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Święto Zakochanych 

zainspirowało nas do 

odkrywania serdecznych 

uczuć do miejsca, w którym 

mieszkamy, uczymy się 

czy pracujemy, czyli do ... 

powiatu bełchatowskiego!  

Widać to na uśmiechniętych 

twarzach na str. 13.

Przedsiębiorcy znów spotkają się na forum w Bełchatowie

O  przepisach budowlanych, przestępstwach gospo-
darczych w  Internecie, pieniądzach na rozkręcenie 
biznesu, ale także o  pożądanych umiejętnościach 
menadżerów i  wypaleniu zawodowym będzie mowa 
podczas  II Forum Gospodarczego Powiatu Bełcha-

towskiego 6 i  7 kwietnia 2017 r. Wydarzeniu będą 
towarzyszyć prezentacje firm na kilkudziesięciu sto-
iskach, które będą otwarte i bezpłatne dla zwiedzają-
cych.  Przyjadą też goście z innych powiatów i zagra-
nicy. Tego nie można przegapić!  Str. 9-12
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FLESZ

90 bezpłatnych porad praw-
nych w styczniu

Już drugi rok mieszkańcy powiatu 
mogą korzystać z bezpłatnych porad 
prawnych. Starosta zorganizował dwa 
punkty w Bełchatowie (starostwo, 
urząd miasta) i w urzędach gmin (po 
jednym w Szczercowie, Kleszczowie 
i Zelowie), w których dyżurują radcy 
prawni bądź adwokaci. Wśród upraw-
nionych do skorzystania z pomocy są 
m.in.: osoby posiadające Kartę Dużej 
Rodziny, kombatanci, ofiary represji 
wojennych i okresu powojennego, 
weterani, osoby, który nie ukończyły 
26 lat i powyżej 65 lat, korzystający 
ze świadczeń pomocy społecznej 
oraz kobiety w ciąży. Uprawnienia 
do skorzystania z pomocy trzeba 
odpowiednio potwierdzić, w niektó-
rych przypadkach może wystarczyć 
oświadczenie o sytuacji życiowej in-
teresanta. Zawsze trzeba mieć przy 
sobie dowód tożsamości. Problem 
nie może dotyczyć spraw podat-
kowych związanych z działalnością 
gospodarczą, prawa celnego i han-
dlowego. Jednakże, jeśli osoba upraw-
niona potrzebuje porady w związku 
z rozpoczęciem własnego biznesu, 
uzyska pomoc, także za darmo.  Dy-
żury trwają przez 4-5 godzin przez 
kilka dni w tygodniu. W styczniu tego 
roku prawników odwiedziło 90 osób, 
najwięcej w bełchatowskim ratuszu. 
Dokładna informacja o punktach znaj-
duje się na stronie internetowej www.
powiat-belchatowski.pl

Kalendarium wydarzeń
9 marca, ZSP nr 4 w Bełchatowie
Powiatowy konkurs muzyczny „Top of the 
Pop”

12 marca, godz.10, cmentarz komunalny 
(kaplica)
Uroczystość patriotyczna upamiętniająca Ar-
mię Krajową.

15 marca, SOS-W w Bełchatowie, godz. 10
VII Konferencja naukowo-szkoleniowa „Jesteśmy”

15 marca, Dom Kultury w Zelowie

Konkurs tańca ludowego i nowoczesnego

17 marca, SP w Wygiełzowie

Obchody 55. rocznicy powstania szkoły

18 i 25 marca po południu, Powiatowe 

Centrum Sportu

Maraton fitness

26 marca, Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych w Zelowie, godz.10-16
II Zelowski Szus o Czółenko – impreza biegowa

29 marca, ZSP nr 4 w Bełchatowie (godz. 9–13)
XV Bełchatowskie Targi Edukacyjne

6 kwietnia, hala widowiskowo-sportowa, 
ul. 1 Maja 61, godz. 10–18
II Powiatowe Forum Gospodarcze Powiatu Bełcha-
towskiego – prelekcje, wystawa promocyjna firm
Wstęp na wystawę wolny.

W 13. rocznicę śmierci Ryszarda Kuklińskiego pod tablicą upamiętniającą osobę pułkownika WP, pośmiertnie awansowanego  
na generała brygady, spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych i politycznych. Powiat 
reprezentował starosta Waldemar Wyczachowski. Kukliński, będąc tajnym agentem CIA, przekazywał Amerykanom tajne plany 
Układu Warszawskiego, przeciwstawiając się „komunistycznemu imperium zła”.

Organizowane od 3 lat zawody strzeleckie „O szablę Józefa 
Turczynowicza" uczciły bohaterów Powstania Styczniowego 
1863r. Nagrodę główną wywalczył Emil Kochelski ze Szczer-
cowa. W rywalizacji uczestniczyło prawie 50 osób.

Policjanci bełchatowskiej komendy w ramach „Bezpiecznych 
Ferii 2017” uczestniczyli w licznych zajęciach z dziećmi, 
opowiadając o odpowiedzialnym spędzaniu wolnego czasu 
oraz prezentując różne policyjne umiejętności. 
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GOSPODARKA

Samorząd powiatu bełchatowskiego dysponuje w tym roku sumą 124,5 mln zł. Zaplanowano wiele inwestycji za ponad 8 
mln zł, z czego połowę „pochłoną” drogi. Starosta Waldemar Wyczachowski ocenia nowy budżet jako optymalny. ”Budżet 
gwarantuje dalszy rozwój powiatu, a także uwzględnia trzy ważne dla nas obszary: drogi, oświatę oraz zdrowie i bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Taka jest też rola powiatu i na to muszą być pieniądze zabezpieczone” - dodaje starosta. Rada Powiatu 
w Bełchatowie 22 grudnia uchwaliła budżet na 2017 rok wynikiem 22 głosy „za” i jednym „wstrzymującym się”.  

Inwestycje w infrastrukturę drogową
W roku 2017 zakończy się remont drogi 

Kamień – Chabielice. W projekcie budżetu 
jest to największy wydatek - 2 mln zł. Pra-
wie 600 tys. zł powiat przekaże gminom na 
zadania związane z drogami powiatowymi, 
przebiegającymi przez ich tereny. Planuje 
się wykonać m.in. roboty na drogach w Ma-
zurach, Magdalenów – Kluki, Zawadów – 
Bukowa. Ponadto na liście dróg planowa-
nych do przebudowy są odcinki Kociszew 
– Grabostów, Kurówek Prądzewski, ulica 
Cegielniana w Bełchatowie, drogi Imielnia 
– Parzno i Zelówek – Bocianicha. Samorząd 
zabezpieczył też pieniądze na opracowanie 
dokumentacji dla remontu 20 km drogi, 
zwanej Traktem Napoleońskim, od Kącika 
w kierunku Widawy. 

Inwestycje w oświacie
Remonty i przebudowy czekają w nowym 

roku szkoły i placówki oświatowe. W projek-
cie budżetu zapisano przebudowę boiska 
lekkoatletycznego oraz kortów przy I LO. To 
kosztowna inwestycja, warta około 3 mln zł. 
Samorząd powiatu zabezpieczył pół miliona 
złotych, o pozostałą sumę będzie się ubiegać 
w Ministerstwie Sportu. 400 tys. zł będzie kosz-
tować przebudowa sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. Planuje 

się 300 tys. zł przeznaczyć na przebudowę po-
mieszczeń na pracownię samochodową w CKP 
w Bełchatowie.

Nowocześniej, wygodniej, ekonomiczniej
Na tę inwestycję Bursa Szkolna i PCPR 

czekają od dawna. Budowa parkingu, chod-
nika i utwardzenie terenu w pobliżu ich sie-
dziby przy ul. Czaplinieckiej ma kosztować  
280 tys. zł. Unowocześnień i modernizacji 
doczekają się budynki ZSP nr 4 (budowa wę-
zła cieplnego dla potrzeb sali gimnastycznej, 
wentylacja w pracowniach gastronomicz-
nych, śmietnik do segregacji odpadów), beł-
chatowskiego Domu Pomocy Społecznej 
(modernizacja oświetlenia), starostwa przy 
ul. Pabianickiej 17/19 (docieplenie stropoda-
chu, budowa okablowania strukturalnego), 
pływalni sali gimnastycznej PCS (przebudo-
wa instalacji elektrycznej, oświetlenie ener-
gooszczędne). Planuje się kupić zestawy 
komputerowe dla prowadzenia powiato-
wego zasobu geodezyjno-kartograficznego 
oraz dla inspektoratu nadzoru budowlane-
go. Dzięki powiatowej kasie w sprzęt elek-
troniczny wzbogaci się też państwowa straż 
pożarna. 

Ekologicznie, zielono, zdrowo
Na przedsięwzięcia służące ochronie śro-

dowiska powiat przekaże gminom około 
800 tys. zł. Gminy wykonają dzięki tej po-
mocy m.in. termomodernizacje budynków, 
sieci wodociągowe, oświetlenie solarne. 
Jak co roku część „ekologicznych” pienię-
dzy będzie przeznaczona na tereny zielone 
w mieście i gminach. Będą kontynuowane 
programy prozdrowotne, dzięki którym 
mieszkańcy będą mogli skorzystać nie-
odpłatnie z różnego rodzaju badań. Nadal 
będziemy się uczyć troski o przyrodę. Na 
edukację ekologiczną mieszkańców zapla-
nowano 200 tys. zł. Więcej informacji o tzw. 
zielonych pieniądzach na str. 12 niniejszego 
wydania biuletynu. n

Drogi, oświata i zdrowie na pierwszym miejscu

Lista startowa „Firm na medal”

Dziewięć podmiotów, prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie 
powiatu bełchatowskiego, wystarto-

wało po tytuł „Firma na medal”. Wśród kan-
dydatów są firmy z różnorodnych dziedzin: 
budowlana, gospodarowanie odpadami, sa-
mochodowa, handel zdrową żywnością lub 
produktami ze stali, produkcja opakowań, 

a nawet branża kominiarska. Kapituła konkur-
su spotkała się 8 lutego i ustaliła werdykt. Zo-
stanie on ogłoszony podczas gali, 7 kwietnia. 

Konkurs starosty bełchatowskiego ma 
w tym roku 10. edycję. Jego ideą jest wy-
łonienie prężnie działających podmiotów, 
które korzystają ze środków zewnętrznych, 
tworzą miejsca pracy, także dla osób nie-
pełnosprawnych, inwestują w kapitał ludzki, 
dbają o środowisko. Przedsiębiorcy zgłaszają 
się sami, oceniani są przez kapitułę złożoną 
z przedstawicieli biznesu, instytucji około 
biznesowych, urzędu pracy. O przydziale do 
danej kategorii decyduje okres działalności 
i liczba pracowników. 

O szklaną statuetkę w kategorii małych 
firm (do 50 osób) walczą: „Zdrovital" Beata 
Stępień, Bełchatów; „Kri-Stal" Emilia Kuśmie-
rek, Bełchatów; „Omaplast" Sp. z o.o., Pożdże-

nice; Zakład Kominiarski ZUH „Flesz" Włodzi-
mierz Kudaj, Bukowie Dolne. Wśród średnich 
firm powyżej 50 osób są: PPU „Cza-Ta" Niciak 
Sp. j. oddział Bełchatów; Przedsiębiorstwo 
Innowacyjno-Produkcyjne „Inkom" Sp. z o.o., 
Bełchatów; „Eko-Region" Sp. z o.o., Bełcha-
tów;  PPHU „Batis" Sp. z o.o., Bełchatów; „Ter-
mokor Kaefer" Sp. z o.o., Rogowiec. n

Firmy mogą ubiegać się o nagrodę Go-
spodarczą Wojewody Łódzkiego. Jest to 
bezpłatny konkurs dla podmiotów go-
spodarczych, wynalazców i gospodarstw 
rolnych. Zgłoszenia należy przesyłać do 
Urzędu Wojewódzkiego do 24 marca. In-
formacje: www.lodzkie.eu. W ub. roku dwie 
spółki z Bełchatowa uzyskały nominacje do 
nagrody w kategorii „zielona gospodarka”: 
Eko-Region i PEC.

Trzeci i ostatni etap remontu drogi Kamień – Chabielice 
zakończy się w drugiej połowie kwietnia br.

Głównym trofeum w konkursie jest szklana statuetka i tytuł 
„Firma na medal”.
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EDUKACJA

Reforma oświaty nie wprowadza radykal-
nych zmian w szkołach prowadzonych 
przez samorząd powiatu bełchatowskiego. 

Zostanie utrzymana obecna sieć szkół ponad-
gimnazjalnych i specjalnych, a Zasadnicze Szkoły 
Zawodowe zostaną przekształcone. Zamiast nich 
od 1 września 2017 r. powstaną Szkoły Branżo-
we I Stopnia w trzech zespołach szkół (ZSP nr 3 
w Bełchatowie, ZSP nr 4 w Bełchatowie oraz ZSP 
w Zelowie) oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno 
– Wychowawczym w Bełchatowie. Gimnazjum 
Nr 6, wchodzące w skład SOS-W, będzie działało 
jeszcze dwa lata, a następnie od 31 sierpnia 2019 
r. wygaśnie. Z mocy ustawy, od 1 września 2017 
r., 6 – letnia Sz koła Podstawowa Nr 6, wchodząca 
w skład SOS-W w Bełchatowie, zostanie przekształ-
cona w 8 – letnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 
6 w Bełchatowie.

Największa zmiana nastąpi w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w Łękawie. Gimnazjum 
Specjalne w Łękawie, wchodzące w skład MOS, 
zostanie przekształcone w 8 – letnią Szkołę Pod-
stawową Specjalną. Jeszcze przez dwa lata szkol-

ne funkcjonować będą klasy II i III gimnazjum. 
Szkoła podstawowa rozpocznie swą działalność 
od 1 września i kształcić będzie w roku szkolnym 
2017/2018 od klasy V do VII, a w następnym roku 
szkolnym od klasy V do VIII. Dyrektor MOS zapew-
nia, że istnieje zapotrzebowanie na usługi eduka-
cyjne na etapie szkoły podstawowej w placówce 
socjoterapeutycznej. 

– Reforma ustroju szkolnego w szkołach pro-

wadzonych przez powiat bełchatowski zapowia-
da się pozytywnie - ocenia Agnieszka Wasilewska, 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Sta-
rostwa Powiatowego w Bełchatowie. - Wydłuży się 
cykl kształcenia w liceach i technikach, od 2019 r., 
automatycznie będzie zwiększone zapotrzebo-
wanie na zatrudnienie nauczycieli, gdyż w proce-
sie rekrutacji będą uczestniczyć absolwenci szkoły 
podstawowej i gimnazjum. n

Utalentowani sportowcy, trene-
rzy oraz artyści, w sumie blisko 50 
mieszkańców naszego powiatu, 
zostali wyróżnieni Nagrodą Sta-
rosty Bełchatowskiego za sukcesy 
osiągnięte w ubiegłym roku. Sa-
morząd powiatu przeznaczył na te 
nagrody 42,5 tysiąca złotych. Pod-
czas specjalnej uroczystości staro-
sta pogratulował nagrodzonym, 
ale także podziękował rodzicom, 
trenerom i opiekunom za wspiera-
nie młodego pokolenia w jego za-
miłowaniach i wysiłkach. 

– Cechą, która wyróżnia ludzi zdetermi-
nowanych jest pasja – zwrócił się do nagro-
dzonych Waldemar Wyczachowski, starosta 
bełchatowski, podczas uroczystości wręcze-
nia dyplomów. – Jeśli do tej pasji dołączy się 
ciężką pracę, sukces jest gwarantowany. Te 
sukcesy dziś nagradzamy i świętujemy.

Łączna suma nagród za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury wyniosła 7 
tys. zł. Otrzymali je: Kinga Kiejnig (taniec), 
Konrad Fiszer (muzyk), Szymon Sobutkowski 
(muzyk), Mariusz Gosławski (artysta plastyk). 

Samorząd powiatu docenił wymiernie także 

sportowców i trenerów. Łączna suma przyzna-
nych nagród opiewa na kwotę 35 470 zł. Otrzy-
mali je: Waldemar Stawowczyk (psie zaprzęgi), 
Wojciech Kazimierczak (brydż sportowy), Alina 
Stasiak (kickboxing), Ida Lis (trójbój siłowy),  
Aleksandra Gaworska (bieg), Weronika Jankie-
wicz (kolarstwo), Adam Patrzyk (skok w dal), Iza 
Bistuła, Filip Chrosta,  Mateusz Pawlak (bieg), 
Erwin Misztela (kolarstwo), Wiktor Kaczmarek 
(kolarstwo), Karolina Stępień (kolarstwo), Łu-
kasz Nowicki (kolarstwo); Filip Kaźmierczak, 
Mateusz Osowski, Piotr Zerka, Daniel Stępień, 
Szymon Mielczarek, Igor Jasiński, Piotr Zator-

ski, Wiktor Gawron, Klaudiusz Matyja (zapasy), 
Szymon Woźniak (biegi), Natalia Pędziwiatr, 
Izabela Chmielecka, Wiktoria Konieczna (bieg), 
Michał Benben (trener, kickboxing). Nagrody 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie szkole-
niowej w roku 2016 otrzymali Łukasz Mantyk 
(lekka atletyka) i Andrzej Olczyk (zapasy). 

Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia 
sportowe w roku 2016 otrzymali: Weronika 
Kasznicka, Maja Matyśkiewicz, Magda Stasiak, 
Nikola Niepsuj, Oskar Łucki,  Piotr Niźnik,  Marta 
Dudek,  Aleksandra Dawidziak, Kacper Wośko, 
Maja Naturalna, Patrycja Hałubińska. n

Co dobrego w reformie szkolnej 

Nie marnują talentu, dostają nagrody

Po reformie oświaty uczniowie będą zdobywać zawód na poziomie zasadniczym w szkołach branżowych I stopnia.

Nagrody sportowe za rok 2016 zostały przyznane po raz pierwszy wg nowego regulaminu.



- 5 -

EDUKACJA

W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych numer 3 powstaje pneuma-
tyczna strzelnica szkolna. Obecnie 
trwa przystosowanie pomieszczeń 
w podziemiach placówki, w marcu 
obiekt rozpocznie funkcjonowanie. 
Będzie służył głównie klasom mun-
durowym.

Z prośbą o wsparcie finansowe budowy 
strzelnicy do Zarządu Powiatu w Beł-
chatowie zwrócił się dyrektor „Ener-

getyka”. Zarząd poparł inicjatywę i przyznał 
22.500 złotych.

– Tym pomysłem wpisujemy się również 
w program rządowy, który zakłada budowę 
w całej Polsce ogólnodostępnych strzelnic, 
jak i program tworzenia wojsk obrony tery-
torialnej – mówi Waldemar Wyczachowski, 
starosta bełchatowski. – Dzięki strzelnicy 
młodzież od początku nauki w szkole ponad-
gimnazjalnej będzie mogła ćwiczyć swoje 
umiejętności strzeleckie.

– Dotychczas młodzież musiała jeździć na 
strzelnice zlokalizowane poza szkołą, a nawet 
poza granicami powiatu - mówi Piotr Miel-
czarek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych numer 3. - Niebawem kończymy 
prace budowlane i zaczynamy montaż elek-
troniki, czyli monitorów i kamer. Sala będzie 
podzielona na dwie części, jedną, w której 
odbywać się będzie strzelanie, w drugiej pu-

bliczność będzie mogła na monitorach ob-
serwować wyniki współzawodnictwa.

Wszystkie prace remontowe wykonują 
uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego 
w ramach praktycznej nauki zawodu. Szkoła już 
przeszkoliła grupę nauczycieli z zakresu strze-
lectwa sportowego. Nad bezpieczeństwem 
uczniów korzystających ze strzelnicy czuwać 
będą również kamery monitoringu. n

W trzech szkołach średnich w lutym 
odbyła się rekrutacja uczniów do 
udziału w stażach zagranicznych, 
organizowanych przez bełchatow-
skie starostwo. Tę szansę otrzyma-
ła młodzież Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Beł-
chatowie oraz Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Zelowie. Zgłosiło 
się wielu chętnych,  liczyły się przede 
wszystkim dobre oceny w nauce.

Rekrutacja dotyczyła II edycji projektu 
pn. „Europejskie kwalifikacje normą XXI 
w. – zagraniczne staże zawodowe dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu bełchatowskiego”, realizowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego 
wartość to 616 tysięcy złotych. 

Uczniowie technikum budownictwa w ZSP 
nr 3 w Bełchatowie, technikum żywienia 

i usług gastronomicznych w ZSP nr 4 w Bełcha-
towie i uczniowie technikum pojazdów samo-
chodowych w ZSP w Zelowie odbędą w maju 
21-dniowy zagraniczny staż zawodowy zwią-
zany z kierunkiem kształcenia w Internationaler 
Bund w Frankfurcie nad Odrą. Przed wyjaz-
dem młodzież zostanie przeszkolona w mar-
cu i kwietniu w zakresie branżowego języka 
niemieckiego, doradztwa zawodowego oraz 

szkolenia kulturowo-pedagogicznego. Spo-
tkania te zostaną zorganizowane po zajęciach 
lekcyjnych, a także w soboty.

Wyjazd na staż zaplanowano w dniach 7-27 
maja 2017 r. Ze staży skorzysta łącznie 75 osób. 
Pierwsza 25-osobowa grupa była we Frankfurcie 
w listopadzie 2016 r.  Grupa trzecia i ostatnia w tym 
projekcie pojedzie do Niemiec w marcu 2018 r. n

Nauka strzelania w szkolnych podziemiach 

Pojadą za granicę poznawać swój zawód

Prace adaptacyjne w piwnicach szkoły wykonują uczniowie CKP, dzięki czemu budowa strzelnicy jest bardziej ekonomiczna.

Uczniowie biorący udział w praktykach za granicą muszą nie tylko znać język niemiecki, ale też mieć dobre oceny.
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Uczniowie klasy policyjnej złożyli w 
Komendzie Powiatowej Policji przysię-
gę zdyscyplinowania i troski o godność 
ucznia ZSP nr 3. 

- Noszenie munduru to wyzwanie 
dla młodego człowieka, musi to robić 
z godnością i czuć ciężar odpowie-
dzialności, żeby munduru nie splamić– 
zwrócił się do uczniów mł. insp. Tomasz 
Jędrzejczyk, I zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Bełchatowie. - 
Życzę, abyście podjęli po zakończeniu 
nauki skuteczną próbę rekrutacji do 
policji, zwłaszcza że chętnych do służby 
ubywa.

Profil „policyjny” funkcjonuje w ZSP 
nr 3 od 2008 roku. Bełchatowskie do-
świadczenia posłużyły do opracowania 

ogólnopolskiego programu, który od 
zeszłego roku funkcjonuje w kilkuset 
szkołach w Polsce.

- To kolejny rok, kiedy mamy pełny 
nabór do klasy policyjnej – mówi Piotr 
Mielczarek, dyrektor Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych numer 3 w Bełcha-
towie. - Młodzi ludzie mają spore szanse 
znalezienie pracy w tym zawodzie. Na 
poziomie szkoły ponadgimnazjalnej 
umożliwiamy uczniom poznanie co-
dziennej pracy funkcjonariuszy, co jest 
znakomitą okazją do weryfikacji wy-
obrażeń na temat tego zawodu i ewen-
tualnych dalszych decyzji wyboru drogi 
zawodowej. Zauważyłem, że uczniowie 
klasy policyjnej są grzeczniejsi, zdyscy-
plinowani i poważniejsi. n

Dwadzieścia lat minęło, jak jeden dzień. Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie dumnie podsumowuje 
swoją działalność: 8 500 tysiąca wyszkolonych absolwentów szkół zawodowych oraz technikum, setki kursów i egza-
minów zawodowych, dziesiątki klientów usług w zakresie obróbki mechanicznej i plastycznej, liczne akcje społeczne. 

A od czego wszystko się zaczęło?
W roku 1996 na wniosek dyrektora Zespołu 

Szkół Górniczo – Energetycznych, Łódzki Kura-
tor Oświaty powołał Centrum Kształcenia Prak-
tycznego.  Zatrudnionych było wówczas 54 
pracowników, w tym 37 nauczycieli. Początko-
wo kształcono uczniów w branży elektrycznej, 
elektronicznej i mechanicznej, później docho-
dziły inne branże zawodowe.

- W 2003 roku dołączyliśmy „budowlankę”, co 
okazało się strzałem w dziesiątkę - mówi An-
drzej Jędrzejczyk, Dyrektor CKP. - Utworzyliśmy 
pracownie energii odnawialnych, automatyki 
i robotyki, elektroniki oraz instalatorstwa sani-
tarnego, a od nowego roku szkolnego pracow-
nię mechaniki pojazdów samochodowych.

Zajęcia w placówce odbywają uczniowie 
z ZSP nr 3, jak też młodzież z Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie, 
co zmobilizowało kadrę pedagogiczną do po-
szerzenia swoich kwalifikacji. Aktualnie pięciu 
nauczycieli posiada uprawnienia z zakresu oli-
gofrenopedagogiki. CKP może egzaminować 
w kilkunastu kwalifikacjach zawodowych: 3 elek-
trycznych, 3 mechanicznych, 4 budowlanych, 2 
instalatorskich oraz odnawialnych źródeł energii. 

Ciekawostką jest w pełni wyposażona pra-
cownia kowalstwa, jedyna na skalę nie tylko 
województwa, ale także całego kraju.

Nowoczesność przede wszystkim
Centrum wciąż inwestuje w nowocze-

sny sprzęt. Ma obrabiarkę CNC, drukarkę 3D 

oraz wózek widłowy, mobilne rusztowanie 
oraz sprzęt kontrolno-pomiarowy, instalacje 
energetyki odnawialnej, profesjonalny klima-
tyzator. Również instalatorzy sanitarni mogą 
pochwalić się elektryczną sprężyną do udroż-
niania kanalizacji, zamrażarką do rur, gwintow-
nicami, zgrzewarkami do instalacji zgrzewa-
nych. Ostatni nabytek to sprzęt do obrabiania 
rur miedzianych.

Zawody, które mają wzięcie 
Nowy sprzęt wykorzystywany jest również 

do prowadzenia kursów. Są to m.in. kursy na 
operatora wózka widłowego, kursy spawania 
gazowego oraz spawania elektrycznego we 
wszystkich metodach, organizowane w opar-
ciu o wytyczne Instytutu Spawalnictwa w Gli-
wicach. Kursy spawalnicze prowadzone są 
w nowoczesnych pracowniach, zgodnych 
w wymogami UE i cieszą się dużą popularno-

ścią, zarówno wśród osób indywidualnych, jak 
też firm kierujących swoich pracowników na 
przeszkolenie.

Praktykowanie ludzkich postaw
Nie tylko edukacja zawodowa jest misją CKP 

w Bełchatowie. Kształtowanie postaw społecz-
nych, uwrażliwianie na potrzeby innych jest 
tutaj realizowane poprzez udział w akcjach 
charytatywnych. Jedną z pierwszych inicjatyw 
było utworzenie CBR-ów, czyli „cekapowskich 
brygad remontowych”, pomagających oso-
bom niepełnosprawnym i w trudnej sytuacji 
życiowej w zakresie prac remontowo-bu-
dowlanych. Uczniowie pracowali już na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz dla szkół, policji 
i działkowiczów. Centrum koordynuje popu-
larną akcję „Zakręcona pomoc" (zbiórka zakrę-
tek) i uczestniczy w „Komórkomanii” (tworze-
nie bazy dawców szpiku).  n

W mundurach im do twarzy

CKP żadnego zawodu, ani wyzwania się nie boi

W 32-osobowej pierwszej klasie policyjnej uczy się 7 chłopców i aż 25 dziewcząt.

Obecnie w Centrum Kształcenia Praktycznego pracują 34 osoby.
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Będzie się działo! Aktywny 2017 rok

Uczniowie SOSW ratują dzieci w Afryce

Blisko 60 różnych przedsięwzięć, akcji, zawodów sportowych, imprez etc. w tym roku zorganizują dla miesz-
kańców powiatu organizacje pozarządowe. Na swoje pomysły otrzymają z powiatowego portfela ponad 
300 000 zł. O środki finansowe trzeba było zawalczyć w konkursie ofert. 

Sport (dotacje łącznie 203 000 zł)
Dotacje z budżetu powiatu wesprą wiele im-

prez sportowych i działań służących rozwojowi 
sprawności fizycznej, przede wszystkim u dzieci 
i młodzieży, ale nie tylko. Różnorodne są też dyscy-
pliny sportowe: piłka nożna, koszykowa i siatkowa, 
kolarstwo, tenis stołowy, strzelectwo, taekwondo 
i curling. Powiatowy Szkolny Związek Sporto-
wy w Bełchatowie będzie organizować zawody 
w zakresie IMS, gimnazjady i licealiady (dotacja 
z powiatu 31 755  zł). Energetyczny Klub Sportowy 
„SKRA” chce popularyzować „Siatkówkę ze Skrą” (23 
944 zł) i prowadzić szkolenia pływackie (11 183 zł), 
a Uczniowski Klub Sportowy „Korona” będzie orga-
nizować treningi i zawody dla dzieci i młodzieży 
(18 581 zł). Dofinansowana z budżetu powiatu 
będzie także  akcja „Zdobywamy Górę Kamieńsk” 
Stowarzyszenia „Akademia Pana Grześka” (10 774  
zł). Ciekawie zapowiadają się pomysły Ludowego 
Sportowego Klubu Kolarskiego Bełchatów pod 
nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu ko-
larstwa - organizacja życia sportowego dla miesz-
kańców  (13 140 zł) i Stowarzyszenia Piłkarskiego 
„Oldboy” GKS Bełchatów - „Propagowanie i rozpo-
wszechnianie piłki nożnej wśród osób powyżej 

35 roku życia” (3 416 zł). Ludowy Klub Sportowy 
Bełchatowska Akademia Taekwondo zorganizuje 
zajęcia dla najmłodszych z taekwon-do i samo-
obrony (7 562 zł), a Stowarzyszenie OSP w Bujnach 
Szlacheckich - V Rajd Rowerowy Razem Bezpiecz-
niej (1 946 zł). Przedsięwzięcia sportowe, wspiera-
ne przez budżet powiatu, wypełniają praktycznie 
cały rok kalendarzowy. Informacje o wydarzeniach 
na bieżąco publikowane są na stronie interneto-
wej starostwa.

Turystyka i krajoznawstwo (10 000 zł)
W tej dziedzinie dofinansowane zostaną trzy 

zadania. Związek Strzelecki „Strzelec” otrzyma 2 
876 zł na cykl rajdów turystyczno – rekreacyjnych. 
Klub Sportowy „Grocholice Bełchatów” jest pomy-
słodawcą i realizatorem inicjatywy pt. „Grocholice 
– Łączymy pokolenia – wycieczki śladami historii 
Polski”. Powiat wesprze ją sumą  4 228 zł. Nato-
miast Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Kuźnia życzliwości” zorganizuje  cykl 
wyjazdów integracyjno- krajoznawczych „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie” (2 896 zł).

Kultura i sztuka (55 000 zł)
Pewne inicjatywy są dobrze znane miesz-

kańcom i w tym roku też będą mieć miejsce, 
jak np. VIII Święto Pieczonego Ziemniaka, or-
ganizowane przez Stowarzyszenie „Moja wieś 
- Mój dom” w Kaszewicach (5 340 zł). Dota-
cje (17 230 zł)  otrzyma też  OSP Bełchatów- 
Grocholice  na pomysł pt. „Orkiestra Dęta 
w życiu (…) powiatu bełchatowskiego” oraz 

5 720 zł na koncert piosenek Agnieszki Osiec-
kiej w wykonaniu bełchatowskiej młodzieży”. 
Pomocą finansową powiatu będą się cieszyć 
także VII Międzynarodowe Warsztaty Fotogra-
ficzne – Energia 2017 (12 470 zł) i działania 
integrujące środowisko osób niepełnospraw-
nych (6 480 zł).

Troska o tradycję narodową (8 600 zł)
ZS „Strzelec" Organizacja Społeczno – Wy-

chowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. 
gen. dyw. J. Głuchowskiego podejmie się orga-
nizacji uroczystości obchodów rocznic związa-
nych z walkami o niepodległość i ofiarami woj-
ny oraz okresu powojennego (8 600 zł). n

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie przyłączył się do 
ogólnopolskiej akcji  „Wszystkie kolory świata”, organizowanej przez UNICEF. 
Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami wykonali własnoręcznie oryginal-
ne, szmaciane lalki. Pieniądze pochodzące z ich sprzedaży zostaną przezna-
czone na pomoc dzieciom w Angoli. 

Projekt UNICEF ph. „Wszystkie kolory świa-
ta” trwa już czwarty rok. Jest to element 
ogólnopolskiej kampanii „Uratuj dziecko 

w Afryce”. Biorą w nim udział chętne placów-
ki oświatowo-wychowawcze. W kwietniu ub. 
roku dołączył także Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Bełchatowie. Zaangażo-
wani uczniowie wraz z rodzicami uszyli lalki wg 
własnego projektu, ale w oparciu o wspólny 
szablon. 

– Każda lalka ma dołączony akt urodzenia, 
w którym znajduje się też jej imię i kilka słów opi-
su – mówi Marzena Wesołowska, koordynator 
projektu w SOSW. – W ten sposób powstała kolek-
cja piętnastu lalek. Każda jest innym, oryginalnym 
rękodziełem.

Cena wywoławcza jednej lalki była niewielka, 
bo zaledwie 10 zł. Z ich sprzedaży udało się ze-
brać około 300 złotych. Pieniądze wpłacono na 
konto UNICEF. n

Wiele tegorocznych akcji dla mieszkańców będzie dotyczyło 
sportu i rekreacji.

Za ponad 30 tysięcy złotych zrealizowane 
zostaną przez organizacje pozarządowe 
inicjatywy służące promocji zdrowia i opie-
ce społecznej. Są wśród nich szkolenia 
z pierwszej pomocy, wsparcie dla rodzin 
w trudnej sytuacji życiowej, działania edu-
kacyjne nt. profilaktyki różnych chorób.
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Efektowne zagrania, piękne bram-
ki, szybkie akcje i emocje godne Ligi 
Mistrzów zafundowali uczestnicy III 
Mistrzostw Województwa Łódzkie-
go Strażaków OSP w Halowej Piłce 
Nożnej, które odbyły się w Szczer-
cowie. Patronat nad imprezą spra-
wował Waldemar Wyczachowski, 
starosta bełchatowski.

Rywalizacja była zacięta, o czym 
świadczą bramki zdobyte dosłow-
nie w ostatnich sekundach gry, czy 
konkursy rzutów karnych. Końcowa 
klasyfikacja przedstawia się nastę-
pująco: pierwsze miejsce zdobył 
zespół z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Chajczynach (gmina Zelów), 

drugie miejsce wywalczyli straża-
cy z Woli Krzysztoporskiej (powiat 
piotrkowski), natomiast trzecie przy-
padło ochotnikom z OSP Słupia (po-
wiat skierniewicki). W turnieju udział 
wzięły także drużyny z powiatów: 
sieradzkiego, wieluńskiego, łaskiego 
i łowickiego. Tytuł „króla strzelców” 
zdobył Jacek Berensztajn, znany 
piłkarz, wieloletni gracz GKS Bełcha-
tów, zawodnik OSP Chajczyny.

Podczas dekoracji zwycięzców 
władze powiatu reprezentowa-
li Grzegorz Gryczka, wicestarosta 
bełchatowski oraz Krzysztof Gajda, 
członek Zarządu Powiatu w Bełcha-
towie. n

Dwanaście drużyn chłopców z rocznika 2006 brało udział 
w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Bełchatów Cup pod 
patronatem honorowym Waldemara Wyczachowskiego, sta-
rosty bełchatowskiego. Po raz czwarty w historii turniej miał 
miejsce w Bełchatowie. Rozgrywki odbyły się w dwóch gru-
pach, systemem każdy z każdym, w wymiarze czasowym je-
den raz piętnaście minut. W grupie A zagrały: MKS Kluczbork, 
Jutrzenka Bychlew, Stadion Śląski Chorzów, Pogoń Zduńska 
Wola, Astoria Szczerców i GKS Bełchatów. W grupie B: GKS II 
Bełchatów, Lechia Tomaszów Mazowiecki. Raków Częstocho-
wa, ŁKS Łódź, Szczerbiec Wolbórz oraz Soccer Bełchatów. Naj-
lepsze cztery zespoły z obu grup uzyskały awans do kolejnego 
etapu, w którym rywalizowały systemem pucharowym. Osta-
tecznie na najwyższe podium zasłużyli chłopcy z GKS Bełcha-
tów (II. Lechia Tomaszów Maz.; III. Pogoń Zduńska Wola). GKS II 
Bełchatów zajął V. miejsce. n

W VII Zimowym Turnieju Kibiców 
GKS Bełchatów, zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Sympatyków 
GKS Bełchatów „Torfiorze" i Kibice 
Razem GKS Bełchatów, uczestniczyła 
rekordowa liczba osób - ponad 700!  

W turnieju wzięły udział 22 dru-
żyny. Swoje reprezentacje mia-
ły wszystkie grupy kibicowskie 
i większość bełchatowskich osiedli, 
a także fani GieKSy z Ochocic, Kluk, 
Krzywanic, Łękawy i Lubca. Turniej 
wygrała drużyna MT`91 (to już ich 
drugie zwycięstwo w turniejach ki-
biców GKS), która w finale pokona-
ła jedną z drużyn Binkowa. Trzecie 

miejsce przypadło dla Przytorza, 
które w meczu o trzecie miejsce 
okazało się lepsze od „333”. Oprócz 
meczów piłkarskich rozegrana zo-
stała też popularna konkurencja - 
przeciąganie liny, w której najlepszy 
okazał się Binków. Nagrody i pu-
chary wręczyli najlepszym druży-
nom Wiktor Rydz, prezes GKS i Elż-
bieta Naturalna, sekretarz Powiatu 
Bełchatowskiego. Na turnieju nie 
zabrakło pamiątkowych fotek z fla-
gami i stoisk z pamiątkami klubo-
wymi. Po raz pierwszy na turnieju 
kibiców GKS swój kącik zabaw mieli 
najmłodsi kibice. n

Strażacy sprawdzili się na boisku

Młodzi „Brunatni” z pucharem 

Kibice też grali w piłkę na turnieju

Puchar dla najlepszej drużyny strażackiej został w powiecie bełchatowskim.

Starosta Waldemar Wyczachowski gratulował młodym piłkarzom sukcesów sportowych.

Organizację turnieju kibiców starostwo wsparło sumą prawie 4 tys. zł.
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- Jestem przekonany, że uzyskane i dobrze spożytkowane know-how może pomóc firmom w dobrym pro-
sperowaniu, rozwijaniu się i tworzeniu nowych miejsc pracy. Taki jest cel naszego wydarzenia – mówi Wal-
demar Wyczachowski, starosta bełchatowski o II Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego, które 
odbędzie się w kwietniu w Bełchatowie w hali widowiskowo-sportowej. 

Samorząd powiatu bełchatowskiego 
organizuje 6-7 kwietnia br. II Forum 
Gospodarcze Powiatu Bełchatow-

skiego, jedno z największych wydarzeń 
biznesowo-gospodarczych w powiecie 
bełchatowskim i regionie. Zbigniew Rau, 
Wojewoda Łódzki, objął tę inicjatywę pa-
tronatem honorowym. Podczas prelekcji 
i paneli dyskusyjnych mowa będzie m.in. 
o możliwości zastosowania nowoczesnych 
narzędzi w procesie inwestycji budowlanej, 
przyszłości bełchatowskiej kopalni w kon-
tekście kooperacji z firmami zewnętrznymi, 
o przestępstwach gospodarczych w Inter-
necie, pieniądzach na rozkręcenie biznesu, 
ale także o pożądanych umiejętnościach 
menadżerów i wypaleniach zawodowych. 
II Forum Gospodarczemu będą towarzy-
szyć prezentacje firm na kilkudziesięciu 
stoiskach, które będą otwarte i bezpłatne 
dla zwiedzających. Przyjadą też goście z in-
nych polskich powiatów i zagranicy. 

- W ubiegłym roku podejmując się organi-
zacji pierwszej edycji forum byłem ostrożny 
w formułowaniu sądów, miałem natomiast 
przekonanie, że inicjatywa jest potrzebna. 
Formuła forum była propozycją, która oka-
zała się sukcesem – mówi Waldemar Wycza-
chowski, starosta bełchatowski. Tegoroczne 
wydarzenie poszerzamy o ekspozycję firm, 
by mogły zaprezentować swoje produkty, 
wyroby i usługi. Zachęcam gorąco przed-

siębiorców do udziału w tym szczególnym 
spotkaniu, a mieszkańców do odwiedzenia 
hali widowisko – sportowej 6 kwietnia.

Współorganizatorem Forum jest Regio-
nalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie, na-
tomiast partnerem strategicznym PGE Gór-
nictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.. 

- Nam, jako przedsiębiorcom, zależy na 
pokazywaniu i promowaniu firm – mówi 
Andrzej Ratajski, prezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Bełchatowie. - Przed-
siębiorcy mają mało czasu, są zagonieni, 
a podczas forum, w jednym miejscu, mają 
możliwość wymiany doświadczeń, pozy-
skania nowych kontaktów biznesowych 
i uzyskania wielu przydatnych informacji 
od specjalistów.

- W ubiegłym roku aż 30 podmiotów 
przystąpiło do Izby chcąc być bliżej in-
nych firm i utrzymywać kontakty, na bie-
żąco zdobywać informacje – mówi Stani-
sław Gotkowicz, dyrektor biura RIG. - Na 
tegorocznym forum poruszymy ciekawe 
i wręcz nietypowe tematy, jak na przykład 
wypalenie zawodowe przedsiębiorców, 
przestępstwa gospodarcze w internecie, 
nowoczesne procesy realizacji inwestycji, 
partnerstwo publiczno – prywatne, rola 
uczelni w rozwoju gospodarki, wykorzysty-
wanie funduszy zewnętrznych. 

Do udziału w forum zachęca również Jó-
zef Stelmaszczyk, właściciel firmy Metaco, 

która w zeszłorocznej edycji powiatowego 
konkursu „Firma na medal” zdobyła nagro-
dę główną.

- Dzięki zdobyciu tego wyróżnienia 
wzrosło zainteresowanie moją firmą, mam 
więcej zamówień, większy prestiż i uznanie 
w środowisku – mówi Józef Stelmaszczyk. 
- Zapraszam kolegów przedsiębiorców do 
udziału w kwietniowym wydarzeniu. Czeka 
na nas wiele ciekawych tematów i możli-
wość zawiązania nowych kontaktów biz-
nesowych.  n

Przedsiębiorcy znów spotkają się razem

Rejestracja elektroniczna uczestników forum 
odbywa się na stronie www.powiat-belchatow-
ski.pl w zakładce Gospodarka/II Forum Gospo-
darcze. Zarejestrowani przedsiębiorcy otrzy-
mają bezpłatnie identyfikatory oraz materiały 
promocyjne. Wezmą także udział w  losowaniu 
atrakcyjnej nagrody. Dany podmiot gospodar-
czy może zgłosić do udziału w forum i wystawie 
promocyjnej maksymalnie 3 przedstawicieli, 
w tym opiekuna stoiska promocyjnego. Liczba 
stoisk jest ograniczona. 

Szczegółowe informacje: Zespół ds. Promocji – Sta-

rostwo Powiatowe w Bełchatowie, tel. 44 733 65 38. 

44 635 86 42. 

Do udziału w forum zachęcają (od lewej): Stanisław Gotkowicz i Andrzej Ratajski (RIG), starosta Waldemar Wyczachowski, Józef Stelmaszczyk (Metaco), Monika Michel (Starostwo Powiatowe).
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Agenda II Forum Gospodarczego 
6 kwietnia (czwartek)
Miejsce: hala widowiskowo-sportowa ul. 1 Maja 61
 8.00–9.00 Rejestracja uczestników
 9.30–9.50  Otwarcie forum i wystawy promocyjnej firm i instytucji, ogłoszenie konkursu, wspólne zdjęcie

I panel – wykłady, prezentacje
 9.55–10.25  Prezentacja programów wsparcia biznesu przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną
10.25–10.40   Plany rozwoju Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów (PGE GiEK SA O. KWB Bełchatów) 
10.45–11.15   Bezpieczeństwo w Internecie – zagrożenia i skutki dla osób prowadzących działalność gospodar-

czą (Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie)
11.20–11.50   Partnerstwo publiczno-prywatne jako efektywna forma realizacji inwestycji publicznych (Mini-

sterstwo Rozwoju)
11.55–12.15  Zapraszamy do Kleszczowa – misja Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów fundamentem wspiera-

jącym zrównoważony rozwój przedsiębiorcy (Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów)
12.20–12.55   Oszustwa w obrocie gospodarczym dokonywane za pośrednictwem Internetu – przykłady (Ko-

menda Powiatowa Policji w Bełchatowie)
13.00–13.40  Gość specjalny: Robert Jasiński - O złej kulturze sukcesu, porażkach i kryzysach
13.45–14.45  przerwa

II panel – prelekcje i dyskusja
14.45–15.45   Współczesne narzędzia informatyczne w zarządzaniu procesem realizacji inwestycji budowlanej 

(Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa)
15.45–16.45   Czym jest wypalenie zawodowe? Co zrobić, by nigdy nas nie dosięgło? (Klinika Wolmed)
16.45–17.45  Rola uczelni w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych – doświadczenia Społecznej Akademii 

Nauk (SAN)
17.50–18.00   Zakończenie, losowanie nagrody wśród uczestników Forum 

7 kwietnia (piątek)
Dworek Słupia 
10.00–12.00  Wykorzystanie funduszy zewnętrznych  w rozwoju prywatnej działalności na przykładzie Dwor-

ku Słupia – spotkanie studyjne 

UWAGA !!!  KONKURS DLA UCZESTNIKÓW FORUM 
 Przedsiębiorcy biorący udział w Forum, zarejestrowani drogą elektroniczną, którzy potwierdzą swoją obecność w Biu-
rze Forum w dniu 6 kwietnia i przekażą imienną wizytówkę wezmą udział w losowaniu atrakcyjnej, wartościowej 
nagrody. Losowanie zwycięzcy odbędzie się w drugiej części wydarzenia (panele dyskusyjne). Warunkiem przyznania/
odebrania nagrody jest obecność podczas losowania.

Partnerzy: Patroni medialni:

Organizator: Współorganizator: Patron honorowy: Partner strategiczny: 
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Programy wsparcia biznesu w ŁSSE
Prezentacja możliwości inwestycyjnych dla przedsiębiorców w ŁSSE, warunki uzyskania ulg 
podatkowych, działania strefy w  obszarze edukacji, współpracy klastrowej oraz przedsta-
wienie projektu Startup Spark. Spark to nie tylko akcelerator. Tworzy swoisty „ekosystem” 
łączenia startupów z dojrzałymi firmami. Wykorzystywany jest w ten sposób potencjał ŁSSE 
i jej inwestorów do tego, aby pomagać startupom na różnych etapach rozwoju i aby łączyć 
młode i  kreatywne biznesy z  doświadczeniem, infrastrukturą i  zasobami dużych przed-
siębiorstw. Startupy są bardzo popularną m.in. w  Stanach Zjednoczonych formą wsparcia 
dobrych pomysłów na biznes. Mówiąc krótko polega to na tym, że osoby przedstawiają po-
tencjalnym inwestorom swoje  pomysły czy patenty, które nierzadko stają się później nawet 
globalnymi sukcesami.

Plany rozwoju Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów po kilkudziesięciu latach istnienia wpisała się trwale 
w wiele obszarów lokalnej rzeczywistości, wśród których najistotniejsza to rola kopalni jako 
strategicznego podmiotu gospodarczego, nie tylko dla regionu, ale również dla kraju. Kopal-
nia to także największy w powiecie bełchatowskim pracodawca, a także partner biznesowy, 
kooperujący z  licznymi partnerami w  dziedzinach przemysłowych, ekonomicznych czy na-
ukowych. Dyrektor Marian Rainczuk przedstawi dotychczasowe obszary współpracy kopalni 
z  firmami zewnętrznymi oraz zaprezentuje plany kooperacji na najbliższe lata. W  kopalni 
realizowane są obecnie procesy rozwojowe, które stwarzają nowe potrzeby technologiczne 
i materiałowe. Obok nich, dla firm z branży rekreacyjno-rozrywkowej pojawi się możliwość 
udziału w zagospodarowaniu zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców. 

Partnerstwo publiczno-prywatne jako efektywna forma 
realizacji inwestycji publicznych. 
Partnerstwo publiczno-prywatne definiuje się jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego 
mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez 
sektor publiczny. Pod względem formalnoprawnym nie ma ograniczeń branżowych dotyczących 
formuły ppp, wszystkie zadania publiczne, szczególnie z zakresu usług użyteczności publicznej mogą 
być przedmiotem współpracy. Podczas forum poruszone zostaną takie tematy jak, korzyści z formuły 
ppp, rynek ppp w Polsce, planowane nowe projekty, polityka rządu w zakresie rozwoju ppp oraz 
wspieranie samorządów i przedsiębiorców w przygotowaniu projektów ppp. 

Bezpieczeństwo w Internecie – zagrożenia i skutki dla 
osób prowadzących działalność gospodarczą.
Przedstawione zostaną zasady bezpiecznego korzystania z  sieci Internet ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą (zasady 
zabezpieczeń sprzętowych, hasłowych, osobowych). Zagadnienia te omówione będą na 
przykładach ze wskazaniem błędów i  zaniedbań w  tym obszarze skutkujących utratą baz 
danych lub dostępu do nich (szyfrowanie baz danych przez uruchomiony nieświadomie pro-
gram), negatywnymi skutkami finansowymi w związku m.in. z uzyskaniem bezprawnego 
dostępu do rachunków bankowych (nieautoryzowane przelewy z rachunku, przywłaszcze-
nia środków finansowych przez pracowników).

O złej kulturze sukcesu, porażkach i kryzysach
W zdominowanej przez kult sukcesu rzeczywistości często zapominamy, że drugą stroną wygranej jest 
niepowodzenie. Ta z pozoru ciemna strona, ma do zaoferowania znacznie więcej niż blaski zwycięstwa, 
ponieważ pozwala przekraczać strefę komfortu i wychodzić poza ramy tego co znane. Wykład inspiracyj-
no-motywacyjny dotyczący mechanizmów radzenia sobie z trudnościami i budowaniu postawy ukierun-
kowanej na doskonalenie, pozwoli odkryć głębszą prawdę o sobie i odnaleźć nowe sposoby zwiększania 
skuteczności biznesowej. 

       Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu ŁSSE od 
kwietnia 2016r., absolwentka kierunku gospodarka prze-
strzenna w  Centrum Europejskich Studiów Regionalnych 
i  Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim 
oraz politologii na Uniwersytecie Kard. S. Wyszyńskiego 
w Warszawie. Posiada także tytuł MBA zdobyty na Uczelni 
Łazarskiego. Karierę zawodową rozpoczynała w Departa-
mencie Funduszu Spójności w  Ministerstwie Transportu. 
Były Pełnomocnik ds. Kontaktów Zewnętrznych i Rozwoju 
Gospodarczego, a  następnie naczelnik Wydziału Strategii 
i Rozwoju w UM Radomsko.

       Marian Rainczuk, od czerwca ub. r. dyrektor Oddziału 
Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów PGE GiEK S.A., 
absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz 
studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej. 
Od 1988 roku w Kopalni Węgla Brunatnego Turów kolejno 
pełnił funkcje sztygara zmianowego, technologa i  star-
szego inspektora ds. górniczych. Po utworzeniu holdingu 
energetycznego BOT Górnictwo i Energetyka S.A. pracował 
na stanowisku głównego specjalisty ds. wydobycia. Przez 
sześć lat pełnił funkcję starszego projektanta w Poltegor-
-Projekt sp. z o.o. we Wrocławiu. 

       Robert Kałuża, zastępca dyrektora w Ministerstwie 
Rozwoju, Departament Partnerstwa Publiczno-Prywat-
nego, absolwent Uniwersytetu Maastricht i Uniwersytetu 
Warszawskiego. Obecnie w  zakresie kompetencji zawo-
dowych sprawuje nadzór nad m.in. obszarami legislacji 
i rozwiązań prawnych, współpracą międzynarodową, pro-
wadzeniem bazy projektów ppp i monitorowaniem rynku 
ppp, analiz systemowych, realizacją działań szkoleniowych 
z zakresu ppp, działań informacyjno-promocyjnych.

Asp. Łukasz Pawełoszek – funkcjonariusz Biura 
do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej 
Policji zajmujący się od 10 lat zwalczaniem prze-
stępczości gospodarczej oraz cyberprzestępczości, 
pełniący służbę początkowo w  Wydziale do walki 
z  Przestępczością Gospodarczą i  Korupcją KPP 
w Bełchatowie, od 2015 r. w Wydziale d.w. z Prze-
stępczością Gospodarczą KWP w Łodzi, a od marca 
2017 r. w  Biurze do walki z  Cyberprzestępczością 
Komendy Głównej Policji. 

       Robert Jasiński, ekspert przywództwa, doradca i 
mówca biznesowy. Praktyk, bazujący na 20 letnim do-
świadczeniu biznesowym. Twórca dwóch autorskich kon-
cepcji rozwijania przywództwa - Świadome Przywództwo 
Osobiste i Wielopoziomowa Architektura Przywództwa, 
Autor książki "Obudź w sobie lidera" oraz wielu artykułów 
w prasie biznesowej. Ekspert współpracujący i rekomen-
dowany przez Komitet Jakości Usług Finansowych przy 
Związku Banków Polskich. Członek i były wiceprezes Sto-
warzyszenia Profesjonalnych Mówców. 

Rejestracja elektroniczna
www.powiat-belchatowski.pl/gospodarka

GOŚĆ SPECJALNY
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Współczesne narzędzia informatyczne w zarządzaniu procesem 
realizacji inwestycji budowlanej
Referat przekrojowo wskaże możliwości zastosowania nowoczesnych narzędzi w  fazach 
procesu realizacji inwestycji budowlanej, w których do tej pory ich stosowalność była ogra-
niczona. Na podstawie zasad „Budowanie informacji o budynku/budowli" pokazane zostaną  
pola działalności inżynierskiej, które mogą zostać w nowatorski sposób wsparte przez tech-
nologie informatyczne oraz w  jaki sposób przesyłać i  gromadzić w  ten sposób pozyskane 
dane. Zostanie przedstawiony również stan zaawansowania wdrożenia technologii „Budo-
wania informacji o budynku" w Polsce i na świecie oraz wskazane główne kierunki rozwoju 
tej metodologii.

Czym jest wypalenie zawodowe? Co zrobić, by nigdy nas nie 
dosięgło?
Wypalenie zawodowe jest pewnego rodzaju depresją, związaną z przepracowaniem. Poja-
wia się zazwyczaj wtedy, gdy pracownik staje w obliczu coraz większych wymagań. Z bie-
giem czasu przestaje go ona cieszyć, dawać satysfakcję, pojawia sie niechęć do wykonywa-
nego zawodu. Gdy po krótkotrwałym odpoczynku przemęczenie nie mija, a przygnębienie 
i zniechęcenie przenoszą się także na prywatne życie, możemy mieć do czynienia z wypa-
leniem zawodowym. Chociaż nie ma jednego sposobu, by się przed nim ochronić, można 
skorzystać z wypracowania pewnych zachowań przy pomocy specjalisty.

Oszustwa w obrocie gospodarczym dokonywane za po-
średnictwem Internetu – przykłady.
Wystąpienie dotyczyło będzie wyłudzeń towarów, usług oraz środków finansowych w obro-
cie gospodarczym za pośrednictwem sieci Internet. W tym zakresie przedstawione zostaną 
przykładowe, najczęściej powtarzające się zdarzenia (m.in. wyłudzanie opłat za zamiesz-
czenie danych firmy w  ogólnodostępnych rejestrach, wyłudzanie towarów czy usług przy 
wykorzystaniu podrobionych dokumentów przesyłanych elektronicznie, często przy użyciu 
danych faktycznie istniejącego innego podmiotu gospodarczego). 

Rola uczelni w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych - 
doświadczenia Społecznej Akademii Nauk 
Panel koncentruje się na następujących zagadnieniach: - czym dziś jest przedsiębiorczość i jakie role w jej 
kształtowaniu mają uczelnie; - w jaki sposób Społeczna Akademia Nauk kreuje postawy przedsiębiorcze 
- spojrzenie uczelni; - kreowanie postaw przedsiębiorczych z perspektywy RIG - spojrzenie biznesu; - dys-
kusja o wspólnych celach związków przedsiębiorców z uczelniami.  

Zapraszamy do Kleszczowa – misja Fundacji Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów fundamentem wspierającym zrównoważony 
rozwój przedsiębiorcy
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów została powołana do życia w 1994 roku przez Radę  Gminy a jej 
głównym celem jest tworzenie i zapewnienie najlepszych warunków dla inwestorów krajowych i za-
granicznych oraz promowanie oferty inwestycyjnej Gminy Kleszczów. Działalność Fundacji nie ogranicza 
się jedynie do pozyskiwania nowych inwestorów, ale w równej mierze zajmuje się wspieraniem lokalnej 
przedsiębiorczości, inicjowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy istniejącymi i nowymi podmiota-
mi. Podczas prezentacji mowa będzie o najnowszych programach wsparcia, w jakich formach i do kogo 
konkretnie są adresowane. 

       Łukasz Majchrzak, współwłaściciel firmy Al-
braco, z  doświadczenia zawodowego menadżer 
projektu, projektant konstrukcji, kierownik budowy 
z  uprawnieniami budowlanymi do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, współzałożyciel klastra 
SEC. Na liście nadzorowanych przez niego projek-
tów znajdują się m.in. hala maszyny papierniczej, 
hala magazynu rol materiału wytwarzanego, hala 
logistyczna, a także budowa dworca Łódź Fabrycz-
na. Autor publikacji w Kwartalniku Łódzkim.

         Karina Stasiak - certyfikowany specjalista tera-
pii uzależnień, Kierownik Oddziału Leczenia Uzależ-
nień w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień 
Wolmed w Dubiu. Praktyk – mistrz NLP. Od wielu 
lat pracuje z osobami uzależnionymi. Posiada cer-
tyfikat z zakresu EEG Biofeedback. 

       Sierż. szt. Marek Rośniak – funkcjonariusz 
Wydziału do walki z  Przestępczością Gospodarczą 
i  Korupcją Komendy Powiatowej Policji w  Bełcha-
towie, od ponad 4 lat zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej, a  w  szczególności 
cyberprzestępczości. Specjalizujący się w tematyce 
oszustw internetowych, w tym oszustw w obrocie 
gospodarczym.

       Dr Łukasz Prysiński, doradca finansowy, specjalista 
w  zakresie restrukturyzacji i  optymalizacji działalności 
firm, trener rozwoju osobistego. Absolwent Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. 
W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych 
w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Specjalizuje się 
w optymalizacji sytuacji ekonomiczno – finansowej firm, 
procesów zarządzania; systemów motywacyjnych, roz-
woju osobistego i zawodowego.  Autor licznych publikacji.

       Krzysztof Stębelski, od października 2016 r. prezes 
FRGK. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w War-
szawie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji oraz Poli-
techniki Łódzkiej na Wydziale Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska. W doświadczeniu zawodowym 
m.in. inżynier budowy w tomaszowskiej firmie Gemar, 
inspektor rejonowy w Oddziale Nadzoru Budowlanego 
w Tomaszowie Maz., kierownik Referatu Budownictwa i 
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wolborzu, 
prezes zarządu Rawskiego TBS, zastępca wójta Wolborza, 
burmistrz, a następnie doradca burmistrza.
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BLISKO NAS

Święto Zakochanych za-
inspirowało nas do po-
szukiwania i wzbudzania 

serdecznych uczuć w odnie-
sieniu do miejsca, w których 
mieszkamy, uczymy się czy pra-
cujemy. I w ten sposób wypro-
mieniowała z wielu serc miłość 
do ... powiatu bełchatowskiego, 
co widać na uśmiechniętych 
twarzach na załączonych ob-
razkach:) Przypadkowo spotka-
ne osoby same wybierały ha-
sła. Pełną galerię zdjęć można 
obejrzeć na oficjalnej witrynie 
starostwa w artykule pt. „Walen-
tynkowy powiat”. A przy okazji, 
życzymy wszystkim Czytelni-
kom dużo miłości każdego dnia. 
Warto pamiętać, że otaczająca 
nas rzeczywistość to lustro tego, 
co mamy w środku, w sercach. 
Jeśli kochamy, szanujemy i ceni-
my siebie, innych i świat, rzeczy-
wistość „odbije” to do nas z po-
wrotem.  Bądźcie zatem zawsze 
i wszędzie zakochani! n

Walentynkowy powiat bełchatowski

Kochamy,  
co polskie
Czwartkowe seanse polskich filmów 
w kinie Helios to wart polecenia 
sposób na spędzanie wolnego cza-
su, możliwość wygrania drobnego 
upominku, ale także włączenie się 
w ciekawą inicjatywę Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Chodzi o projekt „Kultura dostępna”, który umożliwia prostsze, a przede wszystkim tańsze korzystanie z dzieł arty-
stów, czyli kultury i sztuki ogólnie rzecz ujmując. Dzięki temu bilet na polski film można kupić w atrakcyjnej cenie. 

Począwszy od stycznia tego roku każ-
dy czwartek w Heliosie ma polski seans 
o godz. 18. Warto przyjść kilkanaście minut 

wcześniej, by wziąć udział w mini-konkursach czy 
losowaniach drobnych suwenirów, przekazanych 
przez podmioty popierające polską kulturę. Akcja 
podoba się także bełchatowskiemu staroście.

- Uważam, że to dobrze, iż mamy dostęp do 
kultury światowej, ale nie wolno nam zapominać 
o tym, co jest nasze, polskie – mówi Waldemar 
Wyczachowski. - Bywa, że młodzi ludzie lepiej 
orientują się w dziedzictwie tzw. kultury zachod-

niej, a nie znają tego, co ojczyste. Kultura powin-
na być dostępna, to dziedzina, która uczy, uwraż-
liwia, wyrabia gust, inspiruje. Dlatego zachęcam 
do korzystania chociażby z czwartkowych pol-
skich seansów kinowych. W repertuarze są po 
prostu dobre, wartościowe filmy.

Wkrótce będzie można zobaczyć:

2 marca: „Słońce, to słońce mnie oślepiło”
9 marca: „Wołyń”
16 marca: „Prosta historia o morderstwie”
23 marca: „Zaćma”

30 marca: „Wszystkie nieprzespane noce”  
6 kwietnia: „Plac zabaw”
13 kwietnia: „Smoleńsk”
20 kwietnia: „Kamper”
27 kwietnia: „Pitbull. Nowe porządki”

Polskie filmy są wyświetlane jednocześnie 
w kilkudziesięciu kinach w kraju. Sukcesywnie 
przyłączają się do tej wyjątkowej sieci kolejne 
placówki. Operatorem programu „Kultura do-
stępna” w kinach jest Narodowe Centrum Kul-
tury. n

W konkursach przed polskim seansem odbywają się konkursy z nagrodami.
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Mniej pożarów, ale więcej miejscowych zagrożeń na terenie powiatu odnotowała straż pożarna w ubiegłym 
roku. Policjantom zgłoszono więcej wykroczeń, a mniej spraw kryminalnych. Obie formacje podsumowały mi-
niony rok oceniając go jako dobry pod kątem skuteczności swojej pracy. Było jej niemało, zwłaszcza na drogach.  

Paliło się rzadziej, nikt nie stracił 
w ogniu życia 

W roku 2016 roku straż pożarna w naszym 
powiecie alarmowana była 1392 razy (mniej 
o 62 niż w 2015r.). Rzadziej wyjeżdżano do 
pożarów (298), ale częściej do miejscowych 
zagrożeń (1037). Podczas wszystkich zdarzeń 
straż zanotowała ogółem 15 ofiar śmiertel-
nych oraz 121 osób rannych. W pożarach zo-
stało rannych 13 osób. W grupie miejscowych 
zagrożeń (głównie wypadki drogowe) ran-
nych zostało 108 osób i 15 ofiar śmiertelnych. 

Interwencja strażaków co 6 godzin i 18 
minut

Pożar wybuchał statystycznie co 29 godzin i 24 
minuty. Podczas prowadzenia działań ratowni-
czych strażacy zużyli ponad 2500 m3 wody, 623 l 
środka pianotwórczego, 8 kg proszku gaśniczego, 
4500 kg sorbentów oraz tonę neutralizatorów. 
W ubiegłym roku samochody z KP PSP w Bełcha-
towie łącznie przejechały ponad 48 tys. km. 

Wyposażenie coraz lepsze 
KP PSP w Bełchatowie posiada własną, no-

woczesną siedzibę, samochody i inny specja-
listyczny sprzęt pożarniczy na poziomie eu-
ropejskich standardów, a 88 osobowa kadra 
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KP 

PSP jest odpowiednio wyszkolona i przygoto-
wana do prowadzenia działań ratowniczych 
i niesienia specjalistycznej pomocy. Po nara-
dzie rocznej Zastępca Łódzkiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. mgr inż. 
Paweł Stępień przekazał do użytku dla bełcha-
towskiej jednostki lekki samochód kwatermi-
strzowski. Zaprezentowano także nowo zaku-
pione węże gaśnicze i armatkę wodną. 

***
W Komendzie Powiatowej Policji w Beł-

chatowie odbyła się odprawa służbowa pod-
sumowująca miniony rok. Według danych 
policji wykrywalność przestępstw krymi-
nalnych była satysfakcjonująca, czas reak-
cji na zgłoszenia był krótszy, w wypadkach 
drogowych było mniej ofiar śmiertelnych, 
a efekty działań profilaktycznych były dobre.  

Złodzieje i  narkotykowi przestępcy na 
gorącym uczynku 

Miniony rok przyniósł wzrost liczby prze-
stępstw, odnotowano ich 2249 (w 2015 r. 
-2122). Jednocześnie nastąpił wzrost wykry-
walności do 1703 (w 2015r. - 1622). Wzro-
stowi przestępczości ogólnej towarzyszył 
spadek przestępstw kryminalnych, w tym 
przestępstw rozbójniczych, bójek i pobić, kra-
dzieży cudzej rzeczy, kradzieży pojazdów, 
uszkodzeń mienia (w 2016 r. - 1192, w 2015 r.  
- 1202). Sukcesem było zatrzymanie na gorą-
cym uczynku dwóch złodziei włamujących się 
do sklepu w Drużbicach, którzy mieli na sumie-
niu także ponad 30 innych włamań na naszym 
terenie. Policjanci odzyskiwali też skradzione sa-
mochody. Dużym sukcesem było zlikwidowa-
nie dwóch sklepów z dopalaczami. Jest też się 
czym pochwalić w walce z przemysłem narko-
tykowym: zabezpieczono ponad 400 roślin ko-
nopi indyjskich, 47 kg marihuany, zlikwidowano 
17 upraw konopi indyjskich. Policjanci byli rów-
nież skuteczni w walce z bandytyzmem stadio-
nowym i ratowali życia ludzkie. Dzięki właściwej 
reakcji dyżurnych, policjanci udaremnili czterem 
osobom próby samobójcze.

Czasem pouczenie, rzadziej mandat
Wzrosła liczba wykroczeń z 5032 w 2015 

roku do 6854. Policjanci nałożyli 2798 man-
datów, sporządzili 233 wnioski o ukaranie 
do sądu, w 3823 przypadkach zastosowali 
pouczenie sprawcy. W porównaniu z 2015 r. 
odnotowano spadek interwencji domowych 
o 236, nastąpił natomiast ponad 100% wzrost 
interwencji zakończonych wszczęciem pro-

cedury Niebieskiej Karty. Policjanci prowadzi-
li szereg akcji prewencyjnych, m.in. „Nielat/
Wagarowicz”, „Bezpieczne osiedle”, „Pub”, „Pies”, 
„Park” , „Bezpieczna woda”. Zabezpieczali 61 im-
prez masowych, głównie mecze piłki nożnej 
i siatkowej. W tych działaniach uczestniczyło 
ponad 2440 policjantów.

Wciąż na drogach giną ludzie 
W 191 wypadkach drogowych na terenie 

naszego powiatu życie straciło 14 osób (2015 r. 
- 160 wypadków, 17 ofiar). Główne przyczyny 
tych zdarzeń to nieudzielenie pierwszeństwa 
przejazdu, za duża prędkość, nieuwaga w oko-
licach przejść dla pieszych. „Grzechy” popełniali 
też piesi: wtargnięcie na drogę tuż przed po-
jazdem, przechodzenie na czerwonym świetle 
i przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolo-
nym. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 
nałożyli 10 808 mandatów, sporządzili 470 
wniosków o ukaranie do sadu, zastosowali 
1716 pouczeń. Ponad 16 tysięcy kierowców 
przebadano na zawartość alkoholu. 

Policja cieszy się wsparciem i sympatią 
społeczną

Podczas rocznej narady komendant zaak-
centował znaczenie współpracy i wsparcia Po-
licji przez samorządy, podkreślił fakt, że w każ-
dej gminie funkcjonuje posterunek, przez co 
policja jest bliżej obywateli. Pomoc finansowa 
samorządów przekłada się na wymierne efekty. 
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przeka-
zało: 21 000 zł na służby ponadnormatywne, 30 
000 zł na sprzęt komputerowy, 5 000 zł na nar-
kotestery. Komendant przedstawiając struktu-
rę Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie 
wskazał, że w naszej jednostce jest 214 etatów 
policyjnych, w tym dwa refundowane ze środ-
ków gminy Kleszczów oraz 8 wakatów.  n

Zameldowali wykonanie rocznej służby

BEZPIECZEŃSTWO

Oprócz udziału w prawdziwych akcjach, przynajmniej raz w 
roku wszyscy strażacy biorą też udział w ćwiczeniach.
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W trosce o osoby niepełnosprawne
Od stycznia Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności 
funkcjonuje w nowym miejscu. 
Dotychczas pracował w budynku 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie przy ulicy Czaplinieckiej 
66, obecnie przyjmuje petentów 
przy ulicy Czaplinieckiej 96, w bu-
dynku przy szkole „Energetyk” 
(naprzeciwko szpitala). 

Rocznie Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności wydaje około 3.000 
orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności. Przekładając to na liczbę 
klientów wychodzi, że  do zespołu trafia ponad 
15.000 osób rocznie, ponieważ każdy zaintereso-
wany, starający się uzyskać odpowiednie upraw-
nienia w placówce, pojawia się kilka razy: pobiera 
wnioski, uczestniczy w komisjach lekarskich, od-
biera legitymacje i zaświadczenia.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowej 
siedziby, w przestronnych pomieszcze-
niach możemy jednocześnie prowadzić 

dwa składy orzekające – mówi Danuta 
Stopka, koordynator PZdsON.  - Planu-
jemy jeszcze zorganizowanie drugiego 
biura podawczo-odbiorczego, w jednym 
przyjmować będziemy wnioski i wydawać 

orzeczenia, natomiast w drugim wydawać 
będziemy legitymacje i karty parkingowe. 
Dzięki temu kolejki powinny się zmniej-
szyć i czas załatwienia sprawy znacznie się 
skróci.   n

Karol Młynarczyk, wicewojewoda łódzki odwiedził bełchatowski szpital chcąc poznać sytuację placówki 
przed tworzeniem sieci szpitali na podstawie zapowiadanej przez rząd ustawy zmieniającej ich finansowa-
nie. Wojewoda spotkał się z dyrekcją lecznicy i starostą bełchatowskim.

Projekt nowelizacji, który ma wejść w życie 
w lipcu br., zakłada utworzenie systemu 
zabezpieczenia zdrowotnego obywateli, 

zwanego siecią szpitali. Placówki, które do niej 
trafią, będą finansowane ryczałtowo z budże-
tu państwa. Pozostałe będą mogły ubiegać się 
o kontrakt z płatnikiem na dawnych zasadach. 
Ponad 90 procent środków na lecznictwo szpital-
ne zostanie przeznaczonych na sieć szpitali. 

- Moja ocena bełchatowskiego szpitala, z dużą 
ilością oddziałów, dobrze wyposażonego, jest 
dobra – ocenił Karol Młynarczyk, wicewojewoda 
łódzki. - Jak w większości szpitali jest w nim jesz-
cze wiele do zrobienia, ale obecny poziom już 
jest satysfakcjonujący. 

Wojewoda wraz z Waldemarem Wyczachow-
skim, starostą bełchatowskim, dr n. med. Pawłem 
Skoczylasem, dyrektorem szpitala oraz lek. med. 
Jerzym Ogłuszką, zastępcą dyrektora ds. medycz-
nych wizytowali oddziały placówki. Ordynatorzy 
chwalili się osiągnięciami, ale również mówili 
o potrzebach remontowych i sprzętowych.

- Cieszę się, że wojewoda odwiedził bełcha-
towski szpital – mówi Waldemar Wyczachow-
ski, starosta bełchatowski. - Była to dla mnie 

okazja zaprezentowania wieloletniej współ-
pracy samorządu powiatowego w zakresie 
remontów i zakupów sprzętu. Nasz samorząd 
regularnie udziela dotacji, w ostatnich latach to 

ponad milion złotych na zakupy nowoczesne-
go wyposażenia. W tym roku również planuje-
my kolejną transzę pomocy na zakup sprzętu 
medycznego. n

Szpital z dobrą oceną wojewody

NA ZDROWIE

Nowa siedziba dla Zespołu polepszyła nie tylko jakość obsługi klientów, ale także warunki pracy sześcioosobowej kadry.

Po Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oprowadziła wicewojewodę pani dr Elżbieta Maciaszczyk-Gabryanczyk, z-ca ordynatora SOR.
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3,3 milionów zł ma w portfelu powiat bełchatowski na działania służące ochronie środowiska. Usuwanie azbestu, 
tworzenie kolejnych zielonych terenów czy rozbudowywanie sieci wodociągów i kanalizacji z pomocą pieniędzy 
z powiatowej kasy będą w tym roku realizować nasze gminy. Samorząd powiatu bełchatowskiego wesprze te za-
dania sumą 800 tysięcy złotych.

Powiat wolny od azbestu
Odbiór odpadów zawierających azbest z pomo-

cą finansową powiatu, wynoszącą łącznie 65 tys. 
zł, będą realizować w 2017 roku miasto Bełchatów, 
Zelów, Drużbice i Rusiec. Dla mieszkańców, którzy 
mają na swoich posesjach materiały z tą niebez-
pieczną substancją, to wielkie ułatwienie. Gminy 
zobowiązały się wynająć specjalistyczne firmy, któ-
re zajmują się odbiorem, transportem i unieszko-
dliwianiem odpadów zawierających azbest. Miesz-
kaniec nie poniesie kosztów wymienionych usług. 

Zieleni nigdy dość
Na uporządkowane i atrakcyjne florystycznie 

krajobrazy radni powiatu zdecydowali dołożyć 
gminom pieniądze. Miasto Bełchatów otrzyma 60 
tys. zł na zagospodarowanie terenu zieleni pomię-
dzy ulicami Kościuszki i Witosa, a Kleszczów 300 
tys. zł na utrzymanie i konserwację zieleni w miej-
scowościach na terenie gminy.

Gminy zaplanowały szereg inwestycji słu-
żących ochronie środowiska, wśród których 

są też takie z dotacjami z kasy powiatu, któ-
re łącznie stanowią ponad 370 tys. zł. Gmina 
Bełchatów zamierza wykonać oświetlenie 
solarne (112 tys. zł dotacji), w Stanisławowie 
I w gminie Szczerców powstanie kanalizacja 
sanitarna (100 tys. zł),  budynek OSP w Strzy-
żewicach (gm. Kluki) czeka przebudowa wraz 
z instalacjami i termomodernizacją (54 tys. 
zł), a hydrofornię w Ruścu docieplenie bu-
dynku i wymiana okien (35 tys. zł).

Inwestycje ekologiczne na lata
Dużo będzie się działo w miejscach publicz-

nej użyteczności, a więc takich, z których wszy-
scy korzystamy. Zaplanowane inwestycje mają 
na celu nie tylko podniesienie komfortu i wy-
gody użytkowników, ale także uwzględniają 
ochronę środowiska. Wśród tych przedsię-
wzięć najkosztowniejsze to przebudowa insta-
lacji wentylacji mechanicznej wraz z wymianą 
nagrzewnicy powietrza w pomieszczeniach 
basenowych i sportowych w Powiatowym 
Centrum Sportu, przebudowa instalacji elek-
trycznej, montaż oświetlenia energooszczęd-
nego w pływalni i sali gimnastycznej (1 150 
tys. zł) oraz przebudowa sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie 
w celu poprawy efektywności energetycznej 
budynku (400 tys. zł). Śmietnik do segregacji 
odpadów, nowe pojemniki i stojaki na rowe-
ry, a także nowy węzeł cieplny i wentylacja 
w pracowniach gastronomicznych pojawią się 
w ZSP nr 4 (ok. 250 tys. zł). Warto wspomnieć, 
że modernizacja oświetlenia planowana jest 

w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie 
(74 tys. zł), a Młodzieżowy Ośrodek Socjotera-
pii w Łękawie wzbogaci się w siłownię plene-
rową i ładny, zielony teren (45 tys. zł).

Ekologia dla Jasia i Jana
Na edukację ekologiczną mieszkańców za-

planowano 200 tys. zł (konkursy z nagroda-
mi, warsztaty ekologiczne, akcja zbiórki ma-
kulatury). Będą też kontynuowane programy 
prozdrowotne, dzięki którym mieszkańcy 
będą mogli skorzystać nieodpłatnie z różne-
go rodzaju badań:

Mój ekologiczny styl życia (badania krwi, 
konsultacja z dietetykiem) – 100 tys. zł;

Zdrowo gram – jestem eko (badania krwi 
dla uczniów, konsultacja z dietetykiem) -50 
tys. zł, 

badania mężczyzn wykrywające raka pro-
staty - 100 tys. zł,

szczepienia dziewczynek przeciw wiruso-
wi HPV - 126 tys. zł. n

Kiedyś magazyn na pomoce dydaktyczne, a dziś nowocześnie wyposażona pracownia zachęca podopiecz-
nych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach z nauk przy-
rodniczych. Są tu mikroskopy, tablice dydaktyczne, dobrej klasy sprzęt multimedialny. 

„Eko-pracownia Eko-Klasa w Gimnazjum 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łę-
kawie" to nazwa zadania, na które powiat 
otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu 
z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Nasza 
Eko-pracownia 2016”. Wartość całkowita za-
dania wyniosła 29.225,63 zł, z czego dotacja 
z WFOŚiGW w Łodzi stanowi 22.208,73 zł, 
a wkład samorządu powiatu bełchatowskie-
go, obejmujący remont pracowni i zakup 

sprzętu audio-video oraz komputerowego 
to 7.016,90 zł. 

Za przyznane pieniądze kupione zostały 
nowe pomoce dydaktyczne, związane bez-
pośrednio z edukacją ekologiczną, profesjo-
nalny sprzęt multimedialny oraz wyposaże-
nie klasy, m.in. ławki i krzesła uczniowskie, 
biurko nauczycielskie, regały, gabloty i szafki. 
Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną 
wraz z armaturą (doprowadzono do pracow-
ni bieżącą wodę oraz zamontowano umy-
walkę).  n

Powiat przyjazny środowisku i mieszkańcom

Poznają naturę w nowoczesnej sali

Lekcje z użyciem nowoczesnych mikroskopów są ciekawsze  
i łatwiejsze do zapamiętania.

300 tys. zł na utrzymanie terenów zieleni trafi do licznych 
miejscowości w gminie Kleszczów.

Inwestycje ekologiczne, wspierane finansowo przez powiat, 
można rozpoznać po specjalnych tablicach informacyjnych.

EKOLOGIA
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Z ŻYCIA GMIN

Koncert Noworoczny: Mieszkańcy gmi-
ny Drużbice spotkali się na Koncercie No-
worocznym w wykonaniu duetu wokalno 
– instrumentalnego „Jasna Strona Mocy”, arty-
stów związanych z Teatrem Wielkim w Łodzi, 
a także lokalnych wykonawców: „Ale Babki”, 
Orkiestry „Suchcice i Okolice” oraz Dominiki 
Góry, uczennicy SP  w Wadlewie. – To był nasz 
szósty koncert, który wpisał się już w kalen-
darz imprez kulturalnych w gminie. Spotkania 
te urozmaicamy zmieniając  formułę, miejsce 
i prezentując nowych artystów i nowe rodzaje 
muzyki. Nie zapominamy o naszych lokalnych 
zespołach pokazując, jak pięknie się rozwijają – 
mówi Bożena Zielińska, Wójt Gminy Drużbice.

Reforma oświaty: Początek roku w gminie 
Drużbice to także intensywne przygotowania 
do reformy oświaty. Opracowując zmiany wła-

dze gminy wzięły pod uwagę wszystkie z moż-
liwych realizacji, które w sposób istotny mają 
wpływ na edukację drużbickich dzieci w kolej-
nych latach. Podjęcie decyzji odnoszącej się do 
organizacji sieci szkół w gminie Drużbice było 
wynikiem wielu konsultacji z mieszkańcami i pil-
nego wsłuchiwania się w ich potrzeby. Obecne 
gimnazjum w Rasach zostanie przekształcone 
w ośmioletnią szkołę podstawową, a swoją dzia-
łalność rozpocznie już 1 września br. 

Fotowoltaika: Drużbice stawiają na ochronę 
środowiska i nowe rozwiązania. Jednym z nich 
jest projekt budowy instalacji fotowoltaicznych 
dla mieszkańców gminy. Wszystkich zaintere-
sowanych udziałem w projekcie, wójt gminy 

zachęca do wypełniania ankiet pozwalających 
na udział w przedsięwzięciu. Ankiety dostępne 
są w Urzędzie Gminy Drużbice lub na stronie 
internetowej. Można je składać do 31 marca br. 
w sekretariacie Urzędu Gminy w Drużbicach. 
Razem przyczyńmy się do ochrony środowiska!

Nowe propozycje zajęć dla najmłod-
szych: W marcu w gminie Drużbice ruszają 
zajęcia dodatkowe dla najmłodszych. Miło-
śników dobrej zabawy zachęcamy do udzia-
łu w zajęciach tanecznych oraz zapisywania 
się do szkółki piłkarskiej. Zapisy prowadzą: 
taniec – Gminna Biblioteka Publiczna w Dru-
żbicach (tel. 44 632 30 21); zajęcia piłkarskie 
– Robert Gembicki (tel. 508 017 072).  n

Spotkanie z przedsiębiorcami. Na ko-
niec 2016 roku w gminie Kleszczów dzia-
łało 426 firm, zatrudniających łącznie po-
nad 16 i pół tys. osób. W tej liczbie są 64 
spółki z o.o., 16 spółek cywilnych, 5 spółek 
akcyjnych. Najliczniej reprezentowane są 
firmy prowadzone przez osoby fizyczne 
(240). Przedstawiciele małego, średniego 
oraz dużego biznesu zostali zaproszeni 
na coroczne spotkanie, którego współ-
gospodarzami byli wójt gminy Sławomir 
Chojnowski oraz prezes Fundacji Rozwo-
ju Gminy Kleszczów Krzysztof Stębelski. 
ójt podziękował przedsiębiorcom za ich 
wkład w gospodarczy rozwój gminy i po-
zytywny wpływ na lokalny rynek pracy. 
Podkreślił, że w 2016 r. wskaźnik bezro-
bocia w gminie zmniejszył się poniżej 3,5 
proc.

TNT siódme w  Polsce. Technikum Nowo-
czesnych Technologii im. Jana Pawła II w Klesz-
czowie w najnowszej edycji rankingu „Perspek-
tyw” znalazło się na 7. miejscu w Polsce i na 
pierwszym – w województwie łódzkim. Uro-
czysta gala, połączona z ogłoszeniem wyników 
rankingu, odbyła się 10 stycznia w Warszawie. 

Dyplom oraz gratulacje za utrzymywanie wy-
sokiego poziomu nauczania w TNT odebrała 
dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie Agnieszka Nagoda-Gębicz.

Więcej urodzeń, mniej zgonów. W staty-
stykach gminnych rok 2016 zostanie odno-
towany jako rok wyraźnego, bo 10-procen-
towego wzrostu liczby urodzeń (było ich 101, 
podczas gdy rok wcześniej – 91). Z kolei liczba 
zgonów odnotowana w 2016 roku (38) była 
o ok. 12 proc. mniejsza niż w roku 2015 (43).

Zebrania sołeckie. Dwa razy w roku 
mieszkańcy poszczególnych sołectw gminy 
Kleszczów mają okazję brać udział w spotka-
niach z przedstawicielami samorządowych 
władz oraz gminnej administracji. Wartość 
takich bezpośrednich kontaktów jest trudna 
do przecenienia. Mieszkańcy mają okazję do-
wiedzieć się o inwestycjach prowadzonych 
i planowanych w danym sołectwie. Mogą 
też zgłaszać swoje wnioski i sprawy o cha-
rakterze interwencyjnym. Pierwsza w 2017 r. 
tura zebrań w gminie Kleszczów odbyła się 
w okresie od 13 do 23 lutego. n

Jerzy Strachocki
UG Kleszczów

Echo z Drużbic

Expressem przez Gminę Kleszczów

W gminie Drużbice działa wiele lokalnych grup artystycznych, które chętnie występują na licznych uroczystościach.

Sławomir Chojnowski, wójt Kleszczowa cieszy się ze 
zmniejszającego się bezrobocia w gminie.

Zainteresowani instalacjami solarnymi mieszkańcy gminy 
Drużbice mogą składać ankiety do 31 marca.
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Z ŻYCIA GMIN

Od lutego w Janowie działa kolej-
ny oddział Gminnego Przedszkola. 
Opiekę w placówce znalazło 18 ma-
luchów. To duże udogodnienie dla 
osób mających małe dzieci i miesz-
kających w południowo-wschod-
niej części gminy Bełchatów. 

- Niebawem podejmuję pracę i możliwość 
pozostawienia dziecka w przedszkolu jest mi 
bardzo na rękę, a synek jest też bardzo zado-
wolony. Inaczej musiałabym wozić dziecko 
do Łękawy lub Bełchatowa - mówi jedna 
z mam, Kinga Miksa-Filipczak.

Dla przedszkola wygospodarowano dwa 
pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Ja-
nowie, zrobiono remont sal i toalet, kupiono 
pomoce i zabawki. 

- Cały projekt kosztuje blisko pół miliona 
złotych, ale gmina wyda zaledwie 70 tysię-
cy złotych, bowiem ponad 400 tys. zł mamy 
z Unii Europejskiej - mówi wójt Kamil Ładziak. 
- Cieszy to tym bardziej, że mieszkańcy zgła-
szali potrzebę istnienia takiej placówki i mo-
gliśmy zrealizować ich potrzeby.

Przedszkole w Janowie uruchomione zostało 
w ramach projektu „Przedszkolak - najlepsza in-
westycja w przyszłość”. Jest on współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Projekt umożliwi 
dostęp do edukacji przedszkolnej. Ma również 
poprawić szanse edukacyjne 30 dzieci, w tym ze 
szczególnymi potrzebami. Gmina stara się dla pla-
cówki o kolejne dofinansowanie (100 tys. zł) z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego WŁ.  Dobrą 
i przyjazną atmosferę w przedszkolu potwierdza 
Kamila Pruszkowska-Stępień, zastępca dyrektora 

Gminnego Przedszkola. Jak mówi, nie było kło-
potów z aklimatyzacją, a zadowolone dzieci nie 
zawsze chcą wracać do domu z rodzicami. W ra-
mach pobytu swoich pociech w placówce rodzi-
ce opłacają wyżywienie (stawka 7,50 zł dziennie 
za trzy posiłki) oraz złotówkę za każdą godzinę 
nie obejmującą zajęć z podstawy programowej, 
czyli - mówiąc prościej - przedszkole płatne jest 
w godzinach 6.00-7.00 oraz 12.00-16.00. n

Warsztaty mydlarskie, zawody strzeleckie, kino, zajęcia plastyczne czy zabawy animacyjne - podczas tegorocz-
nych ferii zimowych najmłodsi mieszkańcy gminy Szczerców nie mogli narzekać na nudę. Zajęcia odbywały się 
zarówno w GOK Szczerców, jak i w świetlicach wiejskich w Dubiu, Lubcu, Borowej i Szczercowskiej Wsi.

Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie 
przygotował zróżnicowane zajęcia i róż-
norodne formy aktywnego spędzania cza-
su. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty rękodzielnicze, rozwijające umie-
jętności manualne i wyobraźnię, podczas 
których dzieci własnoręcznie wykonywały 
pachnące mydełka i kolorowe świeczki, 
wiklinowe serca dla babć i dziadków oraz 
ekologiczne „siano -zwierzaki”.

22 zawodników, uczniów podstawówek 

i gimnazjum, wzięło udział w Strzeleckim 
Pucharze Ferii 2017, zorganizowanym przy 
współpracy z KSS „Salwa” Szczerców. Dużo 
frajdy i radości sprawiła też możliwość kilku-
godzinnej zabawy na specjalnie przygoto-
wanym zimowym placu zabaw: były  dmu-
chańce, gokarty, cymbergaj oraz ciekawe gry 
i konkursy. W ramach ferii zimowych z GOK 
zorganizowano także wyjazd do kina na film 
pt. „Viviana: skarb oceanu”.

W XI Zimowej Olimpiadzie Szkół Podstawo-

wych wzięło udział 70 dzieci z podstawówek 
Gminy Szczerców. Zawody miały charakter 
rywalizacji w konkurencjach sprawnościowo 
zręcznościowych. Szkoły otrzymały pamiątkowe 
puchary i piłki, a oprócz tego przyznano nagrody 
indywidualne dla wyróżniających się zawodni-
ków. Wszystkich uczestników szczercowski GOK 
poczęstował słodyczami. W drugim tygodniu 
ferii zostały zorganizowane zawody w tenisa sto-
łowego i badmintona w kategorii: szkoła podsta-
wowa i gimnazjum. n

Przedszkole w Janowie już działa

Ferie na piątkę

Gminne przedszkole to frajda dla najmłodszych i duża ulga dla rodziców.
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INFORMATOR

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

(kier. 44)

ul. Pabianicka 17/19

Centrala 635 86 00, fax 635 86 17

Sekretariat 635 86 01

Zespół ds. gospodarczych 635 86 99

Zespół ds. administracyjnych 635 86 81, 635 86 96

Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 47

Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 33

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

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

Asystent Starosty 635 86 61

Darmowa pomoc prawna 635 86 97

ul. Pabianicka 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 78, fax 633 23 78

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

ul. Czapliniecka 66

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 733 04 98,  
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 62 68

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./fax 632 94 04

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, 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 16, fax 632 69 23

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 14 31

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
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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
Damian Nowak – przewodniczący
Jerzy Konieczny
Krzysztof Rybak
Miłosz Rudnicki
Iwona Kowalska 
Marek Chrzanowski

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

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

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

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

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


