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Wydanie bezpłatne

Biuletyn powiatu bełchatowskiego

w w w . p o w i a t - b e l c h a t o w s k i . p l

Przedsiębiorcy z powiatu bełchatowskiego spotkają się 5 kwietnia na dorocznym forum gospodarczym, organizowanym przez
samorząd powiatu. Złożą się na niego prelekcje, warsztaty i panele dyskusyjne. Spośród paneli, odbywających się równolegle
w dwóch oddzielnych salach konferencyjnych w hotelu Wodnik
w Słoku, przedsiębiorcy będą mogli wybrać te tematy, które ich
najbardziej interesują, m.in. o smogu, źródłach finansowania,
zasadach przekazywania firm następcom. W trakcie forum zostaną ogłoszone wyniki konkursu „Firma na medal”. Po raz pierwszy
w historii tej rywalizacji statuetkę otrzyma najlepsza firma rodzinna. Udział w forum jest dla przedsiębiorców bezpłatny. Ciężar
finansowy przedsięwzięcia spoczywa na samorządzie powiatu
oraz partnerze strategicznym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. IV Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego objął patronatem honorowym Wojewoda Łódzki.
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Dialog i chęć porozumienia mam w
naturze

Dorota Pędziwiatr od 21 listopada 2018 r.
sprawuje urząd starosty bełchatowskiego. Za
jej kandydaturą na stanowisko starosty głosowało 20 radnych, przy dwóch głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym się. Pierwszego
dnia marca upłynęło sto dni kierowania powiatem przez Dorotę Pędziwiatr. Jak starosta
ocenia miniony czas, co jest dla niej ważne
w pracy w samorządzie powiatu, jaką osobą
jest prywatnie? Na te i inne pytania odpowiada
w wywiadzie podsumowującym pierwsze trzy
miesiące piastowania stanowiska..
Str. 3

Rekordowa rekrutacja do szkół średnich powiatu

Każdy tegoroczny absolwent ósmej klasy
szkoły podstawowej i trzeciej klasy gimnazjum, w sumie dla 1981 uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie powiatu,
znajdzie miejsce w szkole średniej od 1 września 2019 roku. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny będzie
przeprowadzona dla nich oddzielnie. Szkoły
prowadzone przez samorząd powiatu bełchatowskiego są przygotowane na zwiększoną liczbę uczniów, dysponują odpowiednią
liczbą sal dydaktycznych. Oferują ciekawe
profile kształcenia.
Str. 4, 5

Flesz
Konkursy w bibliotece

„Tydzień zdrowia” w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie umożliwił uczniom zdobycie wiedzy o wielu
aspektach zdrowego stylu życia. Młodzież uczestniczyła w akcji honorowego oddawania krwi, zajęciach sportowo-relaksacyjnych, spotkaniach ze specjalistami, jak psycholog, dietetyk czy trener jogi. Każdy dzień poświęcony był innemu zagadnieniu, m.in. profilaktyce
chorób przenoszonych drogą płciową, zdrowej diecie, depresji, metodom walki ze stresem.

Przez cztery tygodnie pracowała Powiatowa Komisja Lekarska,
która przeprowadziła kwaliﬁkację wojskową dla 651 dziewiętnastolatków z powiatu bełchatowskiego. Za jej zorganizowanie odpowiada co roku starosta. Z panami spotkał się wicestarosta Jacek
Bakalarczyk, który podzielił się swoimi doświadczeniami z odbywania służby zasadniczej i zachęcał młodzież do wojskowej drogi
zawodowej, jak też samego poddania się kwaliﬁkacji, wymaganej
w wielu profesjach, głównie służbach mundurowych.

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święto w hołdzie dla żołnierzy antykomunistycznego
i niepodległościowego podziemia. Cześć ich pamięci oddali
mieszkańcy i przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych biorąc udział w marszu ulicami miasta, a następnie
składając kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Bełchatowian przy
ul. Kościuszki.

Kalendarium wydarzeń
28-30 marca, hala widowiskowo- sportowa

2 kwietnia, godz. 9.00 -10.40, SOSW, MCK

XIII Mistrzostwa Polski Energetyków w Piłce Nożnej Halowej.

Dzień Świadomości Autyzmu. Przemarsz ulicami Bełchatowa niebieskiego korowodu,
spotkanie na Placu Narutowicza, wypuszczenie balonów, przedstawienie teatralne pt. „Tulipan”.

31 marca, godz. 17, MCK PGE Giganty Mocy
Premiera spektaklu „W rytmie tanga”, BAT-PKP.
1 kwietnia, godz. 9.00 -14.00, II LO

5 kwietnia, godz. 9.30 – 16.30, Hotel Wodnik
w Słoku

III Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych.

IV Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie zaprasza
młodzież do wzięcia udziału w następujących konkursach:
XXIV konkurs o regionie „Między
rajem a węglem” – tematyka tej
edycji: „Bełchatów podczas II Wojny
Światowej”. Prace (maksymalnie 3
strony maszynopisu) powinny przedstawiać historię regionu z okresu II
wojny światowej, mogą zawierać archiwalne zdjęcia z tego okresu oraz
rodzinne wspomnienia.
XVIII Powiatowy konkurs „Książka – obiekt artystyczny” – prace
pozwalające w dowolnej technice
plastycznej ukazać książkę, nie tyle
o charakterze informacyjnym, ale raczej w postaci przedmiotu, w oparciu o zapis uczuć własnych i marzeń
uczniów.
Oba konkursy skierowane są do
uczniów szkół podstawowych i podzielone na dwie kategorie wiekowe:
11-12 lat i 13-15 lat. „Między rajem
a węglem” dedykowany jest uczniom
szkół podstawowych z Bełchatowa, natomiast w konkursie „Książka
– obiekt artystyczny” mogą wziąć
udział uczniowie szkół podstawowych z powiatu bełchatowskiego.
Prace należy składać do 19 kwietnia
2019 r. w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ulicy
Kościuszki 9 w Bełchatowie.

wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne dla przedsiębiorców.
7 kwietnia, godz. 17.10, kościół na os. Binków
Katyń. Pamiętamy. Wręczenie medali za zasługi
w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość „Pro Patria”, montaż słowno – muzyczny.
11 kwietnia, godz.10, SOSW
„By z autyzmem żyło się lepiej” - panel dyskusyjny,
spotkanie rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.
26 kwietnia, SP nr 12 w Bełchatowie
Powiatowy Konkurs Recytatorski oraz Poezji Śpiewanej im. Jacka Kaczmarskiego „A mury runą”.

https://www.facebook.com/people/Powiat-Bełchatowski
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To jest ważne
Dialog i chęć porozumienia mam w naturze
Dorota Pędziwiatr od 21 listopada 2018r. sprawuje urząd starosty bełchatowskiego. W wyborach samorządowych do Rady Powiatu w Bełchatowie VI kadencji otrzymała 2139 głosów. Za jej kandydaturą na stanowisko starosty głosowało 20 radnych, przy dwóch głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym się.
- Pierwszego marca minęło sto dni piastowania przez panią urzędu starosty bełchatowskiego. Pierwsza refleksja?
Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski (DP):
Ten czas minął bardzo szybko i to były naprawdę pracowite trzy miesiące, wypełnione setkami
tematów, codziennym maratonem spotkań. Myślę, że poprzednia praca, w MCK w Bełchatowie,
przygotowała mnie do szybkiego i sprawnego
działania. Nie jestem jednak zwolennikiem pochopnych decyzji. W związku z tym przyglądałam
się i analizowałam organizację pracy w starostwie
i zadaniom powiatowym. Dziś już wiem, że potrzebujemy pewnych zmian, m.in. w regulaminie
organizacyjnym urzędu, których głównym celem
będzie usprawnienie obsługi mieszkańców powiatu i wykorzystanie potencjału pracowników.
Mam nadzieję, że do połowy marca uporamy się
z tym zadaniem.
- Praca samorządu to przede wszystkim realizacja planu budżetowego. Jak pani go ocenia?
DP - Oceniając budżet przez pryzmat środków
zaplanowanych na inwestycje muszę stwierdzić,
że niespełna 11 milionów złotych, to nie jest dużo
pieniędzy. Blisko połowę tej sumy, tj. 4,5 mln zł
przeznaczyliśmy na drogi. Rozmawiam z włodarzami gmin, by pewne zadania realizować wspólnie, dzieląc koszty po połowie. Poprosiłam gospodarzy gmin, by przemyśleli swoje przedsięwzięcia
do realizacji w tym roku i występowali do powiatu
po wsparcie. Są już pierwsze wnioski. Dotyczą one
partycypacji w kosztach remontów dróg, a także
inwestycji ekologicznych.
- Co konkretnie będzie wykonane, co poprawi komfort życia mieszkańców?
DP - Wspólnie z gminą Rusiec wybudujemy kanalizację deszczową i chodniki na ul. Dąbrowskiego w Ruścu i w Dębach Wolskich. Pomoc powiatu
wyniesie 180 tys. zł. Z samorządem Zelowa zrealizujemy budowę chodnika od granic miasta do
Pożdżenic, przekazując na zadanie po 300 tys. zł
oraz po 100 tys. zł na budowę chodnika w Wygiełzowie. Z gminą Bełchatów podzielimy się kosztami po 300 tys. zł przebudowując drogę Adamów
– Ławy. Samodzielnie, czyli za 417 tys. zł z portfela
powiatu, sfinansujemy remont drogi powiatowej
w okolicy cmentarza w Parznie. Najdroższą inwestycją drogową w tym roku, o wartości ponad 2,3
mln zł, będzie przebudowa ulicy Cegielnianej
w Bełchatowie. Ministerstwo Infrastruktury wesprze nas sumą 570 tys. zł.
- Utytułowany powiat przyjazny środowisku będzie nadal inwestował w ochronę środowiska?
DP - Oczywiście tak, również pomagając samo-

rządom gminnym, ale nie tylko. Zabezpieczyliśmy
na to ponad 1,5 mln zł. Na liście zadań są m.in. wodociąg w Woli Głupickiej, oczyszczalnia ścieków
w Zawadach, kanalizacja sanitarna w Osinach,
termomodernizacje budynków ośrodka kultury, urzędu gminy i hydroforni w Ruścu, ośrodka
zdrowia w Wygiełzowie i przedszkola w Zelowie,
ponadto instalacja fotowoltaiczna przy Zespole
Szkół w Klukach i termomodernizacja strażnicy
OSP w Magdalenowie.
- Czy wśród zadań samorządu powiatu są
takie, które będzie pani stawiać na pierwszym
miejscu?
DP - Są pewne obszary bardzo mi bliskie, jak
oświata, kultura czy sport. Jednakże bardzo szybko zweryfikowałam swoje priorytety uznając, że
wszystkie filary są ważne, istotne dla harmonijnej
całości. Nierzadko podnoszę tę kwestię na posiedzeniach zarządu powiatu przypominając o równym traktowaniu wszystkich obszarów, bowiem
tak widzę naszą rolę. Potrzeby są praktycznie wszędzie i będziemy zajmować się nimi sukcesywnie
na miarę naszych możliwości.
- Na skutek reformy w szkolnictwie oświata
w tym roku będzie jednak pierwszoplanowa.
Tzw. szkoły średnie muszą przyjąć absolwentów i podstawówek, i gimnazjów. Jak wygląda
sytuacja w naszym powiecie?
DP - Zwizytowałam osobiście wszystkie nasze
powiatowe placówki, by przyjrzeć się ich potencjałowi, zapleczu dydaktycznemu i kadrze pedagogicznej. Dołączając do tego skrupulatne symulacje
mogę powiedzieć, że jestem spokojna o miejsca
do dalszej nauki dla naszej młodzieży. Nauczycieli
również czeka komfort i spokój w pracy. Pewien
problem może być natomiast z instruktorami
nauki zawodu, np. mechanikami. Wszystko wyjaśni się w połowie lipca, kiedy nabór się zakończy.
Oprócz sprawnego przeprowadzenia rekrutacji
czeka nas jeszcze inne, potężne zadanie. Jest nim
budowa obiektów sportowych przy liceum im. W.
Broniewskiego o wartości 2,4 mln zł. Cały finansowy ciężar spoczywa na samorządzie powiatu.
- Ale są też przedsięwzięcia, na które udało
się dostać pieniądze z zewnątrz?
DP - Tak, dofinansowanie z Unii Europejskiej na
cztery projekty wyniesie w sumie blisko 3,5 mln
zł. Mają one różny czas realizacji, dwa już trwają,
pozostałe wkrótce się rozpoczną. Projekty te są
adresowane do młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych i nauczycieli. Już ich tytuły:„Zawodowo
damy radę”, „Dziś o jutrze” czy „Zawodowo mocni”
wskazują, że celem jest podniesienie kwalifikacji,
rozwijanie konkretnych umiejętności przydatnych
młodym ludziom na rynku pracy.
- Spotyka się pani w swoim gabinecie także

Dorota Pędziwiatr (43 l.)
Absolwentka Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi na
wydziale zdrowia publicznego,
licencjat Wyższej Szkoły Kupieckiej na wydziale zarządzania
i marketingu; w latach 19992007 oraz 2012-2015 nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w ZSP nr 4 w Bełchatowie; 2007-2012 dyrektor ZSP nr 4; 2015-2018 dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury w Bełchatowie; radna Rady Miasta Bełchatowa
2010-14; radna Rady Powiatu w Bełchatowie 2014-18,
w tym wiceprzewodnicząca RP 2014-15 i przewodnicząca 2015-2017.

z mieszkańcami? Z jakimi sprawami przychodzą?
DP - Tematy są różne. Bywa, że kilkanaście spotkań w tygodniu dotyczy poszukiwania pracy. Są
to też prośby o wsparcie finansowe czy patronat
nad jakimś przedsięwzięciem. Staram się każdego
wysłuchać i choćby chwilę porozmawiać, zrozumieć potrzeby. Pogodzenie tych wszystkich tematów i sprostanie oczekiwaniom to wielkie wyzwanie, z pewnością wymagające także pewnego
wypośrodkowania, potraktowania problemów
z jednakową uwagą. Obejmując urząd starosty
powiedziałam publicznie, że najważniejszy jest
dla mnie człowiek. Ja lubię ludzi i chcę wierzyć,
że każdy jest dobry, choć nie ma osób idealnych.
Nawet jeśli popełnia się błędy, jest to ludzka rzecz.
Natomiast każdemu trzeba dać szansę.
- Jak ma się do tego polityka? Czy ona nie
przeszkadza?
DP – Każdy człowiek w życiu pełni wiele funkcji i musi sobie z tym poradzić. Obecności polityki
w samorządzie nie da się uniknąć, ale należy rozmawiać i szukać wspólnie rozwiązań dla dobra
powiatu.
- Jaka jest Dorota Pędziwiatr prywatnie,
żona i matka trojga dzieci? Co wypełnia pani
czas wolny?
DP - Każdą wolną chwilę spędzam w domu,
na tarasie, z rodziną i ze znajomymi, na spacerze
z psem, odprężam się gotując. W domu jestem
taka sama jak w pracy, otwarta i rozmowna. Moja
dorosła córka podsumowała kiedyś relację między
mną a synami, że chłopcy mają ze mną bardzo
dobrze, bo mogą porozmawiać z mamą o wszystkim. Nie ma u nas tematów tabu. Podobnie jest
w samorządzie czy w polityce. Uważam, że podstawą dobrej współpracy są dialog i chęć porozumienia, a ja mam to w naturze.
- Dziękuję za rozmowę, Agnieszka Zawodzińska.
n
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Cenimy wiedzę
Rekordowa rekrutacja do szkół średnich powiatu

Każdy tegoroczny absolwent ósmej klasy szkoły podstawowej i trzeciej klasy gimnazjum, w sumie 1981 uczniów
pobierających naukę w szkołach na terenie powiatu, znajdzie miejsce w szkole średniej od 1 września 2019 roku.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 będzie przeprowadzona dla nich oddzielnie.
Szkoły prowadzone przez samorząd powiatu bełchatowskiego są przygotowane na zwiększoną liczbę uczniów,
dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych.
absolwentów, czyli 297 uczniów potrzebowałoby 10 oddziałów. Powiat zarezerwował 8 (240
miejsc), inne organy prowadzące – 2 oddziały.
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
– Czy to gimnazjalista, czy absolwent podstawówki, każdy będzie wybierał w takim samym zestawie klas - mówi Joanna Zalejska,
dyrektor I LO. - W wariancie optymistycznym
zakładamy po dwie klasy matematyczne, po
dwie medyczne (jedna z fizyką, druga z matematyką) oraz po dwie humanistyczne (jedna z historią, druga z geografią). Klasy matematyczne będą się różniły tym, że w jednej
będzie rozszerzona matematyka i fizyka,
a w drugiej matematyka i geografia.
Dyrektorzy szkół Piotr Mielczarek (ZSP nr 3), Joanna Zalejska (I LO) i Irmina Wojciechowska (ZSP nr 4) zapewniają, że szkoły
są gotowe na zwiększoną liczbę absolwentów i polecają atrakcyjną ofertą edukacyjną swoich placówek.

R

ekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 będzie
przeprowadzona oddzielnie dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych oraz
klas III gimnazjów.
Do szkół ponadgimnazjalnych, popularnie
nazywanych średnimi, dla których organem
prowadzącym jest samorząd Powiatu Bełchatowskiego, należą: I Liceum Ogólnokształcące
im. W. Broniewskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. L. Czyżewskiego, ZSP nr 4 im. R. Traugutta i ZSP im. J.
Kilińskiego w Zelowie. Ofertę dla młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną ma Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.
gen. J. Głuchowskiego w Bełchatowie.
Rekrutacja będzie odbywać się elektronicznie za pomocą systemu „Nabór Szkoły Ponadpodstawowe”. System gromadzi, przetwarza
i udostępnia wszelkie informacje, niezbędne
do przeprowadzenia rekrutacji. W centralnej
bazie danych gromadzone są dane na temat
szkół i oddziałów (klas), pełne informacje na
temat kandydatów, tj. ich dane osobowe, kontaktowe, preferencje w wyborze szkół i oddziałów oraz osiągnięcia. System automatycznie
wyliczy kandydatom punkty, a po zakończeniu
gromadzenia i weryfikacji wszystkich danych z uwzględnieniem uzyskanych przez nich wyników punktowych oraz ich preferencji - dokonuje przydziału kandydatów do oddziałów.
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Uczniowie posługują się systemem przy użyciu indywidualnych, imiennych kont, przesyłane dane są szyfrowane, a serwery chronione są
specjalnymi zabezpieczeniami.
Z danych zebranych z innych organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe w powiecie oraz liczby oddziałów
planowanych w szkołach prowadzonych przez
samorząd Powiatu Bełchatowskiego wynika, że
miejsca dla wszystkich uczniów chcących kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących
zostały zapewnione. Zgodnie z wytycznymi
MEN zakładającymi, że 45% absolwentów kończących szkoły podstawowe/gimnazja wybiera
naukę w liceach ogólnokształcących, przygotowano ofertę, która obejmuje:
a) po gimnazjum 9 oddziałów (270 miejsc)
w szkołach samorządu powiatu i 10 oddziałów (259 miejsc) w innych organach, o które
ubiegać się będzie 420 absolwentów,
b) po szkole podstawowej: 10 oddziałów
(300 miejsc) w szkołach samorządu powiatu
i 10 oddziałów (268 miejsc) w innych organach,
o które ubiegać się będzie 472 absolwentów.
Zakłada się również, że o miejsce do klas
pierwszych techników ubiegać się będzie
40% absolwentów, czyli 792 osoby. Powiat Bełchatowski zaplanował 19 oddziałów 30-osobowych, 12 oddziałów zarezerwowały inne
organy prowadzące szkoły średnie na terenie
powiatu. O miejsce do klas pierwszych szkół
branżowych I stopnia może się ubiegać 15%

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego
– Jako jedyni oferujemy naukę w klasie
siatkarskiej – podkreśla Anita Szymczyk - Trawińska, dyrektor II LO. - Przymierzamy się do
stworzenia pięciu klas pierwszych dla każdego typu rekrutacji. Wybrać można będzie
klasę z rozszerzonym językiem polskim, WOS
oraz historią lub geografią, będzie klasa matematyczno - biologiczna, matematyczno informatyczna oraz klasa z rozszerzoną nauką
języków obcych.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
– Być może uda nam się stworzyć po osiem
oddziałów klas pierwszych – mówi Piotr Mielczarek, dyrektor ZSP nr 3. - Będzie prowadzony
nabór do klas mundurowych w liceum. Ponadto oferujemy naukę na kierunkach technik elektronik, elektryk, urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej, mechanik i technik
pojazdów samochodowych. Oprócz tego
chcemy uruchomić po dwie klasy szkoły branżowej dla każdej rekrutacji.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
– Oferujemy naukę w klasach technik logistyk, geodeta, ekonomista, fryzjer, technik
żywienia, hotelarz czy technik organizacji reklamy oraz w kilku zawodach w szkole branżowej - mówi Irmina Wojciechowska, dyrektor
„Ekonomika”. - Zaplanowaliśmy 3 oddziały
technikum i jednej szkoły branżowej. Dla absolwentów podstawówki przewidziano 4 oddziały technikum i 1 w szkole branżowej.

Cenimy wiedzę
Kalendarz rekrutacji
Termin

Jakie działanie?

Kto wykonuje?

13 maja - 25 czerwca

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych.

Uczeń

23 – 31 maja

Przeprowadzenie prób sprawnośći fizycznej (klasa sportowa).

Nauczyciele w-f

5 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy
uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Szkolna komisja rekrutacyjna

21 – 25 czerwca

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa
ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

Uczeń

do 28 czerwca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o ktorych mowa
w wierszu 1.

Szkolna komisja rekrutacyjna

16 lipca do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Szkolna komisja rekrutacyjna

16 - 18 lipca do godz.
12.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi.

Szkoła

16 - 24 lipca do godz.
12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.

Uczeń

25 lipca do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Szkolna komisja rekrutacyjna

25 lipca do godz. 13.00

Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Organ prowadzący

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zelowie
– Zachęcamy do nauki w naszej szkole,
mamy internat, dobrze wyposażone pracownie i doskonałych nauczycieli – chwali swoją
placówkę Grażyna Frontczak, dyrektor ZSP
w Zelowie. - Będziemy kształcić w klasach
technikum i szkoły branżowej. Zawody, spośród których można wybierać to m.in. technik
pojazdów samochodowych, mechanik, informatyk czy operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz w kilku zawodach w „branżówce”.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie
– Branżowa Szkoła I Stopnia zaprasza uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Uczy kucharzy i ogrodników.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy oferuje zajęcia
ogrodnicze, biurowe, gastronomiczne, krawieckie i z zakresu gospodarstwa domowego. Organizuje praktyki zawodowe wspomagane. n
Dla absolwentów gimnazjów i szkół
podstawowych odbędą się 1 kwietnia
VIII Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych. Placówki zaprezentują swoją
ofertę na stoiskach w II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie (godz.9-14).

Absolwencie, zapamiętaj !
Wybierasz trzy szkoły!
Wygenerowany w systemie wniosek z zaznaczoną dowolną liczbą oddziałów w obrębie
trzech szkół składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru. Wybierając wspomniane trzy szkoły uczeń powinien kierować się następującą kolejnością: I. Pierwsza szkoła to „szkoła marzeń”.
II. Druga szkoła to „szkoła racjonalna”. III. Trzecia szkoła to „szkoła na wszelki wypadek”.
Nie ograniczaj się w wyborze klas!
Z oferty trzech wybranych szkół należy wybrać maksymalnie dużą liczbę oddziałów.
Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście preferencji to wcale nie jest zbyt dużo. Kolejność
na liście preferencji jest także bardzo ważna. Traktuje się ją jako autonomiczną decyzję
kandydata, której już nie będzie można zmienić. Warto zatem ją dobrze przemyśleć. Jeśli
uczeń zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, oznacza to, że oddziały powyżej
były dla niego niedostępne, a oddziały poniżej nie były brane pod uwagę.
Zawód czy szkoła? Co ważniejsze?
Kandydat do technikum bądź szkoły branżowej musi rozważyć jedną z dwóch opcji.
Pierwsza zakłada, że najważniejsza jest szkoła, druga opcja - najważniejszy jest zawód.
Czy dla wszystkich uczniów wystarczy miejsc?
Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum znajdzie swoje miejsce w szkole od
1 września 2019 roku. Szkoły są przygotowane na zwiększoną liczbę uczniów, dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych. 1049 absolwentów gimnazjum i 932 uczniów w klasach
III gimnazjów przystąpi wiosną br. do oddzielnej rekrutacji. Szacuje się, że w nowym roku szkolnym 2019/2020 do szkół prowadzonych przez samorząd powiatu zostanie przyjętych 70%
uczniów kończących naukę w gimnazjum (tj. 652 uczniów) i podstawówkach (734 uczniów).
Powstaną odpowiednio 22 oddziały klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych oraz 25 oddziałów szkół ponadpodstawowych.
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Inwestycje w edukację
Miło szaleć w rytmie poloneza

Na tradycyjnych studniówkach bawili się w styczniu i lutym tegoroczni abiturienci. Uczniowie i ich rodzice zaprosili na tę wyjątkową uroczystość swoich nauczycieli, a także włodarzy powiatu, reprezentujących organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne. Studniówkowy bal to przed maturą ostatnia chwila na wesołe szaleństwo
i beztroskę. Młodzież przygotowała się do tego perfekcyjnie, ćwicząc kilka tygodni wcześniej poloneza, wybierając eleganckie suknie i garnitury, pamiętając o kwiatach i podziękowaniach dla rodziców i pedagogów.

Bal studniówkowy uczniów „Ekonomika”.

W

placówkach powiatu bełchatowskiego naukę w III klasie liceum
kończy 324 uczniów, a w IV klasie
technikum 225 uczniów. Deklaracje maturalne złożyło 520 uczniów, 29 uczniów
zrezygnowało z podejścia do egzaminu
dojrzałości. Matury 2019 rozpoczną się po
tzw. długim weekendzie majowym, czy-

li w poniedziałek, 6 maja i potrwają do 23
maja. Odbywać się będą w 2 sesjach: od
godz. 9 i od 14. Zmagania egzaminacyjne
wystartują od języka polskiego, następnym
przedmiotem będzie matematyka (podstawa - 7 maja, rozszerzenie - 9 maja). Od
6 do 25 maja maturzyści zmagać się będą
z ustnymi egzaminami z nowożytnych języ-

ków obcych. Największa grupa (515 osób)
zdawać będzie angielski. Mniejszą popularnością cieszą się języki: niemiecki (17), j.
francuski (5), hiszpański i rosyjski (po jednej
osobie). Język angielski, matematyka i geografia to przedmioty, które abiturienci w naszym powiecie zdawać będą na poziomie
rozszerzonym.
n

Szykuje się wielki bal z „Bronkiem”

Absolwenci popularnego „Bronka”, czyli najstarszego bełchatowskiego liceum ogólnokształcącego, spotkają się 15 czerwca br. na zjeździe, który zakończy wspólna zabawa. Przedsięwzięcie organizuje Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO im. W. Broniewskiego. Chętni mogą zgłaszać swój udział do 15 kwietnia.

T

egoroczny Zjazd Absolwentów „Bronka” będzie zwieńczeniem obchodów
jubileuszu 70-lecia szkoły, które rozpoczęły się w obecnym roku szkolnym.
Inicjatywa Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół I LO im. W. Broniewskiego nie
jest pierwszą w historii szkoły, a już czwartą.
Program tego przedsięwzięcia przewiduje
zwiedzanie szkoły i wystawy pamiątek, koncert i wspólną zabawę. Udział w wydarzeniu jest odpłatny (150 zł). Uczestnicy muszą
uiścić wpłatę do 15 kwietnia br., a w dniu
spotkania otrzymają identyfikatory i podpiszą oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych.
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W sprawie Zjazdu można kontaktować
się z nw. osobami: messenger – Anna Guszczar, Joanna Zalejska, Grzegorz Siedlecki; e
– mail Stowarzyszenia: SaiPbronka@lo1.pol.
pl; w godz. 12.00 – 18.00: Tadeusz Markiewicz (601 153 388), Dariusz Pychowski (605
101 981), w godz. 16.00 – 18.00: Anna Guszczar (697 314 519), Joanna Zalejska (601 926
299), Zygmunt Kobyliński (512 812 213).
Program Zjazdu
godz. 16.00 – 18.00 (budynek I LO,
ul. 1 Maja 6)
- rejestracja, pobranie identyfikatora, podpisanie oświadczenia;

- zwiedzanie szkoły I LO (sale lekcyjne, hala
sportowa, boiska, wystawki z pamiątkami);
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej;
godz. 18.30 (hala sportowa przy ul. 1 - go
Maja 61)
- część oficjalna;
- Koncert Absolwentów;
- Bal Absolwentów.
n
Wpłata 150 zł do 15 kwietnia 2019 roku
na konto Stowarzyszenia (SAiP) numer:
07 1140 2004 0000 3202 7843 1461 tytuł
wpłaty - IV ZJAZD ABSOLWENTÓW I LO (należy podać rok ukończenia I LO oraz imię i nazwisko / nazwisko panieńskie)

Inwestycje w edukację
Kelnerstwa uczyli się z wicemistrzem kraju

Jak fantazyjnie złożyć serwetkę, jak ułożyć stołową zastawę, ale także jak zachęcić klienta do skosztowania potraw używając odpowiedniego słownictwa? Tego uczyli się uczestnicy kursu kelnerskiego w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie. Szkolenie przeprowadzono na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym.

P

rofesjonalna obsługa kelnerska to prawdziwa sztuka, którą uczniowie poprzez swoje zaangażowanie chcą poznać i opanować.
Kursy prowadzone są przez Jana Jakimowicza, certyfikowanego trenera, wicemistrza Polski kelnerów. Szkolenie składa się zarówno
z części teoretycznej, jak i praktycznej. Poziom podstawowy obejmuje
m.in. zasady organizacji pracy na stanowisku kelnerskim, przygotowanie sali restauracyjnej do obsługi gości, podstawy prawidłowej obsługi,
serwis win. Na poziomie zaawansowanym adepci kelnerskiego fachu
uczą się profesjonalnego zachowania w restauracji, rozmowy z gościem, rozwiązywania trudnych sytuacji, technik sprzedaży.
W trakcie kursu młodzież poznaje praktyczne tajniki sztuki kelnerskiej, zdobywa profesjonalną wiedzę teoretyczną oraz fachowe
wskazówki, jak pracować z klientem. Młodzież dowiedziała się, że
bardzo ważne w tym zawodzie jest także słownictwo. Dla przykładu:
gościom winno się oferować, rekomendować czy doradzać pyszne,
pachnące, wykwintne, smaczne, świeże i zdrowe potrawy. A jeśli do
tego będą aromatyczne, pełnowartościowe i oparte na tradycyjnej
recepturze, goście chętnie je zamówią i skosztują. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające ukończenie kursu kelnerskiego z zaznaczonym stopniem zaawansowania. Dzięki pełnemu przygotowaniu młodzież jest w stanie
sprostać najwyższym oczekiwaniom pracodawców. 
n

Profesja kelnera, wbrew pozorom, jest zawodem wymagającym wielu umiejętności i predyspozycji. Kurs dla uczniów miał dwa poziomy: podstawowy i zaawansowany.

Pierwsze kroki do zawodowej przyszłości

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzących w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, uczestniczą w nowatorskim projekcie finansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Zawodowo damy radę”. Dziesięciu niepełnosprawnych
uczniów rozpoczęło w styczniu grupowe praktyki wspomagane, zorganizowane w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

W

ramach projektu „Zawodowo damy radę” dziesięciu niepełnosprawnych uczniów już rozpoczęło praktyki. Pierwsze zorganizowano w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
Pod kierunkiem czterech nauczycieli, pełniących funkcję trenerów pracy, zgodnie ze swoimi preferencjami i predyspozycjami uczniowie wykonywali różne czynności, jak np. sprzątanie sal, przygotowywanie posiłków, dyżurowanie w portierni, animowanie dla pensjonariuszy zajęć
rękodzieła i organizowanie dla nich czasu wolnego. Po zakończonych
praktykach uczniowie otrzymają stypendium. Przyznają, że możliwość
samodzielnie zarobionych pieniędzy jest dla nich dużą motywacją do
zaangażowania się w jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań.
Planowanie pracy, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, korzystanie z instrukcji czy też wiele innych konkretnych prac, tj. sprzątanie,
obsługa sprzętu i urządzeń AGD, wykonywanie prac opiekuńczych,
pielęgnowanie roślin to tylko część umiejętności, które uczniowie
nabędą podczas praktyk na zajęciach z witrażownictwa, krawiectwa,
kucharstwa, ogrodnictwa i projektowania ogrodów, nowoczesnego
gospodarstwa domowego, zawodowego języka angielskiego, biura reklamy i dziennikarstwa. Trudną do przecenienia wartością jest
także budowanie poczucia wartości, które powstaje i umacnia się
niejako przy okazji. Koszty realizacji projektu „Zawodowo damy radę”
wynoszą prawie 1,2 miliona złotych. Samorząd powiatu otrzymał na

niego dofinansowanie w wysokości 1,07 mln zł ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.
n

Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie z radością przyjęli praktykantów,
chętnie uczestnicząc z nimi w zajęciach.
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Ekopowiat
Pojadą po wiedzę w ciekawe miejsca
190 tys. zł na wycieczki ekologiczne dzieci,
młodzieży i dorosłych przeznaczył w tym roku
samorząd powiatu bełchatowskiego. Wyjazdy
rozpoczęły się w marcu, potrwają do jesieni. Będzie ich w sumie blisko siedemdziesiąt, z czego
znakomita większość (ponad 50) adresowana
jest do najmłodszych. O pomoc w zorganizowaniu tych przedsięwzięć zwróciły się do starostwa
placówki oświatowe, ale także stowarzyszenia,
reprezentujące m.in. środowiska seniorów. Wyjazdy są wyjątkowo atrakcyjną formą edukacji,
dającą możliwość poznania różnorodności przyrodniczej kraju i zdobywania wiedzy poprzez
bezpośrednią obserwację i praktykę. Na liście
miejsc do odwiedzenia znajdują się m.in. eksperymentarium w Łodzi, ogrody zoologiczne
we Wrocławiu i Łodzi, zoo safari w Borysewie, arboretum w Rogowie, Ojcowski Park Narodowy,
Mikrokosmos w Krasiejowie, Załęczański Park
Krajobrazowy, gospodarstwo agroturystyczne
„Pod Skałką” w Przybynowie, pasieka w Lipce.

Celem jednego z pierwszych wyjazdów ekologicznych w marcu była palmiarnia w Łodzi. Pojechali tam uczniowie
trzech klas SP w Dobrzelowie oraz najstarsze klasy z gimnazjum i z podstawówki SP w Domiechowicach.

***
Pod hasłem „Wiem wszystko o relacji człowiek
– środowisko” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bełchatowie odbył się konkurs dla

Dorota Babiarczyk, nauczyciel biologii i Beata Kuchciak, nauczyciel geografii, oceniały wiedzę uczestników konkursu.

uczniów szkoły. Zorganizowali go nauczyciele
zespołu przyrodniczego, akcesoria do tabletów jako nagrody dla laureatów ufundowało
bełchatowskie starostwo. Quiz składał się z serii
pytań: „Jak najwięcej”, „Kto pierwszy” i „Wykaż się
wiedzą” z zakresu interakcji człowieka i środowiska ze szczególnym uwzględnieniem regionu
bełchatowskiego. Zacięta rywalizacja 15 drużyn
dwuosobowych doprowadziła na podium: I. Julię Filipek i Aleksandrę Jaros, II. Adriannę Matyję
i Nadię Sztorc, III. Marysię Cieślak i Julię Spaleniak.
Zabawa sprzyjała poznaniu informacji dotyczących środowiska geograficznego i przyrodniczego naszego regionu, ugruntowaniu postawy
proekologicznej i uwrażliwianiu na piękno krajobrazu w miejscu zamieszkania.
n

Ekologiczny rok 2019
Ponad półtora miliona złotych dla gmin, ponad milion na inwestycje w jednostkach powiatowych i 700 tysięcy na
edukację ekologiczną, a także prozdrowotne programy dla mieszkańców zaplanowała Rada Powiatu w Bełchatowie w tegorocznym budżecie, a konkretnie w jego tzw. ekologicznej części. Wszystkie zadania zrealizowane za „zielone pieniądze” będą służyć poprawie stanu środowiska.

S

amorząd powiatu bełchatowskiego dysponuje w roku 2019 kwotą 4,1 mln zł
z przeznaczeniem na inwestycje służące
poszczególnym komponentom środowiska oraz
– najogólniej mówiąc – edukacji ekologicznej.
Znakomita większość tych pieniędzy wesprze
przedsięwzięcia realizowane przez samorządy
gmin. Dla przykładu, w Drużbicach będzie to
wymiana zasuw i hydrantów do sieci wodociągowej, budowa wodociągu w Woli Głupickiej
i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
do budynku komunalnego w Zwierzyńcu. Dotacja wyniesie w sumie 254 tys. zł. Beneficjentem dotacji będzie także gmina Rusiec, która
planuje termomodernizację budynku ośrodka
kultury, docieplenie ścian budynku urzędu gminy i stropodachu w hydroforni. Pomoc powiatu
ma wynieść 258 tys. zł. Gmina Kluki poprosiła
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o wsparcie budowy I etapu kanalizacji sanitarnej
w Osinach, dostanie 320 tys. zł. Dla gminy Zelów
zabezpieczono także 320 tys. zł na dwie termomodernizacje: ośrodka zdrowia w Wygiełzowie
i przedszkola nr 4 w Zelowie. Gmina Bełchatów
będzie rozbudowywać oczyszczalnię ścieków
w Zawadach. Powiatowa dotacja ma wynieść
270 tys. zł.
Z pomocy samorządu powiatu (60 tys. zł)
będą cieszyć się także strażacy ochotnicy
w Magdalenowie, którzy planują termomodernizację strażnicy oraz wierni parafii pw. św. I.
Loyoli w Suchcicach, gdzie na bazie gruntowej
pompy ciepła będzie działać nowa kotłownia
(31 tys. zł).
Należy wspomnieć o inwestycjach w jednostkach powiatu, jak np. Powiatowe Centrum Sportu. Zabezpieczony milion złotych

jest przeznaczony na przebudowę instalacji
wentylacji mechanicznej i wymianę nagrzewnicy powietrza w pomieszczeniach
basenowych i sportowych. Za 255 tys. zł ma
być wykonana termomodernizacja dachu
budynku w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
Lider edukacji ekologicznej, jakim może
śmiało zwać się samorząd powiatu, również w roku bieżącym będzie nagradzać
mieszkańców za wiedzę i ekologiczne
zachowania oraz motywować do dbania
o środowisko. Konkursy z cennymi nagrodami, wyjazdy ekologiczne, kolejne edycje
akcji jak „Drzewko za makulaturę”, „Zdrowo
gram-jestem eko”, „Mój ekologiczny styl
życia” czy „Eko-piknik”, będą kosztować
w sumie 700 tys. zł.
n

Bezpieczeństwo
Łódź i samochód dla pracowitych strażaków

Co 5 godzin i 34 minuty wyruszali na ratunek strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Bełchatowie w 2018 r. Co 30 godzin i 57 minut wybuchał pożar, a co 83 godziny i 26 minut ktoś fałszywie
alarmował o zagrożeniu. W bełchatowskiej komendzie odbyła się narada roczna, podczas której podsumowano rok 2018. Jednostce przekazano też prezenty, jak łódź i samochód operacyjny.

W

roku 2018 straż pożarna alarmowana była 1574 razy. To więcej o 69
niż rok wcześniej. Podczas wszystkich zdarzeń, ale nie w pożarach, aż 14 osób
poniosło śmierć, a 240 było rannych. Podczas
prowadzenia działań ratowniczych zużyto
ponad 3 tysiące metrów sześciennych wody
i tyle samo litrów środka pianotwórczego, 34
kg proszku gaśniczego, 4631 kg sorbentu,
630 kg neutralizatorów. Wśród prowadzonych działań ratowniczych najczęściej zabezpieczano miejsce zdarzenia (1441). Ale było
też uwalnianie ludzi (9), poszukiwanie zaginionych (7), ewakuacja osób (6 przypadków)
i ewakuacja zwierząt (2 zdarzenia).
- Mimo podejmowanych wielu prewencyjnych dla bezpieczeństwa działań, zwiększyła się liczba zdarzeń, w których byliśmy
potrzebni – podsumował st. bryg. Wojciech
Jeleń, Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie. - Zmieniła się także ich struktura.
Odnotowaliśmy wzrost ilości miejscowych
zagrożeń, pożarów oraz alarmów fałszywych.
Podczas narady rocznej miała też miejsce

Strażacy niosą pomoc w wielu sytuacjach zagrożenia życia. Uczestniczą też w akcjach edukacyjnych. Przed feriami
zimowymi zorganizowali pokaz ratowania człowieka, który wpadł do przerębli.

mała uroczystość przekazania strażakom nowego sprzętu ratowniczego. Na wyposażenie
bełchatowskiej jednostki trafiła łódź płaskodenna z silnikiem oraz samochód operacyjny.
50 tysięcy złotych na zakup samochodu dołożyło Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.
- Samorząd powiatu bełchatowskiego regularnie wspiera bełchatowską komendę
straży w zakupach sprzętu i wyposażenia –
mówi Jacek Bakalarczyk, wicestarosta. - Samorządowcy doskonale zdają sobie sprawę,
że bez nowoczesnego sprzętu ratowniczego

strażacy nie mogą skutecznie działać w sytuacjach kryzysowych, których jest coraz więcej.
Dzięki dotacji starostwa i środkom własnym komendy kupiono samochód operacyjny, który zastąpi kilkunastoletni, wysłużony pojazd. Całkowity koszt zakupu
wyniósł ponad 70 tysięcy złotych. Z kolei
dzięki wsparciu z Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bełchatowscy strażacy otrzymali łódź płaskodenną
aluminiową wraz z przyczepą podłodziową,
wartych ponad 100 tysięcy złotych. 
n

Piłka nożna strażaków ochotników

Osiem drużyn, każda z innej gminy powiatu bełchatowskiego, wzięły udział w XVIII Halowym Turnieju Piłki
Nożnej Członków OSP w Drużbicach, którego stawką był ufundowany przez starostę bełchatowskiego puchar
i reprezentowanie naszego powiatu na turnieju wojewódzkim. Wywalczyli to sobie druhowie z Postękalic.

D

obra kondycja fizyczna, umiejętność pracy
w zespole i skuteczność w drodze do celu
powinny charakteryzować każdego strażaka. XVIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Członków OSP
nie tylko służył doskonaleniu tych kompetencji,
ale udowodnił, że druhowie z naszego powiatu
chętnie podejmują także sportowe wyzwania.
Obserwowała je starosta Dorota Pędziwiatr, która
podziękowała strażakom za aktywność, a najlepszym drużynom wręczyła puchary.
Najwyższe trofeum odebrała drużyna OSP Postękalice (gm. Bełchatów). Drugie miejsce zajęła
OSP Kociszew (gm.Zelów), trzecie – OSP Magdalenów (gm. Szczerców). Poza podium znalazły
się: 4.OSP Grocholice, 5. OSP Kluki, 6. OSP Rusiec,
7. OSP Kleszczów, 8. OSP Chynów. Organizator zawodów, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP, wyróżnił również statuetkami najlepszego strzelca, tj. Seweryna Cieślaka, zawodnika OSP
Postękalice i najlepszego bramkarza, Damiana
Wszelakiego z OSP Kociszew. Pamiątkowy dyplom
otrzymał także Kazimierz Szwej, najstarszy uczestnik turnieju (r.1963). Mecze sędziowali panowie
Zbigniew Kajdanek i Jan Kamola.
n

Udział strażaków w zawodach sportowych pomaga zachować dobrą kondycję fizyczną i serdeczne relacje międzyludzkie.
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IV

Dorota Pędziwiatr

Szanowni Państwo

Zachęcam do udziału w tegorocznym Forum Gospodarczym
Powiatu Bełchatowskiego, wydarzeniu adresowanym przede
wszystkim do przedsiębiorców. Samorząd powiatu kolejny raz podejmuje wyzwanie zorganizowania tego przedsięwzięcia, dającego możliwości
uzyskania szerokiej wiedzy, nawiązania kontaktów biznesowych, dyskusji oraz inspiracji do rozwoju własnej firmy. Chcę podkreślić, że dobór
tematyki wykładów i paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów i praktyków jest odpowiedzią na
Państwa sugestie i potrzeby. Słuchamy ich z uwagą i troską, mając świadomość, że to właśnie od
kondycji lokalnych przedsiębiorstw i firm zależy
sytuacja gospodarcza naszego regionu. Gorąco
zapraszam do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu, życząc jednocześnie, by było ono dla
Państwa ciekawe, efektywne i motywujące. Do zobaczenia 5 kwietnia na IV Forum Gospodarczym
Powiatu Bełchatowskiego.
Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

P

rzedsiębiorcy z powiatu bełchatowskiego spotkają się
na dorocznym forum gospodarczym, organizowanym przez
samorząd powiatu. Tegoroczne odbędzie się 5 kwietnia. Złożą się na
niego prelekcje, warsztaty i panele
dyskusyjne. Spośród paneli, odbywających się równolegle w dwóch
oddzielnych salach konferencyjnych
w hotelu Wodnik w Słoku, przedsiębiorcy będą mogli wybrać te tematy, które ich najbardziej interesują.
Ciekawie zapowiada się dyskusja
o smogu, u której podstaw znajdzie
się najnowszy raport o stanie powietrza w Polsce, przygotowany przez
Najwyższą Izbę Kontroli. Jaki wpływ
mogą mieć zebrane dane na indywidualną działalność gospodarczą,
jak biznes może przyczynić się do
poprawy stanu środowiska? Celem
panelu jest znalezienie odpowiedzi m.in. na te pytania. Z pewnością
przedsiębiorców zainteresują także
informacje o aktualnych źródłach
finansowania inwestycji, a panie
zgłębią temat „Być kobietą w biznesie” i zastanowią się, czy kobiecość
pomaga czy przeszkadza w prowadzeniu firmy. Aktywną formą udziału
w forum będą warsztaty poświęcone
budowaniu marki pracodawcy (employer branding) i dowiedzenie się,

jak znaleźć idealnego pracownika.
O ile taki znajduje się już na rynku
pracy. Tutaj w sukurs przyjdzie panel
o kształceniu zawodowym, ukierunkowanym na potrzeby pracodawców. Jego uczestnicy powiedzą, dlaczego nie jest jeszcze idealnie w tym
zakresie. Policja przedstawi najnowsze dane o oszustwach gospodarczych, w których został wykorzystany
Internet, a Stowarzyszenie Inicjatywa
Firm Rodzinnych przybliży pojęcie sukcesji i praktyczne wskazówki
o przekazywaniu firm następcom.
W trakcie forum zostaną ogłoszone
wyniki konkursu „Firma na medal”. Po
raz pierwszy w historii tej rywalizacji
statuetkę otrzyma najlepsza firma
rodzinna powiatu bełchatowskiego.
Udział w forum jest dla przedsiębiorców bezpłatny. Jedna firma
może zgłosić uczestnictwo maksymalnie trzech swoich przedstawicieli. Ciężar finansowy przedsięwzięcia
spoczywa na samorządzie powiatu
oraz partnerze strategicznym PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
IV Forum Gospodarcze Powiatu
Bełchatowskiego objął patronatem
honorowym Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki.
n

Agenda IV Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego
5 kwietnia 2019 r. , Hotel Wodnik w Słoku k. Bełchatowa

8.00 – 9.30
9.30-9.45
9.50-10.30

10.35–11.00

Rejestracja w Punkcie Informacyjnym Forum
Otwarcie wydarzenia – Powitanie gości /Przemówienie Starosty Bełchatowskiego
Co jest pewne, stabilne i jasne na świecie? Czy warto analizować teraźniejszość i przewidywać przyszłość?
Wykład inaugurujący - Andrzej Szumowski
Główne zagadnienia wykładu:
Sytuacja polityczna, gospodarcza, społeczna świata, w tym Europy, Polski.
Chiny, USA, Unia Europejska, Polska. Wojna gospodarcza już jest, czy możliwa jest ta prawdziwa? Pułapka Tukidydesa?
Brexit, dzień po. Czy ktoś to rozumie?
Geopolityczno-gospodarcze położenie Polski. Przekleństwo czy szansa? Pomost pomiędzy wschodem a zachodem.
Bezpieczeństwo energetyczne kraju. Kaprys czy konieczność?
Patriotyzm gospodarczy.
Oszustwa w obrocie gospodarczym dokonywane za pośrednictwem Internetu – przykłady
Prelegent: mł. asp. Marek Rośniak, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
Prelekcja zawierać będzie przykłady rozpoznanych wyłudzeń towarów, usług oraz środków finansowych w obrocie
gospodarczym za pośrednictwem sieci Internet, w tym przy wykorzystaniu fikcyjnych lub bezprawnie uzyskanych danych
osobowych, podszywania się pod kontrahentów poprzez wykorzystanie tożsamych lub zbliżonych adresów e-mail, szeroko
pojęte przełamywanie zabezpieczeń oraz szyfrowanie danych.
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11.00-11.15

Przerwa

Panele dyskusyjne

11.15–12.15

SMOG - skutki dla biznesu
Prowadzący: Andrzej Szumowski
Uczestnicy: Najwyższa Izba Kontroli, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przedsiębiorcy
NIK zaprezentuje wyniki raportu o stanie powietrza w Polsce
z 2018 roku, uwzględniające wielopłaszczyznowe skutki dla
kraju, w tym jego obywateli i obszaru gospodarki. Projekt
„Czyste powietrze” z udziałem WFOŚiGW oferuje wsparcie dla
biznesu, ukierunkowane na poprawę jakości powietrza. Goście
panelu, reprezentujący przedsiębiorców, przedstawią swoje
doświadczenia i rozwiązania, których efektem jest zmniejszanie
zjawiska smogu.

12.15–12.30

Przerwa

12.30–13.30

Być kobietą w biznesie
Prowadzący: Jan Paweł Tomaszewski
Uczestniczki: bełchatowskie bizneswomen oraz gościnnie
Magdalena Zdrenka - Ciałkowska, redaktor naczelna magazynu
„Madame”
Dla jednych kobiecość i biznes to mieszanka wybuchowa, dla
innych to gwarant skuteczności i determinacji. Kobiety potrafią
doskonale sobie radzić w sferze biznesu. Są konsekwentne,
wytrwałe, inspirujące i w niczym nie przypominają przysłowiowej
słabej płci. Podczas spotkania inspirować nas będzie pięć
niezwykłych kobiet, które przebyły własną drogę w sferze biznesu.
Z jakimi trudnościami się spotykają, kto je wspiera, co mobilizuje
i jak smakuje sukces „pisany szminką”?

13.30–14.00

Źródła finansowania działalności
przedsiębiorstw – sytuacja aktualna
i perspektywy na przyszłość
Prowadzący: Dariusz Stępczyński
Uczestnicy: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów,
ARREKS, BKPPT, COP, Bank Gospodarstwa
Krajowego, Bank Pekao S.A.
Na podstawie doświadczeń uczestników oraz
obecnych na rynku źródeł i możliwości finansowania
działalności gospodarczej zostaną określone
preferencje małych i średnich przedsiębiorstw, także
w kontekście barier, utrudniających pozyskiwanie
wsparcia. Uczestnicy wskażą kierunki i sposoby
finansowania przyszłych działań.

Jak przygotować się do sukcesji w firmie
rodzinnej?
Mecenas panelu: Stowarzyszenie Inicjatywa
Firm Rodzinnych
Biznes rodzinny z perspektywy sukcesora
i nestora. Na co zwrócić uwagę przy planowaniu
sukcesji firmy rodzinnej, jak się zabezpieczyć
i o czym pamiętać? Dlaczego przekazanie firmy
w ręce dzieci nie jest takie proste? W jaki sposób
uwzględnić sukcesję w rozwoju firmy? Jak
uporządkować strukturę firmy, by ułatwić przejęcie
zarządzania przez następcę? Jak go przygotować
do roli lidera?

Lunch

14.00–15.00

Rozstrzygnięcie konkursu „ Firma na medal” i wręczenie nagrody „Bełchatowskie Skrzydła”

15.00–15.55

Wyzwania kształcenia zawodowego dla lokalnych rynków
pracy XXI wieku
Prowadzący: Łukasz Prysiński i Andrzej Ratajski
Uczestnicy: PUP, ZSP3, ZSP4, Haering Polska
Kształcenie zawodowe staje dziś przed wyzwaniem globalizacji,
informatyzacji i internacjonalizacji zawodów z jednej strony,
a coraz bardziej lokalnym charakterem profilu zapotrzebowania
na konkretne umiejętności, często w nowych zupełnie profesjach.
Zbyt wolna lub niewłaściwa reakcja szkolnictwa wszystkich
poziomów może prowadzić do niedostosowań struktury popytu
na pracę i podaży pracy. Negatywne konsekwencje tego zjawiska
mogą dotykać pracowników i przedsiębiorców o wiele szybciej niż
jeszcze kilkanaście lat temu. Celem panelu jest identyfikacja barier
w przepływie informacji między rynkiem pracy a szkolnictwem,
wskazanie mocnych i słabych stron obecnego systemu
kształcenia, ukazanie dobrych praktyk w budowaniu właściwej
struktury kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku
pracy.

16.00–16.15

Podsumowanie wydarzenia - Jan Paweł Tomaszewski

16.20

Warsztaty Employer Branding- tajniki
budowania pozytywnej marki pracodawcy
Prowadzący: Łukasz Jarota, Agnieszka Borak,
GrowHR
Employer branding to dynamicznie rozwijająca
się subdyscyplina zarządzania. W swojej specyfice
łączy wiedzę i kompetencje z kilku obszarów:
HR, PR, marketing, social media. Uczestnicy
warsztatów dowiedzą się:
• jak przyciągnąć do organizacji idealnego
kandydata?
• jak przygotować ogłoszenie o pracę inne niż
wszystkie?
• jak obniżyć koszty rekrutacji?
• jak zadbać o efektywny proces candidate
experience?

Zakończenie – losowanie nagród*

W celu skorzystania z pełnej oferty forum - obowiązkowa rejestracja:
www.powiat-bełchatowski.pl (Forum Gospodarcze/IV Forum Gospodarcze)
Informacje: Zespół ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie:
44 635 86 42 lub 44 635 86 95
* Losowanie nagród wśród zarejestrowanych uczestników, którzy przekażą swoją wizytówkę.
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Piętnaście ﬁrm z powiatu startuje w konkursie

Piętnaście lokalnych firm bierze udział w wyścigu po tytuł „Firma na medal". Aż siedem będzie rywalizować w kategorii „firma rodzinna". Reprezentowane są różne branże, m.in. gastronomiczna, samochodowa, szkoleniowa, dekarska, kominiarska, medyczna i sklep internetowy. Konkurs starosty bełchatowskiego od ponad dziesięciu lat zachęca firmy do pokazania swojej działalności mieszkańcom powiatu. Firmy, które zgłaszają się same, już na starcie pokazują, że są pewne swojej dobrej marki, wysokiej
jakości usług czy artykułów, są solidne i godne zaufania. Firmy ocenia kapituła konkursu na czele ze starostą bełchatowskim.
Wyniki tegorocznej rywalizacji zostaną ogłoszone 5 kwietnia podczas IV Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego.
Kategoria I - działalność od 1 roku do 3 lat

1. BEBIBU Bogumiła Wrońska – sklep internetowy
Ofertę kieruje do nowoczesnej rodziny, począwszy od kobiet w ciąży do matek
i dzieci, sprzedając im naturalne artykuły do pielęgnacji, a także środki czystości.
Główna zasada, którą kieruje się właścicielka brzmi: „Zero śmieci!". Firma sukcesywnie poszerza asortyment o produkty z kategorii "eko".
2. MAKARA CARS Mateusz Makara – wypożyczalnia aut
Firma wypożycza samochody różnych marek i typów, od osobowych poprzez
dostawcze do transportowych. Ofertę kieruje do klientów indywidualnych
oraz firm na terenie całej Polski. Samochody są zadbane, serwisowane, pewne.
Wkrótce w MAKARA CARS pojawi się z napędem elektrycznym.
3. SUGESTIA Monika Kowalska - restauracja-pizzeria
Gama serwowanych przez SUGESTIĘ dań jest szeroka. Są to pizze, makarony,
sałatki, zupy, tzw. drugie dania, przystawki i desery. Smak, estetyka, świeżość
składników i zaspokajanie indywidualnych sugestii klientów są tutaj na porządku dziennym.
4. F.H.U. DIAMENT Karolina Bartczak – hurtownia pokryć dachowych
Firma sprzedaje pokrycia dachowe, tj: blachodachówki, blachy trapezowe,
gonty i papy termozgrzewalne, zestawy orynnowań, akcesoria dachowe,
okna i włazy dachowe, podbitki, tarcicę budowlaną, parapety. Dzięki temu, że
jest zlokalizowana w miejscu zamieszkania właścicielki, klienci są obsługiwani
w godzinach popołudniowych i w weekendy.

Kategoria II - działalność powyżej 3 lat, do 50 pracowników

1. PERFECT SMILE Anna Ostrowska-Goździewicz – przychodnia stomatologiczna
Nowoczesna przychodnia stomatologiczna, wykorzystująca sprzęt i materiały najwyższej jakości, z szerokim wachlarzem bezbolesnych usług z zakresu
stomatologii (m.in. ortodoncja, stomatologia dziecięca i dla dorosłych, periodontologia, endodoncja, chirurgia stomatologiczna i szczękowa, protetyka,
implantologia, profilaktyka). Renoma przychodni przyciąga pacjentów także
spoza Bełchatowa.
2. eMBud Marcin Bartczak – usługi dekarskie
Profesjonalnie, bezpiecznie i terminowo firma zajmuje się demontażem starych
pokryć dachowych, montażem więźb oraz wszelkiego rodzaju pokryć. Jako pogotowie dekarskie naprawia w ciągu 24 h usterki, spowodowane anomaliami
pogodowymi. Współpracuje z wspólnotami mieszkaniowymi w mieście realizując dla nich remonty pokryć dachowych na blokach, halach, magazynach,
ale także w budynkach użyteczności publicznej, jak szkoły czy przedszkola.
3. Zakład Handlowo – Usługowy AUTO – PRIMA Kowalscy Spółka Jawna; Kowalski Józef – właściciel
Firma wykonuje badania techniczne pojazdów, naprawia samochody i szkoli
kierowców.
4. INFOGLOB SECURITY SYSTEM Łukasz Pietras – usługi telekomunikacyjne i monitoringowe
Firma koncentruje się na działalności usługowo – handlowej, ukierunkowanej
dwutorowo: a) dostawa usług technologii telekomunikacyjnych (dostęp do
Internetu, transmisje danych, budowa sieci VPN, budowa i utrzymanie IT sieci
firmowych oraz sieci miejskich); b) usługi związane z systemami zabezpieczeń
mienia (nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego i powiadamiania).

Kategoria III - działalność powyżej 3 lat, powyżej 50 pracowników

1. Rolniczo-Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska
Główna działalność to skup i przetwórstwo mleka, produkcja artykułów nabiałowych: mleka, twarogów, masła śmietankowego, kefiru, jogurtu, maślanki,
gomółki. Sprzedaż na terenie woj. łódzkiego, dolnośląskiego, mazowieckiego.
Jedyny zakład przetwórstwa mleka w powiecie bełchatowskim.
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Kategoria IV - lokalna firma rodzinna

1. FHPU „MARCZAK" S.C. Florian Marczak, Przemysław Marczak - masarnia
Firma istnieje od 28 lat. Najpierw zajmowała się ubojem i sprzedażą
mięsa, od 4 lat wyrabia również wędliny. Mała firma rodzinna, która
nie prowadzi masowej produkcji, przygotowuje mięso i wędliny jedynie w ilościach potrzebnych dla klientów lokalnych. Florian Marczak
specjalizuje się głównie w tradycyjnych, typowo polskich wyrobach
wędliniarskich. Główną sprzedaż prowadzi w sklepie firmowym w Bełchatowie, jej wyroby nierzadko trafiają także do sklepów i restauracji na
terenie ościennych powiatów.
2. Zakład Zegarmistrzowski Andrzej Kowalski
Zakład, jako jedyny na terenie gminy Szczerców, prowadzi działalność typową
dla swojego profilu. Od 1962 r. przechodzi „z ojca na syna", świadczy usługi dla
mieszkańców całego powiatu bełchatowskiego w zakresie renowacji antyków,
naprawy zegarków, biżuterii.
3. INTERLOGOS S.C. Anna Olejniczak, Jarosław Olejniczak
Ośrodek realizuje dla klientów indywidualnych, grup i firm szkolenia językowe
oraz zawodowe na terenie kraju. Do najbardziej popularnych szkoleń należą m. in.:
BHP, kadry i płace, księgowość komputerowa, pierwsza pomoc przedmedyczna,
opieka osób starszych, kurs komputerowy, barmański, kelnerski i wiele innych. Od
kilku lat prowadzi niepubliczny żłobek i przedszkole „Kraina Malucha".
4. FPH „CHRUPEX" S.C. Aldona, Grzegorz Łyga
Firma specjalizuje się w branży FMCG, której korzenie sięgają do 1993
roku. Przedsiębiorstwo produkuje chrupki kukurydziane, słodycze i słodkie przekąski. 25- letnie doświadczenie pozwoliło poznać potrzeby
i preferencje polskich rodzin, dzięki czemu CHRUPEX oferuje produkty
o niepowtarzalnym smaku i jakości. Firmę wyróżnia staż na rynku, rodzinne tradycje i sprawne zarządzanie. Chęć rozwoju, oferowanie nowych, smaczniejszych i bardziej ekologicznych produktów, to dodatkowe atuty marki.
5. BOGDAR Zarządca Nieruchomości – Bogdan Kotecki
Wykonuje czynności mające na celu: zapewnienie właściwej gospodarki
ekonomiczno – finansowej nieruchomości, zapewnienie bezpieczeństwa
użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, zapewnienie właściwej
gospodarki energetycznej, bieżące administrowanie nieruchomością, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, uzasadnione inwestowanie
w nieruchomość. Działalność prowadzona jest tylko na terenie Bełchatowa.
Współpracuje z firmami z powiatu bełchatowskiego, wspierając jednocześnie
lokalny biznes.
6. Zakład Kominiarski Z.U.H. Włodzimierz Kudaj
Usługi kominiarskie w pełnym zakresie: czyszczenie, udrażnianie przewodów
kominowych; opiniowanie dla celów podłączeń grzewczych i kotłów c.o.; opiniowanie dla celów prokuratury i sądów, doradztwo w zakresie wyboru źródła
ciepła, rozwiązań wentylacji; inwentaryzowanie podłączeń izolowanych, regulacje instalacji kominowych.
7. Zakład Handlowo – Usługowy „AUTO – PRIMA" Kowalscy Spółka
Jawna; Kowalski Józef – właściciel
Firma wykonuje badania techniczne pojazdów, naprawia samochody i szkoli
kierowców.
W 1989 r. Józef Kowalski założył pierwszy w Bełchatowie prywatny ośrodek
szkolenia kierowców. W 1994 r. działalność została przekształcona w rodzinną
spółkę cywilną, a do oferty dołączono handel samochodami oraz pośrednictwo kredytowe. Spółka nie dysponowała własnym placem do ekspozycji aut.
Znaleziono takie miejsce przy ul. Czaplinieckiej, gdzie na kilka lat pojawił się także komis samochodowy. Obecnie „AUTO-PRIMA" naprawia pojazdy i realizuje
badania techniczne pojazdów.

Razem dla innych
Szmaciane lalki z prawdziwym sercem

S

pecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie już po raz kolejny wziął
udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie kolory świata”, organizowanej przez UNICEF Polska.
Uczniowie wspólnie z rodzicami i wychowawcami uszyli szmaciane laleczki, które następnie
sprzedawali, m.in. na kiermaszu podczas II Integracyjno-Noworocznego Koncertu Kolęd i Pastorałek w styczniu. Gośćmi tego wydarzenia byli
Marek Krupiński, Dyrektor Generalny Zarządu Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF oraz Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski. Nabywców
znalazły prawie wszystkie laleczki. Kilka kupiła pani
starosta. Jak mówi koordynująca akcję Marzena
Wesołowska, nauczycielka w SOSW, te laleczki,
które miały mniejsze powodzenie, po drobnych
przeróbkach spróbują szczęścia w przyszłym roku.
SOSW cieszy się z tegorocznego sukcesu, którym
jest zebrana suma 1104 zł, dwukrotnie wyższa niż
w poprzedniej akcji. Pieniądze wpłacone na konto UNICEF wesprą programy szczepień ratujących
życie dzieci w najuboższych krajach świata.  n

Mimo, że szmaciane lalki z akcji „Wszystkie kolory świata” uszyte są według jednego szablonu, każda jest niepowtarzalna i jedyna, ma swoje imię i akt urodzenia.

By z autyzmem żyło się lepiej Porady prawne
łatwiej dostępne

U

liczny happening, spektakl teatralny,
spotkanie szkoleniowe i przybliżenie
doświadczeń rodziców dzieci ze spektrum autyzmu przygotowuje Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie z okazji
Światowego Dnia Autyzmu. 2 kwietnia ok. godz.
9 przejdzie przez centrum Bełchatowa niebieski
korowód przypominając mieszkańcom, że osoby
autystyczne żyją obok, mają swój świat i swoje
pragnienia. Niebieskie baloniki, symbolizujące
naszą solidarność z tymi osobami, zostaną wypuszczone w niebo na Placu Narutowicza. W sali
MCK o godz. 10.20 planowany jest spektakl pt.„Tulipan” w wykonaniu rodziców i uczniów z SOSW.
Drugim dniem przedsięwzięcia będzie 11 kwiet-

nia, a miejscem SOSW. O godz 10 rozpocznie się
panel dyskusyjny z udziałem rodziców dzieci ze
spektrum autyzmu. O swoich doświadczeniach
opowie m.in. matka dwunastoletniego syna Janka. Chłopiec także będzie gościem tego spotkania. Przewidziano wystąpienia osób ze spektrum
autyzmu, pod wspólnym tytułem „Słowa prawdziwe o sobie i ludziach”. Maria Dąbrowska-Jędral
zaprezentuje Program HANDLE, dający rodzicom
i opiekunom osób z trudnościami narzędzia do
pracy w warunkach domowych. Obchody Dni
Autyzmu objęte są patronatem Doroty Pędziwiatr, starosty bełchatowskiego. Szczegółowe
informacje znajdują się na witrynie internetowej
bełchatowskiego SOSW.
n

Bezpłatny dowóz do dentysty
osób niepełnosprawnych

P

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bełchatowie informuje o możliwości
skorzystania z bezpłatnego przewozu osób niepełnosprawnych, które muszą
być poddane zabiegom stomatologicznym
w znieczuleniu ogólnym.
Warunkiem skorzystania z bezpłatnego
przewozu jest przedłożenie w PCPR - co najmniej dwa tygodnie przed umówioną wizytą
- kilku dokumentów. Są to: 1) orzeczenie o niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, 2) zaświadczenie lekarza

pierwszego kontaktu ze wskazaniem zabiegu
stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym,
3) potwierdzenie zakwalifikowania do zabiegu
lub wykonania zabiegu.
Wizytę w gabinecie w wyznaczonych placówkach medycznych w Łodzi należy umówić
samemu. Dla dzieci do 18 roku życia jest to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi I Poradnia Stomatologii Ogólnej (tel.
do rejestracji 426 757 474, 426 757 474). Dla osób
powyżej 18 lat wizyty należy rejestrować w Prywatnej Przychodni Stomatologicznej „Zgryz” (tel.
422 565 039, 422 565 039).
n

W

roku 2019 kontynuowana jest nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców, którą na terenie powiatu organizuje starosta. Radcy dyżurują w czterech punktach.
Czterogodzinne dyżury odbywają się w dni powszednie. Mieszkańcy mogą telefonicznie umawiać się z nimi na termin osobistego spotkania.
Poszerzył się również krąg osób uprawnionych do
korzystania z bezpłatnej pomocy.
Tegoroczna dotacja dla naszego powiatu na
zorganizowanie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej wyniosła 330 tys. zł. Sumę tę stanowią
przede wszystkim wynagrodzenia prawników,
którzy są do dyspozycji mieszkańców przez 4 godziny dziennie w dni powszednie w Bełchatowie,
Zelowie i Szczercowie. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego mieści się w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie. Od stycznia br. z nieodpłatnej pomocy może korzystać każdy, kto złoży
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
pomocy odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba
dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani
innych dokumentów.
Tematyka zgłaszanych problemów dotyczy najczęściej spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa
rzeczowego i spadkowego. Najliczniejszą grupą
korzystającą z porad są osoby powyżej 65 roku życia, osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata oraz
korzystające z pomocy społecznej.
Aby umówić się na spotkanie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dzwonić pod nr
tel. 723-721-725. 
n
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Razem dla innych
1% podatku, 100% wdzięczności
Działalność społecznych organizacji opiera się w dużej mierze na hojności darczyńców, a każdy podatnik rozliczając się z fiskusem może przekazać 1 procent swojego podatku wybranemu podmiotowi. Ważne, by
miał on status Organizacji Pożytku Publicznego. Bełchatowskie starostwo kolejny rok promuje ideę „1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu bełchatowskiego".

K

ampania informacyjno-promocyjna
ma zachęcić mieszkańców do odpisu
1% podatku dochodowego na rzecz
OPP działających w najbliższej okolicy. Dziennikarze i przedstawiciele tych organizacji są
zapraszani przez starostę, by na wspólnym
spotkaniu przybliżyć swoje działania. Jak

Starosta Dorota Pędziwiatr oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych poprosili mieszkańców za pośrednictwem
lokalnych redakcji o wspieranie OPP z naszego regionu.

podkreśla starosta Dorota Pędziwiatr, podatnik nic nie traci przekazując jeden procent
i zachęca do wspierania OPP z naszego terenu, których aktywność jest różnorodna,
począwszy od pomocy osobom niepełnosprawnym, poprzez sport, bezpieczeństwo,
kulturę, oświatę, na pomocy społecznej kończąc. Takich podmiotów jest obecnie piętnaście. Są ponadto trzy organizacje, jak np. GKS
Bełchatów, które nie mają statusu OPP, ale
można na ich rzecz przekazać jeden procent,
wpisując cel szczegółowy. Uprawnionym do
1% podatku jest obchodzące w tym roku stulecie istnienia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
- Środki te przeznaczamy na dopłaty do
kolonii dla dzieci czy turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych – mówi Zofia
Ligocka z oddziału powiatowego TPD w Bełchatowie. - Fundujemy stypendia, pomagamy
w zdobywaniu prawa jazdy czy innych kompe-

tencji zawodowych. W ubiegłym roku z naszej
pomocy skorzystało ponad siedemset osób.
- Każda wpłata to więcej wycieczek, dodatkowych zajęć z logopedami i psychologami
– mówi Andrzej Klimas, prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Kuźnia Życzliwości”. - Od siedmiu lat rozwijamy pomoc osobom niepełnosprawnym, ich
bliskim i opiekunom oraz rodzinom, którym
grozi wykluczenie społeczne.
O przekazanie jednego procenta z podatku prosi także najstarsza organizacja charytatywna w kraju i najstarsza w Bełchatowie –
Polski Czerwony Krzyż. Reprezentujący PCK
Jan Ogrodniczak ubolewa, że bełchatowska
organizacja jest póki co składową ogólnopolskiego podmiotu i wpływy z 1% zasilają
w pierwszej kolejności jego główne konto.
Planuje się jednak zmienić tę sytuację, by
nasi mieszkańcy mogli bezpośrednio wspierać PCK w Bełchatowie.
Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu znajduje się na stronie internetowej
bełchatowskiego starostwa w zakładce „Organizacje pozarządowe”. W deklaracji podatkowej
należy wpisać nazwę i numer KRS wybranej
organizacji. Pieniądze - 1% podatku należnego –
przekaże jej bezpośrednio urząd skarbowy. n

Aktywny rok 2019 ze społecznikami

Zarząd Powiatu w Bełchatowie rozdysponował ponad 320 tys. zł na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2019. Ogólnie jest to blisko pięćdziesiąt, a licząc jednostkowo
trzy razy tyle przedsięwzięć, z których mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać nieodpłatnie. Należą one
do takich obszarów jak kultura fizyczna, kultura i sztuka, ochrona i promocja zdrowia czy turystyka.

N

ajwyższa kwota, bo 203 tys. zł, wesprze
przedsięwzięcia kultury fizycznej. Wśród
dyscyplin sportowych, które z pomocą
samorządu powiatu będą w tym roku popularyzowane, z pewnością każdy znajdzie coś dla
siebie. Wiele pomysłów, zgłoszonych na konkurs ofert przez pozarządowe organizacje, jest
adresowanych do seniorów oraz osób niepeł-

Wśród tegorocznych inicjatyw społecznych, organizowanych z pomocą finansową powiatu, bardzo wiele
adresowanych jest do dzieci, młodzieży i seniorów.
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nosprawnych. Wybrane przez zarząd inicjatywy
mają za cel pomóc zaktywizować te środowiska. Koncerty, pikniki, spotkania organizacyjne,
warsztaty artystyczne, wystawy znajdują się na
liście zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony
dziedzictwa narodowego.
Niektóre organizacje zgłosiły do konkursu
po kilka ofert i otrzymały pozytywne oceny komisji. Dla przykładu Stowarzyszenie
Grocholice Łączymy Pokolenia zrealizuje
m.in. eventy sportowe („Łączymy poprzez
sport i rekreację”, dotacja 4 554 zł), wycieczki
do miejsc związanych z historią Polski („Szlakiem polskiej historii” - 5 795 zł), imprezy
kulturalne („Kultura łączy” - 14 070 zł, „Kultura dla seniora. Senior dla kultury” - 2 172
zł). Beneficjentem kilku dotacji jest również
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Kuźnia Życzliwości. Organizacja
otrzyma 5 632 zł na promocję aktywnego
stylu życia „Nasze nieograniczone możliwo-

ści”, 6 240 zł na edukację i promocję zdrowego stylu życia „Tęczowo, bezpiecznie i zdrowo”, 4 266 zł na „Poznaj mnie – odkryj siebie”
oraz 6 895 zł na program osłonowy na rzecz
dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym „Mam marzenie być artystą”, 2
045 zł na zadanie z zakresu kultury fizycznej
pt. „Sport i zabawa to fajna sprawa”. Łączna
dotacja dla Związku Strzeleckiego „Strzelec”
Józefa Piłsudskiego JS 1001 im. Gen. Dyw. J.
Głuchowskiego z/s w Bełchatowie wynosi
20 245 zł. „Strzelcy” zorganizują za tę sumę
m.in. zawody strzeleckie, rajdy turystyczne,
zgrupowania dla młodzieży i uroczystości
patriotyczne dla mieszkańców powiatu.
Podsumowując, będzie w czym wybierać.
Zapraszamy do uczestnictwa. Informacje
o poszczególnych zadaniach, ich zapowiedzi
i relacje są zamieszczane na oficjalnej stronie
samorządu powiatu www.powiat-belchatowski.pl.
n

Na sportowo
Udane „Ferie z PCS”
Ponad dwieście dzieci w wieku od 7 do 13 lat przez dwa tygodnie ferii
zimowych uczestniczyło w atrakcjach sportowo-rekreacyjnych, zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie.

P

od okiem instruktorów brały one udział
w zajęciach na basenie, w sali gimnastycznej, w sali fitness oraz na lodowisku.
Instruktorzy organizowali zawody i konkursy
z medalami dla najlepszych. Uczestnicy „Ferii
z PCS” mogli nauczyć się lub udoskonalić swoje
umiejętności jazdy na łyżwach oraz poznać tajniki curlingu. Niemałą dawkę emocji zapewniły
dzieciom zajęcia w sali gimnastycznej. Jedne
grały w piłkę, inne brały udział w sprawnościo-

wych wyścigach, a jeszcze inne grały w tenisa
stołowego. Każda z grup wzięła udział w treningu aikido. Specjalną atrakcją dla dziewcząt był
występ pań z klubu Fitness & Dance Studio oraz
możliwość skakania w butach kangoo jumps.
Od połowy marca trwa rozmrażanie tafli lodowiska i przygotowanie obiektu do
sezonu letniego. W sezonie wiosenno-jesiennym namiot powiatowego lodowiska
będzie funkcjonował jako arena sportów

Jednym z pokazów dla uczestników ferii były sztuki walki.

letnich, tj. piłki nożnej, koszykówki, piłki
ręcznej i tenisa ziemnego. Rezerwacji hali
można dokonać na miejscu osobiście lub
pod numerem telefonu 504 48 08 07.  n

Sport i szczytny cel na jednym boisku
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie była miejscem turnieju piłkarskiego dla dzieci ph. „Podziel się sercem". Emocjom sportowym towarzyszył nie tylko duch rywalizacji, ale także gesty serca. Turniej
miał cel charytatywny. Zebrane w jego trakcie datki przekazano na rehabilitację pięcioletniego Adasia,
mieszkańca Zelowa, chorującego na dziecięce porażenie mózgowe.
Na turnieju spotkało się dziesięć drużyn:
Włókniarz Zelów 1, Włókniarz Zelów 2, Funinio Kolumna, MUKS Widawa, GUKS Gorzkowice 1, GUKS Gorzkowice 2, Astoria Szczerców 1, Astoria Szczerców 2, MULKS Łask 1,
MULKS Łask 2. Pierwsze miejsce wywalczył
Włókniarz Zelów 2, na drugiej i trzeciej pozycji uplasowali się GUKS Gorzkowice 1
i MULKS Łask 1. Wszyscy zawodnicy turnieju
nagrodzeni zostali medalami, a drużyny pucharami. W dekoracji uczestniczyli Sławomir
Malinowski, przewodniczący Rady Powiatu
w Bełchatowie i Leszek Maciaszczyk, członek

zarządu powiatu. W trakcie imprezy rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Podziel
się sercem", na który zgłoszono ponad osiemdziesiąt prac. W gronie laureatów znaleźli się:
Agata Buresz, Maja Włodarczyk, Igor Wąsek,
Martyna Stępnik, Martyna Doliwka, Mateusz
Kaczmarek, Mateusz Bawej i Patrycja Fraszka.
Na zakończenie wydarzenia dzieci wypuściły
w niebo sto czerwonych balonów w kształcie serca, jako symbol szczodrości uczestników akcji. Dzięki zebranej kwocie (ok. 6 tys.
zł) Adaś pojedzie na specjalny turnus rehabilitacyjny.
n

Rodzice Adasia podziękowali za pomoc w organizacji akcji
także Sławomirowi Malinowskiemu, przewodniczącemu
Rady Powiatu w Bełchatowie.

GKS I Bełchatów wygrał Ligę Mistrzów
Dwanaście zespołów, reprezentujących kluby i szkółki z naszego województwa, uczestniczyło 23 lutego
w Turnieju Piłki Nożnej „PGE Bełchatów Cup 2019" dla rocznika 2007 i młodszych. GKS Bełchatów wystawił
aż trzy zespoły. GKS I zdobył główne trofeum w Lidze Mistrzów. Przedsięwzięciu patronowała Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski. Z budżetu powiatu sfinansowano zakup pucharów.

D

o Bełchatowa przyjechały zespoły ze
Zduńskiej Woli, Pajęczna, Bychlewa, Łasku, Sieradza i Łodzi, a gościł je GKS Bełchatów. Każda 6-osobowa drużyna rozegrała
po osiem 15-minutowych meczów. Grano na
dwóch boiskach równocześnie. Zawodnikom
gromko kibicowali rodzice, ale także aktualni
zawodnicy bełchatowskiego klubu, którzy
po zakończeniu turnieju dekorowali medalami młodszych kolegów. Puchary zwycięskim
drużynom wręczali starosta Dorota Pędziwiatr
i Wiktor Rydz, prezes GKS Bełchatów. Królem
strzelców z 17 golami został Tobiasz Mras
(GKS Bełchatów I), a za najlepszego zawodni-

ka uznano Maksa Sypniewskiego (ŁKS Łódź).
W Lidze Mistrzów bełchatowskiego turnieju
na podium stanęły zespoły: 1. GKS I Bełchatów
(komplet zwycięstw, bramki 33:7); 2. ŁKS Łódź
i 3. Funinio Łask – Kolumna.
Składy drużyn GKS: GKS I - Eryk Grzesiak, Marcel Sadziński, Julian Irzykowski, Olivier Pasieka,
Damian Wróblewski, Krzysztof Pazera, Alan Siwek i Tobiasz Mras. GKS II - Mikołaj Gaspar i Eryk
Grzesiak, Tobiasz Stępień, Mateusz Sokołowski,
Paweł Witkowski, Franciszek Szymczyk, Jakub
Mielczarek, Dawid Szczepocki, Kaspian Jasiczek;
GKS III - Jakub Kowalczyk, Filip Ślizak, Dawid
Wolankiewicz, Kacper Aksman, Filip Zawiasa,

Wysoko uniesione puchary to dla sportowców, bez względu
na ich wiek, zawsze radosny symbol zwycięstwa.

Mateusz Krawiec, Bartosz Kwaśnik, Adrian Małocha, Kornel Mazurek.
n
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Na sportowo
Pracowali rok na cenne srebro
Dwieście zawodów sportowych w różnych konkurencjach, w których
wzięło udział prawie 4500 uczniów wszystkich szczebli szkół z powiatu
bełchatowskiego i drugie miejsce naszego powiatu we współzawodnictwie wojewódzkim to krótkie podsumowanie roku szkolnego 2017/18
w Powiatowym Szkolnym Związku Sportowym. Sukcesy te były okazją
do uroczystego spotkania się najlepszych sportowców oraz trenerów
i pogratulowania im wyników. Gośćmi gali byli Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski, wicestarosta Jacek Bakalarczyk i Sławomir Malinowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie.

D

o największych sukcesów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
należą pozycje medalowe w finałach
wojewódzkich. Na igrzyskach dzieci bardzo
często triumfowała Szkoła Podstawowa nr
13, wygrywając w indywidualnych biegach
przełajowych w kategorii dziewcząt, w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt,
w drużynowych biegach przełajowych
w kategorii dziewcząt młodszych, a drugie
miejsce zajmując w koszykówce i czwórboju

lekkoatletycznym dziewcząt. SP nr 1 w Bełchatowie była srebrna w szachach, a SP nr 4
w Zelowie brązowa w grach i zabawach. Na
igrzyskach młodzieży szkolnej nasi uczniowie
stawali na podium w indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
a także koszykówce i siatkówce. Wszystko za
sprawą podstawówek nr-y 11, 12 i 13. W licealiadach punkty dla naszego powiatu zdobywali ZSP nr 3 (ind. biegi przełajowe dziewcząt)
i II LO (siatkówka dziewcząt i chłopców).

Za wysokie osiągnięcia swoich uczniów puchary otrzymali także dyrektorzy szkół.

Starosta Dorota Pędziwiatr gratulowała sukcesów i podziękowała młodzieży za godne reprezentowanie powiatu na
wojewódzkiej arenie.

PSZS wyróżnił i nagrodził indywidualnych
zawodników, w każdej z trzech kategorii.
Igrzyska dzieci: Maciej Cieślak, Kacper Foltyn,
Maja Krawczyk, Magdalena Kulbat, Patrycja
Lenart, Wiktor Lodczyk, Patryk Łabędzki, Magdalena Łaz, Maja Madej, Sergiusz Szumigaj.
Igrzyska młodzieży szkolnej: Maria Florczyk, Jakub Gunerski, Kewin Komar, Kacper
Kondracki, Jakub Miarka, Eryk Olszewski, Angelika Opyd, Natalia Strupińska, Aleksandra
Telążka, Jakub Wójciak. Licealiada: Natalia
Cichowlas, Milena Gierach, Patrycja Hałubińska, Ewa Jersak, Antoni Malinowski, Maria
Miśkiewicz, Michał Oracz, Bartosz Pieniążek,
Sandra Samborska, Szymon Woźniak.
Pamiątkowe dyplomy otrzymali także nauczyciele, którzy w największym stopniu
przyczynili się do sportowego przygotowania
młodzieży i organizacji zawodów: Małgorzata
Augustyniak, Jarosław Budzyński, Piotr Cyniak,
Anna Gierula, Andrzej Gudzio, Rafał Kaczorowski, Adam Konstańczuk, Arkadiusz Kwiatkowski, Łukasz Mantyk, Irena Molenda, Grzegorz
Muskała, Stanisław Pluta, Magdalena Sowała,
Ewa Troczyńska i Tomasz Wojciechowski. n

Piłkarscy kibice aktywni na boisku

W IX Zimowym Turnieju Kibiców GKS Bełchatów wzięło udział czternaście piłkarskich drużyn. W całym wydarzeniu
uczestniczyło w sumie około siedmiuset osób. Organizację przedsięwzięcia wsparło bełchatowskie starostwo.

W

zmaganiach piłkarskich IX Zimowego Turnieju Kibiców GKS
Bełchatów walczyło blisko 150 zawodników, którzy w czternastu drużynach
rywalizowali w 4 grupach. Dwa najlepsze
zespoły z każdej grupy uzyskały przepustkę do gry w fazie pucharowej. Po zaciętych
meczach ćwierćfinałowych do półfinałów
doszły dwie drużyny, tj. reprezentanci osiedla
Żołnierzy POW oraz osiedla Dolnośląskiego
i Fan Club Kluki. W wielkim finale, po serii
rzutów karnych, zwyciężyła drużyna POW
Banda, która w pokonanym polu zostawiła
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CiachoBar. W meczu o trzecie miejsce drużyna OSD pokonała FC Kluki. Podczas całego
turnieju przez halę „przewinęło się” około 700
osób. W tym roku zapewniono także atrakcje najmłodszym kibicom. Dzieci bawiły się
w jednym z sektorów m.in. na dmuchańcach.
W ramach turnieju, objętego patronatem
honorowym starosty Doroty Pędziwiatr, organizatorzy otrzymali z budżetu powiatu
2 tys. zł na wynajem hali i zakup pucharów.
W dekoracji zawodników brał udział Marek
Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie.
n

Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie
uczestniczył w dekoracji zwycięskich drużyn.

Z gmin
„Jurek” jeździ dla OSP w Zelowie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie wzbogaciła się w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
marki MAN. Samochód kosztował ok. 800 tys. zł. Pieniądze zebrano dzięki datkom od kilku podmiotów.
Druhowie nadali nowemu nabytkowi imię „Jurek”.

U

roczyste przekazanie wozu nastąpiło 1
lutego na terenie jednostki w obecności
przedstawicieli władz rządowych, samorządowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i lokalnym oraz Państwowej Straży Pożarnej.
Aktu przekazania samochodu dokonał Tomasz
Jachymek, Burmistrz Zelowa.
- Władze samorządowe i mieszkańcy gminy
Zelów dziękują druhnom i druhom za ofiarną
służbę, poświęcenie i nieustanną gotowość ratowania życia i zdrowia ludzkiego, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykony-

Symboliczne przecięcie wstęgi przez burmistrza Tomasza
Jachymka i „Jurek” może wyruszać do akcji.

OSP w Zelowie będzie świętować w tym roku jubileusz 110-lecia działalności ratowniczej i społecznej.

wanej misji – zwrócił się do strażaków burmistrz
Tomasz Jachymek. - Niech ten nowy samochód
będzie wsparciem dla podejmowanych działań.
Kluczyki do pojazdu odebrał Maciej Karbowniczak, Naczelnik OSP Zelów, a następnie ks. Jacek
Ambroszczyk, proboszcz Parafii M.B. Częstochowskiej poświęcił „Jurka” z intencją dobrej służby dla
mieszkańców. Auto kosztowało 800 115 zł. Dofinansowanie pochodziło z kilku źródeł: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, WFOŚiGW w Łodzi, Komendy Głównej

PSP, budżetu Gminy Zelów i jednostki OSP Zelów.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie jest jedną z czterech na terenie gminy Zelów,
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W tym roku obchodzi jubileusz
110-lecia. Powołana została do podejmowania
działań o charakterze ratowniczym w sytuacjach
zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska.
Z pewnością zakupiony samochód pozwoli na
szybsze i skuteczniejsze realizowanie działań ratowniczych.
n

Ekspresem przez Gminę Kleszczów
Integracyjny cel
- Nasz główny cel, to większa integracja
środowisk biznesowych. Chcemy też ułatwić
państwu działalność i dopomóc w rozwoju mówił wójt Sławomir Chojnowski, zwracając
się do osób, zaproszonych na coroczne spotkanie przedsiębiorców gminy Kleszczów.
Zostało ono zorganizowane przy współpracy
Urzędu Gminy oraz Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów.
Wójt dziękował przedsiębiorcom za rozbudowę potencjału ich firm, gratulował

Wójt Kleszczowa Sławomir Chojnowski na dorocznym
spotkaniu z lokalnymi przedsiębiorcami.

także biznesowych sukcesów. Część swego
wystąpienia przeznaczył na podsumowanie
przedsięwzięć, zrealizowanych przez gminę
w 2018 r., informował też o kluczowych inwestycjach roku 2019.
Jednym z uczestników spotkania był Marek Pyssa, reprezentujący Instytut Studiów
Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.
Przekazał one przedsiębiorcom najważniejsze informacje o zmianach podatkowych,
które wprowadzane będą w 2019 roku.
Stanowcze „nie” dla zmiany granic
W każdym z sołectw gminy Kleszczów
odbyły się zebrania konsultacyjne zwołane przez wójta Sławomira Chojnowskiego.
Dotyczyły inicjatywy samorządu gminy
Bełchatów, dotyczącej przyłączenia do niej
najbardziej uprzemysłowionej części gminy
Kleszczów. Na łączną liczbę 4541 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy
Kleszczów udział w konsultacjach wzięło
1525 osób. Średnia frekwencja wyniosła więc
33,6 proc. Wszyscy uczestniczący w zebraniach i uprawnieni do głosowania mieszkańcy gminy Kleszczów opowiedzieli się
przeciwko włączeniu do gminy Bełchatów
obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina, sta-

nowiącego obecnie część gminy Kleszczów.
Szczegółowy protokół z wynikami przeprowadzonych zebrań konsultacyjnych będzie
materiałem pomocniczym dla Rady Gminy
Kleszczów, która w formie uchwały wyrazić
ma swoją opinię w sprawie „rozbiorowej” inicjatywy władz sąsiedniej gminy.
Nie tylko droga „przez wkop”
Od października ub. roku trwają prace projektowe nad całkowicie nową drogą gminną,
która mieszkańcom gminy skróci dojazd do
pracy w Rogowcu oraz dojazd do Bełchatowa. Drogę „przez wkop”, której długość
wyniesie ponad 5 km, projektuje katowicka
spółka Mosty Katowice.
Gmina przygotowuje się też do modernizacji 3-kilometrowego odcinka drogi, której
część stanowi ulica Energetyczna w Rogowcu. Projekt przebudowy, nad którym
pracuje PRI Kępno - Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych w Okrzycach, ma
m.in. uwzględnić uregulowanie obecnej
geometrii jezdni, wydzielenie zatok autobusowych oraz pasa, w którym powstanie ciąg
pieszo-rowerowy. Ze zmodernizowaną drogą łączyć się będzie budowana od podstaw
droga „przez wkop”.
n
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Z życia gmin
Dobre wieści z gminy Bełchatów

Konrad Koc, wójt Gminy Bełchatów, złożył kwiaty w krypcie Wandy Malczewskiej.

XIX Marsz Szlakiem Powstańców z 1863 roku
Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych z 1863 r. to wydarzenie, które w lutym miało już swoją dziewiętnastą odsłonę w historii.
Mieszkańcy naszego powiatu uczcili pamięć o powstańcach pokonując jedną z dwóch tras. Jedna mierzyła około 10 km, prowadziła
z Bełchatowa przez Grocholice i Oleśnik do Kurnosa Drugiego. Druga
miała około 14 km, z Parzna przez Kluki i Kaszewice do Kurnosa. Dłuższą drogę wybrało ponad 170 osób. Wójt Gminy Bełchatów Konrad
Koc objął wydarzenie patronatem honorowym, uczestniczył w nabożeństwie podczas Marszu i złożył kwiaty w krypcie Wandy Malczewskiej. Postać Czcigodnej Służebnicy kojarzona jest z patriotyzmem
i posługą dla walczących o niepodległość. Marsz gromadzi rokrocznie rzesze mieszkańców. Jest to okazja do oddania hołdu bohaterom
i ciekawa forma aktywnego spędzania czasu.
n

Plebiscyt sportowy Gminy Bełchatów ma co roku postać uroczystej gali, podczas której
podsumowuje się spektakularne osiągnięcia i nagradza ich autorów.

XXI Plebiscyt Sportowy Gminy Bełchatów
Plebiscyt sportowy jest wieloletnią tradycją Gminy Bełchatów wyróżniania i nagradzania sportowców za ich spektakularne, całoroczne
osiągnięcia. 8 lutego w Centrum Kultury i Sportu w Zdzieszulicach
Dolnych odbyła się uroczystość XXI Plebiscytu Sportowego, podsumowująca sukcesy zawodników w roku 2018. Rywalizacja plebiscytowa odbywała się w trzech kategoriach: sport szkolny (szkoły podstawowe oraz gimnazjalne), sport wyczynowy i rywalizacja zespołów
sportowych (LZS, LZS-OSP). Najlepsi z najlepszych otrzymali puchary
i gratulacje.
n

Deﬁbrylator dla szczercowskiej policji

Posterunek Policji w Szczercowie wzbogacił się o nowoczesny defibrylator, który posłuży do ratowania życia zagrożonych osób. Sprzęt, który przekazała policjantom Gmina Szczerców, zakupiony został ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nowoczesny defibrylator powędrował z rąk wójta Krzysztofa Kamieniaka do funkcjonariuszy posterunku policji w Szczercowie.

W

edług danych producenta defibrylatora w Europie każdego dnia
odnotowuje się średnio 1500 zgonów, których powodem jest nagłe zatrzy-
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manie krążenia krwi. Daje to więcej niż pół
miliona ofiar w ciągu roku.
- Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem osoba, która znajdzie się na miejscu

zdarzenia, powinna podjąć niezbędne czynności mające na celu uratowanie człowieka
w stanie nagłego zagrożenia życia – tłumaczył podczas przekazania sprzętu wójt
Krzysztof Kamieniak. – Obejmuje to prawo
do użycia udostępnionych do powszechnego obrotu produktów oraz wyrobów medycznych.
Szanse na przeżycie pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia wzrastają do 70%, jeżeli
zostanie zastosowany defibrylator AED. Aktualne statystyki mówią o przeżyciu jedynie
od 10 do 20 procent osób z nagłym zatrzymaniem krążenia.
- Przewiduje się, że w 2020 roku 40%
zgonów będzie spowodowanych chorobami serca – mówiła Dorota Włodarczyk,
Przewodnicząca Gminnej Komisji Zdrowia,
Polityki Społecznej i Sportu. – Dla zwiększenia bezpieczeństwo mieszkańców
kupiliśmy automatyczny defibrylator zewnętrzny.
W Gminie Szczerców podobne urządzenia
są już na wyposażeniu pogotowia ratunkowego oraz w jednostkach OSP.
n

Informator
ul. Czapliniecka 96
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 733 66 24
Centrum Kształcenia Praktycznego
tel. 633 23 44, fax 633 23 78

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

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

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

ul. Czapliniecka 66
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 733 05 45,
fax 633 06 42
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

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

Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych 633 16 81
Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81
Bursa Szkolna 632 12 52

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

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

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.

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

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
ul. Pabianicka 34
Zespół ds. promocji 635 86 42
Rzecznik prasowy 635 86 14
Darmowa pomoc prawna 635 86 97

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

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

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

Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych
733 66 08

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

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
635 86 24

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

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 wydziałów i numerów pokoi znajduje się na
tablicy w holu na parterze urzędu. Informacje 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 komunikacji można uzgodnić poprzez specjalną aplikację na stronie www powiatu.
O załatwieniu sprawy rejestracji samochodu czy prawa jazdy urząd powiadamia interesantów SMS-em, jeśli mają
takie życzenie.
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RADNI VI KADENCJI
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE
Komisje Rady Powiatu
w Bełchatowie

PREZYDIUM RADY

Komisja Rewizyjna:
Joanna Guc (przewodnicząca)
Zofia Szumigaj-Grochocka
Marek Chrzanowski
Jarosław Janaszewski
Bogdan Stolarczyk
Komisja Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego
Marek Chrzanowski
(przewodniczący)
Jacek Bakalarczyk
Radosław Herudziński
Waldemar Wyczachowski
Krzysztof Gajda
Włodzimierz Kula
Krzysztof Rybak
Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony
Środowiska
Zofia Szumigaj-Grochocka
(przewodnicząca)
Jolanta Pawlikowska
Adam Baryła
Sławomir Malinowski
Marek Jasiński
Jacek Zatorski
Jarosław Janaszewski
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Małgorzata Filipek
(przewodnicząca)
Dorota Pędziwiatr
Radosław Herudziński
Renata Skalska
Lidia Szymańska
Komisja Infrastruktury i Porządku
Publicznego
Bogdan Stolarczyk
(przewodniczący)
Małgorzata Filipek
Leszek Maciaszczyk
Jacek Zatorski
Joanna Guc
Marek Jasiński
Krzysztof Jewgiejuk
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy
Społecznej
Jolanta Pawlikowska
(przewodnicząca)
Tadeusz Dobrzański
Leszek Maciaszczyk
Renata Skalska
Włodzimierz Kula
Lidia Szymańska
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Krzysztof Jewgiejuk
(przewodniczący)
Marek Chrzanowski
Zofia Szumigaj-Grochocka

Krzysztof Rybak
Wiceprzewodniczący

Sławomir Malinowski
Przewodniczący

Renata Skalska
Wiceprzewodnicząca

ZARZĄD POWIATU

Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Radoslaw Herudziński
Członek Zarządu

Jacek Bakalarczyk
Wicestarosta

Marek Jasiński
Członek Zarządu

Leszek Maciaszczyk
Członek Zarządu

Adam Baryła

Marek Chrzanowski

Tadeusz Dobrzański

Małgorzata Filipek

Krzysztof Gajda

Jarosław Janaszewski

Krzysztof Jewgiejuk

Włodzimierz Kula

Joanna Guc

Lidia Szymańska

Jolanta Pawlikowska

Bogdan Stolarczyk

Zofia Szumigaj-Grochocka Waldemar Wyczachowski

Jacek Zatorski

