyli opiekunowie oraz dyrektor Piotr Mielczarek i starosta Waldemar Wyczachowski. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Beł-
chatowie otrzymał zaproszenie z Minister-
stwa Edukacji Narodowej do współtwo-

rzenia Kongresu Powiatów „Dobry Zawód”, który 6 
kwietnia odbył się we Wrocławiu. Uczniowie Jakub 
Jakubczyk, Mateusz Krawczyk i Paweł Drozdek za-
prezentowali na swoim stoisku trzy układy zwią-
zane z praktyczną nauką zawodu w branży elek-
tronicznej oraz elektrycznej. Merytoryczną opiekę 
nad uczniami pełnili wicedyrektor Leszek Stępień, 
wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Bełchatowie Elżbieta Drzazga, Elżbieta Murlikie-
wicz oraz Dariusz Ślęzak. Ponadto dyrektor Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie 
Piotr Mielczarek z wiceprezesem PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej S.A. Ryszardem Wasiłkiem zaprezen-
towali przykład innowacyjnych działań w zakresie 

kształcenia zawodowego w branży elektryczno-e-
nergetycznej w ramach panelu dyskusyjnego.

Głównymi tematami dyskusji, podjętej podczas 
Kongresu Powiatów „Dobry zawód” we Wrocławiu, 
były zmiany w szkolnictwie branżowym i technicz-
nym planowane od roku szkolnego 2019/2020, 
nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie In-
formacji Oświatowej, prezentacja dobrych praktyk 
współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół 
oraz wsparcie kształcenia zawodowego w ramach 
programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 
W kongresie wzięło udział ponad tysiąc przedsta-
wicieli organów prowadzących szkoły z całej Polski 
oraz kuratorzy oświaty z wszystkich województw. 
Gośćmi wydarzenia były Anna Zalewska, Minister 
Edukacji Narodowej i wiceminister Marzena Ma-
chałek. n

EDUKACJA

Uczniowie bełchatowskiego „Energetyka” prezentowali we 
Wrocławiu praktyczną znajomość skomplikowanych układów 
elektronicznych, czego uczą się na co dzień w swojej szkole.

Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEN i Henryk Baranowski, prezes PGE życzyli młodzieży z patronackich szkół efektywnej 
nauki zawodów energetycznych i sukcesów na rynku pracy.
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Chodzą do szpitala uczyć się zawodu
Podstaw pielęgniarstwa uczą się w klasie o takim profilu, praktyki odbywają w profesjonalnych warunkach 
szpitala. Grupa dwudziestu jeden uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. J.  Kochanowskiego pierwszą 
lekcję „na żywym” organizmie miała w marcu. Młodzież zwiedziła poszczególne oddziały medycznej pla-
cówki, poznała ogólny zakres wykonywanych tam badań i zabiegów. 

Klasa pielęgniarska w „Kochanowskim” to 
efekt porozumienia samorządu powiato-
wego, jako organu prowadzącego szkołę, 

Społecznej Akademii Nauk i Szpitala Wojewódz-
kiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Ideą po-
rozumienia jest odrodzenie w Bełchatowie tra-
dycji kształcenia pielęgniarek i wyjście naprzeciw 
problemowi braku wykwalifikowanego perso-
nelu medycznego. Strony podjęły wyzwanie, by 
umożliwić młodzieży zdobycie w Bełchatowie 
odpowiedniego wykształcenia, a następnie pracy 
w szpitalu. Edukacja w klasie pielęgniarskiej ma 
wymiar teoretyczny i praktyczny.  

- Na zajęciach w szpitalu przedstawiamy mło-
dzieży rolę pielęgniarki, zakres obowiązków, ale 
także strukturę i zasady funkcjonowania lecznicy 
– mówi Anna Krystek, naczelna pielęgniarka Szpi-
tala Wojewódzkiego w Bełchatowie. -  Myślę, że 
nie wszyscy z tej grupy pracować będą w służbie 
zdrowia jako pielęgniarki czy pielęgniarze, bo to 
trudny i wymagający zawód, ale być może wy-
biorą inne pokrewne zawody w służbie drugiemu 
człowiekowi.

- Uczniowie klasy pielęgniarskiej mają w progra-
mie rozszerzoną chemię i biologię, fizykę w medy-

cynie i edukację medyczną z ele-
mentami pielęgniarstwa – mówi 
Anita Szymczyk – Trawińska, 
dyrektor II LO. - W przyszłym roku 
szkolnym wprowadzimy również 
profesjonalny kurs pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Dzięki 
współpracy ze Społeczną Akade-
mią Nauk młodzież po zakończe-
niu nauki w naszym liceum ma 
szansę kontynuować edukację 
w zakresie pielęgniarstwa na stu-
diach w Bełchatowie.

Podczas pierwszej lekcji 
w szpitalu młodzież odwiedziła 
oddziały okulistyki, otolaryngo-
logii, neurologii i wewnętrzny. 
Jeszcze w bieżącym roku szkolnym 
planowana jest wizyta na oddziale dializ. Warto 
dodać, że uczniowie uczestniczący w zajęciach 
edukacji medycznej mają już ukończony kurs 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
potwierdzony certyfikatem. Wiedzę zdobywali 
także w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Łodzi. W kolejnym roku szkolnym odwie-

dzą w bełchatowskim szpitalu blok operacyjny, 
sale do terapii zajęciowej, a być może także pro-
sektorium.

Klasa o profilu pielęgniarskim w „Kochanow-
skim” to swego rodzaju powrót do korzeni, ponie-
waż w jego budynku w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku działało Liceum Medyczne. n

Gimnazjaliści w rekrutacyjnym wyścigu

Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimna-
zjalnych i ponadpodstawowych trwa. Roz-
poczęła się pod koniec maja, a zakończy 21 

sierpnia. Kolejny, trzynasty już rok, odbywa się dro-
gą elektroniczną. Zadaniem absolwentów oddzia-
łow gimnazjalnych było wskazanie w systemie 
maksymalnie trzech szkół, w tym tej najbardziej 
preferowanej. Do szkoły pierwszego wyboru nale-
żalo zanieść wygenerowany w systemie, a nastep-
nie wydrukowany wniosek, opatrzony podpisami 
ucznia i rodziców. 

W roku szkolnym 2018/19 do szkół prowadzo-
nych przez samorząd powiatu bełchatowskiego 
planuje się przyjąć 700 uczniów, którzy będą się 
uczyć w 23 oddzialach. Liczba oddziałów zmniej-
szy się o 9 w porównaniu z obecnym rokiem 
szkolnym. Trzy klasy mniej będzie w ZSP nr 4, po 
dwie - w I LO i ZSP nr 3, jedna w ZSP w Zelowie. 
Dwa oddziały powstaną w szkole specjalnej. Jak 
pokazały wstępne deklaracje młodzieży (marzec 
br.), dotyczące wyboru szkoły, placówkami po-
wiatowymi było zainteresowanych ponad 70% 
gimnazjalistów. 

Aktami prawnymi regulującymi rekrutację są 
ustawa Prawo oświatowe, Rozporządzenie MEN 

z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadze-
nia postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/18 
– 2019/20 oraz Zarządzenie Łódzkiego Kuratora 
Oświaty  Nr 12/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego oraz składania do-
kumentów do klas pierwszych publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. n

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

12 lipca od godz. 12.00 – 19 lipca do godz. 12.00
Wprowadzenie potwierdzeń woli podjęcia nauki. Uzupełnienie wniosku o oryginał świa-
dectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
(wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru)
12 lipca, godz. 11.00
Publikacja list osób zakwalifikowanych do przyjęcia
20 lipca, godz. 11.00 
Publikacja list uczniów przyjętych

Rekrutacja uzupełniająca
20-23 lipca – złożenie wniosku w szkole 
24-25 lipca – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji języko-
wych lub uzdolnień kierunkowych
14 sierpnia – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifiko-
wanych
14-20 sierpnia – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
21 sierpnia – podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych

Lekcje w szpitalu są dla klasy pielęgniarskiej atrakcyjna formą zdobywania wiedzy.

EDUKACJA
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Praktykowali swój fach za granicą
W ciągu dwóch lat bełchatowskie 

starostwo umożliwiło 75 uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych prakty-

ki zawodowe w Niemczech. Wszystko w ra-
mach projektu pn. „Europejskie kwalifika-
cje normą XXI wieku”, finansowanego przez 
Europejski Fundusz Społeczny w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - 
Rozwój. W marcu tego roku trzecia i ostatnia 
grupa młodzieży  dbywała zagraniczny staż 
zawodowy. Podczas 21-dniowego pobytu 
w ośrodku Internationaler Bund we Frankfur-
cie nad Odrą młodzież zdobywała doświad-
czenie w gastronomii, tzw. budowlance, me-
chanice pojazdowej i hotelarstwie. Praktyczne 
zajęcia odbywały się w zakładach pracy. 

Młodzi gastronomicy zgłębiali tajniki kuch-
ni niemieckiej przygotowując regionalne po-
trawy, odkrywając różnice czy podobieństwa 
z kuchnią polską. Uczennice hotelarstwa 
praktykowały w niemieckim hotelu. Począt-
kujący budowlańcy poznali zasady murowa-
nia, brukowania, montażu i stolarki. Mechani-
cy - w zależności od zakładu pracy, w którym 
odbywali staż -  uczestniczyli w naprawach 
samochodowych, wykonywali usługi wulka-
nizacyjne itp.  

Projekt przewidywał dla jego uczestników nie 
tylko obowiązek odbycia stażu zawodowego. 
Młodzieży zapewniono liczne atrakcje, w tym 

zwiedzanie Frankfurtu nad Odrą, wycieczkę do 
Poczdamu i Berlina. W czasie wolnym od zajęć 
uczniowie uczestniczyli w warsztatach tematycz-
nych, w tym o integracji międzynarodowej. Ani-
macje językowe były formą nauki niemieckiego 
i wesołej  zabawy. W trosce o kondycję fizyczną 
młodzieży zorganizowano również zajęcia na 
ściance wspinaczkowej i w parku linowym.   

Wrażenia z pobytu, jak również różno-
rodne aspekty projektu, zostaną omówio-
ne podczas spotkania podsumowującego 
przedsięwzięcie. Jest ono planowane 22 
czerwca. Będzie to okazja do ponownego 
nawiązania kontaktów, wspomnień i wymia-
ny spostrzeżeń. 

 n

Miliony na zmniejszenie bezrobocia

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 
2018 roku, Powiatowy Urząd Pracy 

w Bełchatowie otrzymał ponad 7,4 mln zł na 
promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków 
bezrobocia i aktywizację zawodową. Ponad 
66% to środki unijne. Dodatkowo z rezerwy 
Funduszu Pracy pozyskano 480 100 zł, które 
zostały przeznaczone na:

• staże (5 osób), prace interwencyjne (24 
osoby) i dotacje (3 osoby) dla osób bezro-
botnych w ramach Programu Regionalne-
go „Aktywizacja zawodowa osób bezro-
botnych w wieku 30-50 lat” (w wysokości 
247 900 zł);

• staże (7 osób) i prace interwencyjne (14 
osób) w ramach programu aktywizacji za-
wodowej osób długotrwale bezrobotnych 
(w wysokości 137 300 zł);

• prace interwencyjne (16 osób) w ramach 
programu aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych w wieku 45 + (w wysokości 
94 900 zł).

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Beł-
chatowie otrzymał środki z Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego w wysokości 395 400 

zł na finansowanie kosztów kształcenia usta-
wicznego pracowników i pracodawców. 
W ramach dotychczas przeprowadzonych 
naborów wniosków zaangażowanych zo-
stało ponad 70% przyznanej kwoty. Kolejne 
ogłoszenie o naborze wniosków o przyzna-
nie środków w ramach KFS zaplanowano na 
połowę lipca br.  

Największym zainteresowaniem wśród 
pracodawców cieszą się staże. Skorzystało 
już z tego ponad 150 osób bezrobotnych. 
Aktualnie przyjmowane są wnioski dla osób 
długotrwale bezrobotnych w ramach rezer-
wy Funduszu Pracy oraz w ramach projektu 
„Aktywizacja osób po 29. roku życia, pozo-
stających bez pracy w  powiecie bełchatow-
skim (IV)” Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego 2014-2020. 
PUP w Bełchatowie na przełomie czerwca/
lipca planuje uruchomienie kolejnego nabo-
ru na staże, tym razem dla osób do 30 roku 
życia w ramach projektu „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy w  powie-
cie bełchatowskim (IV)” Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Po pomoc mogą też sięgnąć bezrobotni 

chcący rozpocząć własną działalność gospo-
darczą. W tym roku z dofinansowania sko-
rzysta blisko 100 osób. Kwota, o jaką można 
wnioskować, to 23 000 zł. Dotychczas pozy-
tywnie zaopiniowano 32 wnioski. 

Atrakcyjną formą wsparcia dla pracodaw-
ców przy zatrudnianiu osób bezrobotnych 
jest organizacja prac interwencyjnych. Urząd 
przez okres 6 miesięcy refunduje pracodaw-
cy część kosztów poniesionych na wynagro-
dzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie 
społeczne w wysokości 830 zł + FUS za za-
trudnienie skierowanego bezrobotnego. Do-
tychczas zawarto umowy z 30 przedsiębior-
cami. Aktualnie z tej formy wsparcia mogą 
skorzystać pracodawcy zainteresowani za-
trudnieniem osób powyżej 30 roku życia lub 
ze statusem osoby długotrwale bezrobotnej. 
Ponadto jeszcze 20 przedsiębiorców może 
ubiegać się o refundację kosztów wyposa-
żenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego w wysokości 
23 000 zł. 

Wg stanu na koniec maja br. PUP w Beł-
chatowie zaangażował blisko 60% posiada-
nego limitu środków. n

Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie „Europejskie kwalifikacje normą XXI w.” i odbywali praktyki w Niemczech spotkają się 
jeszcze raz w czerwcu, by omówić swoje doświadczenia.

CEL: PRACA



- 6 -

Przyjaźń i przygoda w kolorach Bawarii 
Trzy języki do komunikacji, taniec i śpiew, sportowa rywalizacja i gotowanie, zwiedzanie i podziwianie, 
a na koniec łzy wzruszenia z powodu rozstania towarzyszyły uczniom, którzy pojechali do Bawarii w ra-
mach wymiany młodzieży, organizowanej przez bełchatowskie starostwo i niemieckiego partnera – po-
wiat Berchtesgaden. Dwudziestu naszych uczniów zamieszkało przez kilka majowych dni w niemieckich 
rodzinach. We wrześniu odwdzięczą się swoim bawarskim rówieśnikom gościną w polskich domach. 

Kolejna, już dziesiąta grupa dwudzie-
stu polskich uczniów wzięła udział 
w pierwszej w tym roku części projek-

tu, jakim jest wymiana młodzieży z bawarską 
Szkołą Realną w Bad Reichenhall. Młodzież 
zamieszkała kilka dni u swoich rówieśników, 
mieszkańców partnerskiego powiatu Ber-
chtesgaden. Szkoła, rodziny niemieckie oraz 
członkowie Stowarzyszenia Europa Union 
zorganizowali dla gości m.in. wspólne goto-
wanie, zawody sportowe, dyskotekę, atrak-
cyjne wycieczki po regionie. 

Pewne zakątki powiatu Berchtesgaden 
słyną na całym świecie ze swej wyjątkowej 
urody. Należy do nich Jezioro Królewskie 
(Königsee). Rejs elektrycznym statkiem, mi-
ni-koncert trębacza w towarzystwie górskie-
go echa, spacer po leśnych ścieżkach z prze-
wodnikiem złożyły się na wycieczkę do tego 
urokliwego miejsca. Innym ciekawym przy-
rodniczo regionem są prawnie chronione 
torfowiska w Ainring, raj dla setek gatunków 
zwierząt i roślin. Wiele wrażeń dostarczyło 
zwiedzanie 150 m pod ziemią kopalni soli 
w Berchtesgaden. Pokłady soli, wydobywa-
ne od XI w., wpłynęły na bogactwo regionu 
i jego stolicy Bad Reichenhall. Miasteczko 
jest dziś także popularnym uzdrowiskiem, 
w którym leczy się choroby układu odde-
chowego.

Ze wzgórza Predigstuhl uczniowie po-
dziwiali panoramę alpejskich krajobrazów, 
rozlegającą się na kilkadziesiąt kilometrów. 
W bardzo bogatym programie pobytu zna-
lazł się też austriacki Salzburg, w którym 
uczniowie poznali nie tylko słynną uliczkę 
z domem narodzin Mozarta, czy salzburski 

teatr „od kuchni”. Zostali zaproszeni także 
do elektrowni wodnej na rzece Salzach, by 
zobaczyć specyfikę produkcji energii elek-
trycznej.

Niemiecką kulturę, obyczaje, jedzenie 
uczniowie poznawali w domach swoich 
rówieśników. Rodziny przygotowały dla go-
ści także oddzielny, jednodniowy program. 
Niektórzy wspólnie grillowali, inni spędzali 
czas w parku rozrywki, na ściance wspinacz-
kowej, wycieczce nad jezioro Chiemsee. Nie 
jest trudno zgadnąć, że po tylu wspaniałych 
przeżyciach przy pożegnaniu pojawiły się 
serdeczne uściski i łzy. Obiecano sobie wza-
jemnie, że kontakty będą pielęgnowane. 
Uczniowie przyznali się także do silnej moty-
wacji do nauki języków obcych.   

Trzydniowa rewizyta gości z Bawarii plano-
wana jest we wrześniu. Polscy uczniowie, którzy 
uczestniczyli w majowym wyjeździe i weszli do 
pierwszej części projektu, przyjmą do swoich 
domów niemieckiego rówieśnika. Warto za-
znaczyć, że udział w projekcie jest dla uczniów 
bezpłatny. Koszty ponoszą samorządy powiatu 
bełchatowskiego i niemieckiego BGL. n

PO PARTNERSKU

Uczniowie, którzy także chcieliby wziąć 
udział w wymianie polsko-niemieckiej, mogą 
zgłaszać się do Zespołu ds. Promocji w beł-
chatowskim starostwie (44 635 86 95). Zapra-
szamy osoby, które od września 2018 roku 
będą uczniami klas pierwszych szkół śred-
nich (licea, technika, szkoły branżowe I stop-
nia), administrowanych przez starostwo.

Uczestnicy wymiany młodzieży przed kościółkiem św. Bartłomieja nad Jeziorem Królewskim. 

Przygotowywanie obiadu w kuchni Szkoły Realnej w Bad 
Reichenhall.

Kąpiel w borowinach na terenie torfowisk w Ainring. Podziwianie pejzaży ze wzgórza Predigstuhl.
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Pierwsza Dama w Dąbrowie Rusieckiej
Uroczystość z okazji 40-lecia po-
wstania Domu Dziecka w Dąbrowie 
Rusieckiej zaszczyciła swoją obec-
nością Agata Kornhauser-Duda, 
małżonka prezydenta RP. Pierwsza 
Dama zwiedziła placówkę, rozma-
wiała z wychowankami, a następ-
nie przespacerowała z nimi w kie-
runku sali OSP, gdzie odbyła się 
urodzinowa gala. 

Na jubileusz Domu Dziecka przyjęli za-
proszenie lokalni parlamentarzyści, 
przedstawiciele współpracujących firm 

i instytucji, indywidualni darczyńcy i wolonta-
riusze. Przyjechali także byli wychowankowie. 
Wyjątkowym gościem była Pierwsza Dama, 
która w swoim wystąpieniu przypomniała, że 
nie po raz pierwszy widzi się z podopieczny-
mi tego Domu Dziecka. Miała przyjemność 
ich poznać w ubiegłym roku w Warszawie 
i spotkać dwukrotnie w Łazienkach i Pałacu 
Prezydenckim. Agata Kornhauser-Duda po-
gratulowała jubileuszu i panującej w DD przy-
jaznej atmosfery. Na dowód tego wspomniała 
wypowiedź jednego z wychowanków, który 
przyznał, że mimo pełnoletności chce zostać 
w tym Domu Dziecka i kontynuować naukę. - 
To jest najlepsza rekomendacja - powiedziała 
Pierwsza Dama.

Lidia Szymańska, dyrektor Centrum Ad-
ministracyjnego ds. Obsługi Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie, 
której podlega także DD w Dąbrowie Rusiec-

kiej, odebrała z rąk wielu gości wartościowe 
prezenty, które będą służyć podopiecznym. 
Dyrektor z radością i wzruszeniem podzięko-
wała wszystkim w imieniu dzieci. n

Pomagamy Litwie
Książki, zabawki, gry planszowe, artykuły 

szkolne oraz spożywcze, w sumie kilka 
ciężkich i dużych toreb darów zebrali 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Beł-
chatowie - Grocholicach, które przekazali dla 

rodzin na Litwie. Zbiórkę rzeczy prowadzą 
wspólnie Regionalna Izba Gospodarcza i beł-
chatowskie starostwo. Każdego dnia poja-
wiają się kolejni darczyńcy. 

– Poprzez takie inicjatywy uczymy mło-
dych ludzi empatii i życzliwości dla 
innych – mówi Małgorzata Łazut-
ka - Jasińska, nauczyciela z SP nr 
5. – Mamy nadzieję, że nasze pre-
zenty przydadzą się obdarowanym, 
a może też sprawią im radość. Do-
tarła do nas informacja, że sytuacja 
wielu rodzin na Litwie jest bardzo 
trudna. Dlatego nasi uczniowie i ich 
rodzice zdecydowali się na pomoc.

– Nasz magazyn zapełnia się coraz 
bardziej. Bardzo dziękuję wszystkim 
darczyńcom – mówi Stanisław Got-
kowicz, dyrektor biura RIG. – Ak-
cja nadal trwa. Każdy, kto chciałby 
przyłączyć się do tej inicjatywy, 
może przekazywać rzeczy w siedzi-
bie RIG przy ul. Pabianickiej 34. 

W grudniu ubiegłego roku dzięki pomocy 
wielu bełchatowskich firm i osób prywat-
nych do Solecznik pojechał bus wyładowa-
ny po dach darami. n

Agata Kornhauser – Duda przespacerowała przez wieś z wychowankami  Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, co sprawiło 
wielką przyjemność i Pierwszej damie, i dzieciom. 

DLA INNYCH

Inicjatywa pomocy Litwie porusza serca całych rodzin. Dzieci oddają nawet 
swoje zabawki. 

Kolejna akcja zbiórki darów jest odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców Rejonu Solecznickiego, które Stanisław Gotko-
wicz, dyrektor RIG w Bełchatowie, ze smutkiem obserwował 
podczas ubiegłorocznej wizyty na Litwie.
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Nagrody i trzecie forum  
dla przedsiębiorców 
Sto pięćdziesiąt firm, trzystu pięćdziesięciu zarejestrowanych uczestników, ponad sześćdziesiąt stoisk wy-
stawienniczych promujących firmy kilkunastu branż, prezenty, prelekcje i pokazy złożyły się na III Forum 
Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego (26 kwietnia). Momentem kulminacyjnym było ogłoszenie wyni-
ków konkursu  „Firma na medal". Szklane statuetki, symbolizujące dobrą markę, trafiły do spółki Majami 
i Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr. 

Idea organizowania forum gospodar-
czego zrodziła się 3 lata temu. Starosta 
Waldemar Wyczachowski za główny cel 

tego przedsięwzięcia postawił stworzenie 
przedsiębiorcom możliwości poznawania 
się, promowania i zdobywania wiedzy. 
Otwierając trzecią edycję wydarzenia 
podkreślił, że forum jest odpowiedzią na 
potrzeby osób zajmujących się biznesem.

- Słuchamy waszych głosów, chcemy 
wiedzieć, czego potrzebujecie - powie-
dział Waldemar Wyczachowski, starosta 
bełchatowski. - Staramy się łączyć part-
nerów, umożliwić także międzyregional-
ne kontakty i chcemy rozmawiać z wami 
o przyszłości naszego regionu.

Współorganizatorem forum była Regio-
nalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie. 
Prezes Andrzej Ratajski pochwalił się, że 
wśród członków Izby są szanowane firmy, 
które działają na rynku, także ponadlokal-
nym i dłużej niż ćwierć wieku. Pomysłu 
i organizacji forum pogratulowali samorzą-
dowi powiatu m.in. wicewojewoda Karol 
Młynarczyk, posłanka Małgorzata Janowska, 
Krzysztof Domagała, wiceprezes zarządu 
PGE GiEK S.A., a także pisemnie Krzysztof 
Tchórzewski, Minister Energii, patron ho-
norowy wydarzenia obok Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii oraz Elec-
troMobility Poland. Okolicznościowy list 
wystosowała posłanka Anna Milczanowska. 

Kulminacyjnym punktem forum było 
ogłoszenie wyników konkursu „Firma na 
medal". Spośród siedmiu podmiotów, któ-
re poddały się ocenie kapituły konkursu, 
najwyższe noty w kategorii firm działają-
cych powyżej 3 lat i zatrudniających po-
wyżej 50 pracowników uzyskała spółka 
komandytowa Majami Sp. z o.o. Nagrodę 
odebrała Magdalena Piestrzyńska-Książek, 
prezes zarządu. W kategorii firm działają-
cych powyżej 3 lat i zatrudniających do 
50 osób szklane trofeum wręczono Ka-
mili Renkiewicz, prezes spółki Ośrodek 
Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr. 
Pozostali uczestnicy: KONSTAK Sp. z o.o., 
F.H.P.U. MARCZAK, Druk Handlowy i Rekla-
mowy Kontakt Sp. z o.o., Konsorcjum Pro-
jektowo-Wykonawcze „EKOBUDOWA” Sp. 
z o.o., Gocreate Artur Cimoch, otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.

Dwóm osobom przyznana została także 
wyjątkowa nagroda. "Bełchatowskie skrzy-
dła" otrzymują ci, którzy pomagają innym, 
motywują, wspierają, służą działaniem, 
radą, są wzorem do naśladowania. Nagro-
dę przyznaje Regionalna Izba Gospodar-

Firma Majami powstała w 1989 roku rozpoczynając swoją działalność od produkcji wy-
robów czekoladowych i czekoladopodobnych. W 1996 r. nastąpiła fuzja Majami i Fabryki 
Cukierniczej Milko, znanej z popularnych krówek. Majami uczyniła z tych cukierków swój 
wiodący produkt, będący połączeniem tradycyjnych receptur z nowoczesnymi, innowacyj-
nymi technologiami. Dzięki wyjątkowym walorom smakowym krówki Majami zostały do-
cenione na rynku polskim, innych rynkach europejskich, a także przez kraje arabskie. Obec-
nie spółka koncentruje się na produkcji cukierków typu krówka, sezamków oraz mleczka 
w czekoladzie.
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GOSPODARKA

cza w Bełchatowie, członek kapituły kon-
kursu „Firma na medal". Sławomir Zawada, 
Prezes Zarządu Polskiej Grupy Energetycz-
nej Górnictwo i Energetyka Konwencjo-
nalna S.A. został wyróżniony za wymierne 
wsparcie, udzielane przez PGE GiEK S.A. 
lokalnym i ponadlokalnym inicjatywom 
o charakterze społecznym, ekologicznym 
czy kulturalnym, ale przede wszystkim go-
spodarczym. Odbierając statuetkę prezes 
Zawada powiedział: „Wkładam serce, by 
Bełchatów trwał jak najdłużej".

Laureatem nagrody został także Karola 
Dzieja, prezes firmy KONSTAK, w podzię-
kowaniu za wsparcie w ubiegłorocznej 
zbiórce darów dla rodzin w partnerskim 
powiecie na Litwie, udział w licznych ak-
cjach charytatywnych, wielką wrażliwość 
na potrzeby innych osób, gotowość do 
niesienia bezinteresownej pomocy. „Co 
mogę robić, będę robił dalej" zadeklaro-
wał wyróżniony, odbierając "Bełchatow-
skie skrzydła". 

W trakcie forum odbyło się kilka wykła-
dów, które poświęcone były m.in. moty-
wacji, zasadom skutecznej realizacji celów 
biznesowych, umiejętnościom wystąpień 
publicznych, nowoczesnym narzędziom 
marketingu, opartym na Internecie. Omó-
wione zostały także zasady bezpiecznego 
korzystania z sieci, zwłaszcza dla działań 
finansowych. Tematyką, która mogła za-
interesować nie tylko przedsiębiorców, 
było właściwe zachowanie się w kontak-
tach biznesowych. Panel o profesjonalnym 
ubieraniu się do pracy zilustrowały pokazy 
mody, w których w rolę modeli wcielili się 
uczniowie szkół średnich. Wnioskiem, któ-

ry wyłonił się z panelu o elektrycznych sa-
mochodach, z udziałem pięciu ekspertów 
i praktyków zarazem, jest stwierdzenie, że 
jazda autem na prąd tylko pozornie wydaje 
się być dostępna ludziom zamożnym. Już 
kilkuletnie użytkowanie takiego pojazdu 
czyni go bardzo ekonomicznym i tanim. 

W części wystawienniczej hali promo-
wało swoje firmy ponad sześćdziesiąt 
podmiotów. Swoje reprezentacje miały 
regiony partnerskie z kraju i zagranicy. 
Podczas forum rozdawane były także pre-
zenty od przedsiębiorców, jak m.in. bony, 
sprzęt elektroniczny, książki. Ich łączna 
wartość wyniosła ponad 25 tys. zł. n

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr prowadzi szkolenia: kierowców prze-
wożących towary niebezpieczne, kierowców w zakresie kwalifikacji wstępnej i szkoleń 
okresowych, operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, w zakre-
sie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, kursów dla spawaczy oraz usługi 
rozliczania czasu pracy dla kierowców. Firma wystawiła dotąd blisko 13 tysięcy certyfika-
tów, przeprowadziła ponad pół tysiąca szkoleń, wydała około 20 publikacji.

Starostowie Waldemar Wyczachowski i Grzegorz Gryczka pogratulowali lauru Magdalenie 
Piestrzyńskiej-Książek, prezes spółki MAJAMI.

Karol Dzieja i Sławomir Zawada, laureaci nagrody „Bełchatowskie skrzydła”.



- 10 -

Rowerzyści odkrywają uroki powiatu 

Powiatowe Centrum Sportu w Bełcha-
towie oraz Załoga Rowerowa „Zgrzyt” 
kontynuują ubiegłoroczny cykl wy-

praw rowerowych, w których bezpłatnie 
mogą brać udział mieszkańcy naszego po-
wiatu. Pierwszy rajd „na rozruszanie" odbył 
się w maju. Pojechało w nim ponad 120 osób. 

Pałeczkę organizacji powiatowych rajdów 
przejęło w tym roku Powiatowe Centrum 
Sportu w Bełchatowie, które – podobnie jak 
starostwo w poprzednich latach – także ko-
rzysta ze wsparcia i doświadczenia Załogi Ro-
werowej „Zgrzyt”. Nie zmieniła się natomiast 
idea przedsięwzięcia. Jest nią promocja ak-
tywnej formy spędzania czasu, integracja 
mieszkańców i poznawanie ciekawych przy-
rodniczo, historycznie i kulturowo zakątków 
powiatu bełchatowskiego. Stałym elemen-
tem jest także ognisko i wspólne pieczenie 
kiełbasek, ufundowanych przez organizatora.

Cykl tegorocznych wypraw wystartował 

12 maja. Ponad 120 rowerzystów, wyposażo-
nych w odblaskowe kamizelki i naklejki po-
mknęło przez Domiechowice, Emilin, Wolę 
Mikorską, Mikorzyce, Nową Wieś, Rasy, Buko-
wie Górne, Suchcice, Pólko, Helenów, Do-
brzelów aż do Myszaków. Rajd czerwcowy 
adresowany był do całych rodzin. Trasa mie-
rzyła tylko 18 km i wiodła przez urokliwe lasy. 

W czasie wakacyjnym odbędą się dwie 
wyprawy. 7 lipca zapraszamy na 40-kilome-
trowy odcinek wiodący przez Parzno, Firlej, 
Podlesie, Krześlów i Strzyżewice, natomiast 4 
sierpnia pojedziemy przez Nowy Janów, Ro-
gowiec, tereny przemysłowe w sąsiedztwie 
kopalni i elektrowni oraz wzdłuż zbiornika 
Słok. Zaraz po wakacjach, 1 września, dla 
upamiętnienia rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i jej bohaterów na trasie rajdu 
znajdą się umocnienia polowe i bunkry „pa-
miętające” historię Września 1939. Nie będzie 
to rajd dla nowicjuszy. Leśne dukty i bezdro-

ża będą sporym wyzwaniem kondycyjnym. 
6 października szykuje się „Jesienny przejazd 
rowerowy" o długości 40 km, biegnący przez 
m.in. Postękalice, Bogdanów, Pawłów, Buko-
wą, Augustynów i Zdzieszulice Górne.

Powiatowy Rajd Niepodległości plano-
wany jest tradycyjnie 11 listopada. Będzie 
mierzył 30 km. Rowerzyści odwiedzą m.in. 
cmentarz wojenny w Klukach, miejsce po-
chówku polskich żołnierzy, poległych w wal-
kach obronnych w pierwszych dniach II 
wojny światowej. Godzina rozpoczęcia tego 
rajdu zostanie podana dwa tygodnie przed 
terminem.

Rajdy wrześniowy i październikowy za-
czynają się o godz. 11, pozostałe o godz. 13 
(zbiórka przed powiatowym lodowiskiem 
przy ul. Czaplinieckiej). Regulamin dla uczest-
ników rajdów oraz mapy tras dostępne są na 
stronie internetowej PCS oraz bełchatow-
skiego starostwa. n

Szachy z patriotyczną ideą w tle

Wojewódzki Turniej Szachowy 
z okazji Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, zorganizowa-

ny w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchato-
wie w roku stulecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, zgromadził rekordową 
liczbę zawodników. Wystartowało 98 osób 
w wieku od 6 do 80 lat, mieszkańców woje-
wództwa łódzkiego, w tym kluby sportowe 
i indywidualni zawodnicy z Wielunia, Gorz-
kowic, Moszczenicy, Strzałkowa, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Radomska oraz zawodnicy 
UKS „Jedynka” z Bełchatowa. Imprezie pa-
tronował starosta bełchatowski, Waldemar 
Wyczachowski. 

Zwycięzcami w poszczególnych katego-
riach wiekowych zostali: grupa open: Piotr 
Kaukiel (Moszczenica) i Natalia Guzik (Wie-
luń); gr. do lat 16: Paweł Szymoniak i Micha-

lina Matyjasek (Wieluń); gr. do lat 13: Bartło-
miej Błaźniak  i Weronika Bukała (Bełchatów); 
gr. do lat 10: Mikołaj Śledziona i Adrianna 
Banasiak (Bełchatów); gr. do lat 8: Oliwer 
Jaśkiewicz i Marta Pabich (Bełchatów). Naj-
młodszym zawodnikiem był niespełna sze-
ścioletni Mateusz Banasiak z UKS „Jedynka” 
Bełchatów, najstarszym Franciszek Wojtak, 
reprezentujący „Jupitera”.

Organizatorem zawodów był Uczniow-
ski Klub Sportowy „Jedynka” Bełchatów we 
współpracy z Towarzystwem Sportowo-
-Rekreacyjnym przy Elektrowni Bełchatów 
„Jupiter”. Wspaniała atmosfera, panująca 
podczas turnieju, po raz kolejny udowod-
niła, że uczczenie rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja poprzez sportową rywa-
lizację szachistów to strzał w przysłowiową 
„dziesiątkę”. n

Szachy mają także swoje święto, które jest obchodzone 20 lipca. 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał grę za dyscyplinę sportową.
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Badanie i dietetyk pomogą nam schudnąć
Już trzy miesiące trwa program bezpłatnych badań dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego, dzięki któ-
remu łatwiej można dbać o zdrowie. Na projekt pt. „Ekologiczny styl życia” składają się, oprócz badań mor-
fologii krwi, także konsultacje z dietetykiem. Są jeszcze wolne miejsca. Poprzednie cztery edycje projektu 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem - przebadanych zostało 3750 osób.

W  piątej edycji programu „Ekolo-
giczny styl życia” może wziąć 
udział tysiąc dorosłych mieszkań-

ców powiatu bełchatowskiego, którzy nie 
korzystali z akcji w roku ubiegłym. Otrzy-
mają oni cenne wskazówki, jak zadbać 
o kondycję fizyczną, a przede wszystkim 
właściwą dietę. Konsultacje ze specjalistą 
poprzedzają badania laboratoryjne krwi, 
obejmujące: cholesterol całkowity (HDL, 
LDL), trójglicerydy, morfologia, ASPAT,  
ALAT,  TSH, elektrolity, poziom cukru we 
krwi. Program wystartował na przełomie 
lutego i marca. Do połowy maja skorzystało 
z badań ponad 500 osób, z czego 400 już 
spotkało się z dietetykiem. 

- Wiele osób, które poddały się bada-
niom, już jest w trakcie jakiegoś leczenia. 

Udziałem w programie chciały one spraw-
dzić, czy są jeszcze jakieś dodatkowe, nie-
pokojące zmiany w organizmie – mówi die-
tetyk Dorota Zielińska. -  Problemem, który 
najczęściej się pojawia, jest podwyższony 
poziom cholesterolu, w dalszej kolejności 
także cukru, prób wątrobowych i hormo-
nów tarczycy. Porada, którą najczęściej do 
tej pory udzielałam, to konieczność zrzu-
cenia wagi ciała. Większości osób zalecam 
także racjonalną dietę. 

Do pani dietetyk trafiali także mieszkańcy, 
których można nazwać okazami zdrowia. 
Były to osoby bardzo młode, 18-,19- letnie, 
ale także pewna pani po siedemdziesiątce, 
która miała bardzo dobry poziom chole-
sterolu i nie przyjmowała żadnych leków. 
Zdecydowana większość dotychczasowych 

uczestników programu to kobiety (348), ale 
panowie też się zgłaszają (160). Jak do tej 
pory najwięcej poddało się badaniu miesz-
kańców Bełchatowa, swoją reprezentację 
mają też Kluki, Zawady i Chabielice, a na-
wet małe miejscowości jak Poręby, Sromut-
ka, Trzos i Woźniki.   n

Po wiedzę o przyrodzie wyjeżdżają w teren

Wiedzę o roślinach i zwierzętach, 
ciekawych zjawiskach w przyro-
dzie czy formach ochrony środo-

wiska poznają w terenie uczniowie szkół 
z naszego powiatu, uczestnicy wyjazdów 
ekologicznych, współfinansowanych przez 
bełchatowskie starostwo. Na liście odwie-
dzonych miejsc są m.in. ogrody zoologicz-
ne, parki krajobrazowe, muzea przyrodni-
cze. 

Kształtowanie właściwej postawy wobec 
środowiska należy rozpocząć od najmłod-
szych lat, bowiem świadomość człowieka 
kształtuje się przez całe życie, jednak jej 
podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie 
i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko, 
co go otacza. Jednym ze skutecznych czyn-
ników aktywizujących dzieci i młodzież jest 
kontakt z przyrodą, która jest bogatym źró-
dłem przeżyć, wrażeń i doznań.

Wyjazdy ekologiczne należą do bardzo 
lubianych przez dzieci i młodzież form ak-
tywności. Jest to spowodowane tym, że 
wyjazdy wyzwalają u dzieci tęsknotę do 
tych działań, które wychodzą poza ramy 
budynku i otoczenia szkoły.

W ramach edukacji ekologicznej na świe-
żym powietrzu organizowane są wyjazdy 
w miejsca związane z przyrodą i ochroną 
środowiska. W kwietniu i maju ucznio-
wie odwiedzili: Centrum Nauki „Koper-
nik" w Warszawie, Zagrody w Konarzewie, 

Załęczański Park Krajobrazowy, Muzeum 
Geologiczne w Łodzi, zoo w Łodzi i w Bo-
rysewie, Przedborski Park Krajobrazowy, 
Arboretum w Rogowie, Ojcowski Park Na-
rodowy i Szkółkę Leśną w Borowinach. 

Szkoły, które korzystają ze wsparcia po-
wiatu bełchatowskiego na edukację ekolo-
giczną dzieci i młodzieży, składają wnioski 
w terminie do 31 sierpnia danego roku, 
opisując planowane przedsięwzięcia w ko-
lejnym roku szkolnym. Informacji udziela 
Referat ds. edukacji ekologicznej w staro-
stwie (44 635 86 06).

  n

Lekcja o nietoperzach w sali edukacyjnej w Ojcowskim Parku Narodowym.

Wycieczki łączą przyjemne z pożytecznym: uczą i gwarantują 
miło spędzony czas.

EKOPOWIAT

Badania realizuje przychodnia Mega 
Med przy ul. Czaplinieckiej 93/95 w Beł-
chatowie. Rejestracja telefoniczna czynna 
jest w dni powszednie od godz. 10 do 20 
pod numerami tel. 44 635 29 01 i 44 635 
29 02. W sprawie uzyskania dodatkowych 
informacji o programie można dzwonić 
w godz. 8.30 do 16 pod nr 44 635 29 98 
lub 695 351 751.
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Ekosala 
w „Kochanku”

Zestawy do badania wody, gleby i powie-
trza, mikroskopy, sprzęt multimedialny, 
jak tablica interaktywna, projektor, wizu-

alizer, aparat fotograficzny – to wszystko znaj-
duje się w nowej ekopracowni, która powstała 
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kocha-
nowskiego w Bełchatowie. 35 tysięcy złotych na 
utworzenie pracowni pozyskano z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi, natomiast 14 tysięcy zło-
tych dołożono z budżetu powiatu. 

- Teraz już wszystkie nasze szkoły posiadają 
tego typu nowoczesne i dobrze wyposażone 
ekopracownie – mówi Grzegorz Gryczka, wi-
cestarosta bełchatowski. - Przy wykorzystaniu 
wysokiej klasy pomocy dydaktycznych mło-
dzież ma szansę zdobyć dodatkowe informacje, 
a lekcje na pewno nie będą się dłużyły. Życzę 
uczniom „Kochanowskiego” ciekawych wrażeń 
i wiele cennej wiedzy, zdobytej podczas nauki 
w tej pracowni.

W ramach zadania wyposażenia ekopracow-
ni wykonano także remont sali, zakupiono także 
wyposażenie, jak ławki, krzesła, biurko, witryny, 
rolety, fototapetę oraz rośliny doniczkowe.  n

Pokażemy, jak ważna jest dla nas Ziemia

Uroczyste obchody powiatowego 
Dnia Ziemi planowane są 15 czerwca. 
W centrum Bełchatowa spotkają się 

wszystkie pokolenia mieszkańców, którzy 
będą afiszować swoją troskę o „niebieską pla-
netę”.  Najliczniejszą reprezentacje stanowić 
będą najmłodsi. Do udziału w PODZ zgłosiło 
się czterdzieści placówek szkolno-wycho-
wawczych.

W ramach PODZ odbędą się: 
- „Jarmark Ekologicznych Rozmaitości” - 

prezentacja ekologicznych dokonań przed-

stawiona przez placówki oświatowe i wycho-
wawcze z terenu powiatu bełchatowskiego;

- „Parada Wolności dla Ziemi”, podczas 
której ulicami Bełchatowa przemaszerują 
uczniowie prezentując transparenty z ekolo-
gicznymi hasłami.

Na uczestników wydarzenia czekają liczne 
atrakcje, przygotowane przez  Nadleśnictwo 
Bełchatów oraz firmę animacyjną Animatria. 
Będą to m.in. warsztaty ogrodnicze, wyko-
nywanie latawców, gry taneczno-ruchowe, 
budowa domków dla pszczół, wykonywanie 
tablicy przyszłości, leśne koło fortuny, rozpo-

znawanie tropów zwierząt, liczenie wieku 
drzew na drewnianych krążkach, rozpozna-
wanie gatunków drzew, pomiar średnicy pni 
drzew, leśne kolorowanki dla najmłodszych, 
leśny Piotruś Pan, leśne „memory”, gry z moż-
liwością wygrania gadżetów.

Do wygrania przewidziano cenne nagrody 
– sprzęt RTV dla pięciu placówek biorących 
udział w „Jarmarku Ekologicznych Rozmaito-
ści” oraz pięciu placówek, które zaprezentują 
swoje transparenty w „Paradzie Wolności dla 
Ziemi”. Pozostałe placówki otrzymają wyróż-
nienia oraz tzw.  nagrody pocieszenia.  n

EKOPOWIAT

Sala do edukacji ekologicznej w „Kochanowskim” jest wyposa-
żona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
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Z ŻYCIA GMIN

ZSP w Szczercowie szkołą pierwszego 
wyboru!

21 maja ruszył nabór do liceum, tech-
nikum i szkoły branżowej. Szczer-
cowska placówka oferuje naukę 

w doskonale wyposażonych salach i darmowe 
wi-fi. Uczniowie uzyskują wysokie wyniki na 
egzaminach zawodowych i maturze (np. na te-
gorocznym egzaminie zawodowym e.14 zda-
walność była wyższa o ponad 10% niż w woj. 
łódzkim). Zajęcia sportowe odbywają się w no-
woczesnym kompleksie sportowo-rekreacyj-
nym. W szkole, oprócz nauki, można rozwijać 
swoje pasje w kołach zainteresowań. 

W planach jest utworzenie nowej klasy o pro-

filu mundurowym w liceum. Szeroki wybór 
zawodów jest także w szkole branżowej oraz 
ciekawe kierunki w liceum i technikum. Pełna 
oferta na stronie szkoły: www.zsp.szczercow.pl. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczerco-
wie to Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Mi-
łosza, Technikum Informatyczne oraz Branżowa 
Szkoła I Stopnia. W liceum proponujemy siedem 
typów klas: humanistyczna, lingwistyczna, ma-
tematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, 
medyczna, usportowiona i mundurowa. W tech-
nikum kształcimy w zawodach: Informatyk, eko-
nomista, architekt krajobrazu. technik informa-

tyk dla zainteresowanych grafiką, diagnostyką,  
administrowaniem sieci. Dla osób dokładnych, 
skrupulatnych i cierpliwych proponujemy tech-
nika  ekonomistę. Technik architektury krajobrazu 
to przyszły wykonawca i projektant w zakresie 
utrzymania pięknych terenów zieleni. 

Branżowa Szkoła I Stopnia to szkoła, która 
kształci m.in. w takich zawodach jak kucharz, 
sprzedawca, fryzjer, stolarz, elektryk, lakiernik, 
mechanik pojazdów samochodowych i wielu 
innych. W roku szkolnym  2018/2019 dostępne 
będą nowe zawody tj.: rolnik, ogrodnik, kierow-
ca mechanik, magazynier-logistyk.  n

Echo z Drużbic 

Kolejny stulatek w gminie Drużbice. 
Jest nim pan Jan Stefaniak, który 100 

lat skończył 5 maja. Wójt Drużbic Bożena 
Zielińska uhonorowała dostojnego senio-
ra listem gratulacyjnym, kwiatami i upo-
minkiem. Pan Jan, mimo sędziwego wieku 
i traumatycznych przeżyć wojennych (przez 
kilka lat przebywał w niemieckich obozach 
koncentracyjnych), nie traci świeżości umy-
słu i poczucia humoru. Wciąż interesuje się 
polityką. 

Gminny Dzień Strażaka w Rożniatowicach. 
Tegoroczne strażackie święto było oka-

zją do wyróżnienia druhen i druhów, którzy 
ukończyli 65 lat i nie biorą już czynnego 
udziału w akcjach ratowniczych. Wójt Gminy 
ufundowała statuetki dla czterdziestu  ochot-
ników z gminnych jednostek OSP. - Jesteście 
doskonałym przykładem odwagi i męstwa 
dla młodszych pokoleń. Dziękuję za waszą 
wytrwałą służbę– powiedziała do strażaków 
wójt Bożena Zielińska. 

Pszczołom na ratunek! 
Gmina Drużbice przystąpiła do Manifestu 

Gmin Przyjaznych Pszczołom. Jest to inicja-
tywa na rzecz ratowania pszczół i populary-
zacji wiedzy o ich ważnej roli w przyrodzie. 
Podpisując dokument samorząd Drużbic 
zadeklarował wspieranie tworzenia miejsc 
przyjaznych tym owadom, prowadzenie 
zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 
Wsparcie w tym zakresie zaoferowali lokalni 
pszczelarze. W akcję może włączyć się każ-
dy mieszkaniec gminy. Informacje na profi-

lu gminy na Facebooku.

Nowy dach na strażnicy w Chynowie. 
45 tys. zł dotacji Gmina Drużbice przekaza-

ła na remont dachu w strażnicy OSP w Chy-
nowie. Są przygotowania do przebudowy, 
rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania 
remizy OSP w Drużbicach, gdzie funkcjono-
wać będzie świetlica wiejska. Na ten cel prze-
znaczono w br. pół miliona złotych. n

Dwieście lat, dwieście lat... ! Dla pana Jana Stefaniaka od pani 
wójt Drużbic.

Dzień strażaka w OSP w Rożniatowicach. Ta jednostka działa 
już ponad 90 lat.
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Ekspresem przez Gminę Kleszczów 
Gmina wyróżniona w  rankingu. Klesz-

czów po raz pierwszy wziął udział w rankin-
gu „Perły Samorządu”, przygotowywanym 
przez „Dziennik. Gazetę Prawną”. W rankin-
gu, który miał w tym roku szóstą edycję, 
wybierane są najprężniej działające gminy 
i najbardziej zaangażowani włodarze. Klesz-
czów otrzymał wyróżnienie w kategorii 
„Gmina wiejska”.

Gruntowna przebudowa. Łuszczano-
wice, Kleszczów i Wolica to miejsca, w któ-
rych obecnie prowadzi się najważniejsze 
inwestycje drogowe w gminie Kleszczów. 
W ich zakres wchodzi nie tylko gruntowna 
wymiana podbudowy, wykonanie nowych 
nawierzchni bitumicznych, chodników 
i ścieżek rowerowych. Gmina przy tej oka-
zji modernizuje i rozbudowuje wszystkie 
podziemne sieci. Napowietrzne linie ener-
getyczne są zastępowane podziemnymi 
kablami, a linie telefoniczne - nowoczesną 
siecią światłowodów.

W najbliższych miesiącach drogowcy zaj-
mą się  ulicą Główną w Kleszczowie. Infor-

macje o  zmianach w organizacji ruchu są na 
stronie www.kleszczow.pl.

Gwarnie w  SOLPARKU. W kwietniu 
i maju w kompleksie SOLPARK odbyło się 
kilka prestiżowych imprez rangi ogólnopol-
skiej. Jedną z najbardziej widowiskowych 
były Krajowe Mistrzostwa International Dan-
ce Organization Show Dance, Belly Dance/ 
Oriental, rozgrywane w kilku kategoriach 
wiekowych. SOLPARK gościł także bokserów 
z 20 klubów na ogólnopolskiej Gali Bok-
su. Nowością wśród imprez o charakterze 
rekreacyjno-sportowym był Ogólnopolski 
Turniej Sportowy „Active Cup” przeznaczony 
dla młodzieży. Kleszczowski SOLPARK to ulu-
bione miejsce treningów polskiej kadry nie-
pełnosprawnych rugbistów. 26 maja w ra-
mach przygotowań do mistrzostw świata 
reprezentacja Polski rozegrała w Kleszczowie 
mecz z drużyną Austrii. 

Zbrojenie działek budowlanych. W Łusz-
czanowicach Kolonii na 25 hektarach po-
wstają uzbrojone tereny pod budownictwo 

jednorodzinne. Gminna inwestycja za blisko 
34,7 mln zł została podzielona na trzy etapy. 
Powoli kończy się pierwszy z nich. W kwiet-
niu gmina sprzedała już kilka działek na tere-
nie nowego osiedla mieszkaniowego.

Jerzy Strachocki

Z ŻYCIA GMIN

Gminna ZaDyszka pomaga spełniać  
marzenia

Ponad 14 tysięcy złotych na zakup nowego 
wózka inwalidzkiego zebranych zostało pod-
czas V Gminnej ZaDyszki, która tradycyjnie już 
miała miejsce w Kurnosie Drugim. Biegi oraz 
marsz nordic walking co roku przyciągają do 
tej miejscowości setki amatorów zdrowego 
stylu życia. Tym razem wystartowało ponad 
stu zawodników. Około 150 dzieci rywali-
zowało na dystansie 100 m w Biegu Krasna-
li. - Frekwencja za każdym razem jest coraz 
większa, a ta popularność przekłada się tak-

że na wymierną pomoc dla potrzebujących, 
na którą przeznaczamy środki z wpisowego 
zawodników - mówi wójt gminy Bełchatów 
Kamil Ładziak.

Biegacze pokonywali dystans 3,4 lub 10 km, 
a miłośnicy marszu nordic walking - 6,8 km. 
W tej ostatniej grupie wystartował nawet 
mistrz Polski Jakub Deląg. Wyniki sportowe 
były ważne, ale równie istotny był cel charyta-
tywny. 19-letni Marcin z Łękawy marzył o no-
wym wózku inwalidzkim, który dzięki zbiórce 

uda się kupić. Pieniądze już zostały przekaza-
ne rodzicom Marcina.

Z Kurnosa Drugiego nikt nie wyjechał z pustymi 
rękoma. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątko-
we medale oraz pakiety startowe, w których znala-
zły się m.in. ręczniki promujące gminę Bełchatów. 
Dzieci również dostały medale oraz słodycze. Za-
wodnikom oraz wszystkim, którzy 6 maja wybrali 
się do Kurnosa Drugiego na V Gminną ZaDyszkę 
czas umilały Kurnosianki ze specjalnie przygoto-
wanym na tę imprezę repertuarem. n

Powierzchnia terenów przeznaczonych pod budownictwo jedno-
rodzinne w Łuszczanowicach mierzy 25 ha.

Gminna ZaDyszka w Kurnosie Drugim w gminie Bełchatów to wzorowy przykład integracji ludzi dla idei sportowej i społecznej.
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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 14

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, Strategii 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 Praktycznego 
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. Pabianicka 34, tel. 633 29 06

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

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

Pozostałe Instytucje

Szpital Wojewódzki 
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00

Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80

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

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

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

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

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

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

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

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

Szkoły ponadgimnazjalne

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 3 im. L. Czyżewskiego 
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 57 11, fax 632 31 56

ZSP nr 4 im. 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

Przyjęcia interesantów przez starostę, wicestarostę 
i etatowego członka Zarządu Powiatu odbywają się 
we wtorki od godziny 13.00 do godz.18.00 w budynku 
starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 (III piętro). 
Termin wizyty należy uzgodnić w sekretariacie lub 
telefonicznie: 44 635 86 01.

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.

TELEFONY ALARMOWE

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



RADNI V KADENCJI
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE

Krzysztof Rybak Waldemar Wyczachowski Jacek Zatorski

Adam Baryła Marek Chrzanowski Szczepan Chrzęst Ryszard Ciągło

Barbara Dobkowska Tadeusz Dobrzański Krzysztof Gajda Grzegorz Gryczka

Marek Jasiński Krzysztof Jewgiejuk Elżbieta Kołatek Jerzy Konieczny

Iwona Kowalska Elżbieta Kudaj Damian Nowak Karol Orymus

Dorota Pędziwiatr Renata Skalska Dariusz Rogut Miłosz Rudnicki

Komisje Rady Powiatu w Bełchatowie

Komisje Rady Powiatu w Bełchatowie

Komisja rewizyjna
Szczepan Chrzęst – przewodniczący
Krzysztof Rybak – wiceprzewodniczący
Jerzy Konieczny
Miłosz Rudnicki
Marek Chrzanowski

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego
Rudnicki Miłosz – przewodniczący
Marek Jasiński – wiceprzewodniczący
Waldemar Wyczachowski
Grzegorz Gryczka
Damian Nowak
Szczepan Chrzęst 

Komisja gospodarki rolnej  
i ochrony środowiska
Krzysztof Jewgiejuk – przewodniczący
Dariusz Rogut
Jacek Zatorski
Krzysztof Gajda
Adam Baryła
Iwona Kowalska

Komisja edukacji, kultury i sportu
Elżbieta Kołatek – przewodnicząca
Elżbieta Kudaj – wiceprzewodniczący
Grzegorz Gryczka
Barbara Dobkowska
Dorota Pędziwiatr
Renata Skalska
Marek Jasiński
Karol Orymus

Komisja infrastruktury i porządku publicznego
Jacek Zatorski – przewodniczący
Jerzy Konieczny 
Krzysztof Gajda
Barbara Dobkowska
Adam Baryła
Dariusz Rogut
Ryszard Ciągło
Iwona Kowalska

Komisja rodziny, zdrowia i pomocy społecznej
Tadeusz Dobrzański – przewodniczący
Renata Skalska – wiceprzewodniczący
Elżbieta Kołatek
Karol Orymus
Ryszard Ciągło
Dorota Pędziwiatr


