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Wydanie bezpłatne

Biuletyn powiatu bełchatowskiego
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Forum w dobrym
klimacie dla biznesu

Ponad trzysta osób, w tym przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i goście z Niemiec, Ukrainy, Litwy oraz
regionów partnerskich w kraju, a także kilkadziesiąt stoisk wystawienniczych firm, wykłady i dyskusje, uroczystość wręczenia statuetek „Firmom na medal” – to wszystko towarzyszyło II Forum Gospodarczemu Powiatu Bełchatowskiego. Jakie
i komu przyniosło korzyści? 
Str. 9 - 14
Droga Kamień – Chabielice
po remoncie na „szóstkę”

Dla zdrowia i bezpieczeństwa –
bezpłatne akcje dla mieszkańców

Trwający ponad dwa lata generalny remont drogi powiatowej zakończył się pomyślnie, a sześć kilometrów równej jak stół nawierzchni
cieszy kierowców od drugiej połowy
kwietnia. Kosztowna inwestycja
pochłonęła ponad 6 mln zł, ale
była możliwa dzięki porozumieniu
trzech samorządów: powiatu bełchatowskiego, gminy Kleszczów
i gminy Szczerców. 
Str. 3

13 maja rusza cykl rajdów„Rowerem
przez powiat”, składający się z ośmiu
wypraw po ciekawych zakątkach
naszych gmin. Do pokonania jest
łącznie prawie 300 km. W maju rozpocznie się również kurs samoobrony dla pań. Swoje zdrowie i kondycję
warto wcześniej sprawdzić korzystając z bezpłatnych badań morfologii
krwi. 
Str. 4, 5, 18

FLESZ
Wizyta w „Solidarności”

Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski wraz z Dariuszem Gruszczyńskim, biegaczem i Michałem Michałkiem,
przewodniczącym Rady Gminy w Kleszczowie stanęli na podium plebiscytu regionalnego dziennika „Człowiek Roku 2016”.
Głosowali czytelnicy, mieszkańcy sześciu powiatów w Łódzkiem. Dziękuję wszystkim, którzy wskazali moją osobę, jako godną
do startu w tej rywalizacji. To dla mnie także wielkie zobowiązanie wobec tych, którzy oddali głos – mówi Waldemar Wyczachowski.

Na Mistrzostwa Europy w Taekwon-Do Juniorów i Seniorów
w Sofii pojechali również, wśród tysiąca zawodników, reprezentanci Bełchatowskiej Akademii Taekwon-Do: Marta Mysur
i Kamil Potoczny. Wyjazdowi patronuje starosta bełchatowski.

Niebieski korowód uczniów ze szkół integracyjnych przemaszerował przez Bełchatów 25 kwietnia w wyrazie solidarności
z dziećmi autystycznymi. Dzień wcześniej w SOS-W odbyła
się konferencja adresowana do rodziców i specjalistów.

W siedzibie oddziału NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie odbyło się
spotkanie przedstawicieli struktur
związkowych i komisji zakładowych
z Waldemarem Wyczachowskim,
starostą bełchatowskim, zainicjowane przez przewodniczącego Dariusza Sujkę. Na spotkaniu poruszono
sprawy istotne dla mieszkańców
regionu, jak np. uruchomienie odkrywki Złoczew dla potrzeb bełchatowskiej elektrowni. Starosta omówił działania podjęte przez władze
powiatu, których celem było m.in.
zwrócenie uwagi innych samorządów, a także władz parlamentarnych na wpływ nowej odkrywki na
kondycję społeczno-gospodarczą
naszego regionu.
Waldemar Wyczachowski zrelacjonował także działania w ramach reformy
oświaty w powiecie, przede wszystkim zmiany w sieci szkół ponadgimnazjalnych i perspektywy rynku pracy
dla nauczycieli. Spotkanie zakończyło
wypracowanie wspólnego postanowienia o cyklicznych kontaktach
i działaniach mających na celu przybliżenie związkowcom aktualnej sytuacji gospodarczej naszego regionu.
Starosta podkreślił, że rolą samorządu
jest dialog z wszystkimi środowiskami
i strukturami organizacyjnymi, w tym
związkami zawodowymi. Ma on służyć wymianie informacji, reagowaniu
na problemy i poszukiwaniu ich rozwiązań.

Kalendarium wydarzeń
7 maja, obchody jubileuszu 100 - lecia powstania jednostki; plac przed OSP w Wadlewie
Uroczystość rozpocznie się o godz 12 Mszą
św. w kościele parafialnym, o godz. 13 apel
strażacki. Imprezie będzie towarzyszyć piknik na boisku.
14 maja, jubileusz 80-lecia OSP w Podwodach, plac przy strażnicy w Podwodach
Początek o godz. 13.30. Jubileusz będzie połączony z Gminnym Świętem Strażaka.

20 maja, III Kolorowy Jarmark Majowy, targowisko „Mój Rynek” w Zawadach, godz. 15-18.
Wystawa rękodzieła, unikalnej biżuterii, wyrobów artystycznych.
26 maja, Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt, SP nr 4 w Zelowie (boisko Orlik), godz 9-12
27-28 maja, XX Dni Kleszczowa, stadion
przy ul. Sportowej 3
W ramach obchodów odbędzie się bieg uliczny
na 10 km (zapisy na http://kleszczowna5.pl/)

11 czerwca, Koncert zespołu Arka Noego,
godz 18:00
Scena plenerowa MCK. Wstęp wolny.
23 czerwca, „Zakończenie Szkoły na Rockowo”, scena plenerowa MCK
Koncert z okazji rozpoczęcia wakacji.
1-2 lipca, Dni Bełchatowa 2017, Park
Olszewskich
Magda Femme, MEZO, Pectus i lokalni soliści
i zespoły wokalne i taneczne.
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WYDARZENIA
Droga Kamień – Chabielice
po remoncie na „szóstkę”
Prawie sześć kilometrów drogi powiatowej na odcinku Kamień – Chabielice jest już równe jak stół. To zasługa remontu, który po ponad
dwóch latach zakończył się nadając tej strategicznej w powiecie drodze idealną funkcjonalność i perfekcyjny wygląd. Inwestycja jest zasługą efektywnego dialogu trzech samorządów: powiatu bełchatowskiego, gminy Kleszczów i gminy Szczerców.

R

emont rozpoczął się w 2015 roku. Najpierw była to modernizacja pierwszego
odcinka o długości 1572 metrów, co
kosztowało 2,4 mln złotych. Na tę sumę złożyły się środki budżetu powiatu oraz dotacje
z gminy Kleszczów i Szczerców. W 2016 roku
starostwo rozstrzygnęło przetarg na wykonanie pozostałego do remontu fragmentu drogi
o długości 4350 metrów. To kosztowało ponad
3,8 mln zł. Gmina Kleszczów oraz gmina Szczerców również uczestniczyły finansowo w tym
przedsięwzięciu. Od połowy kwietnia droga

Wójt Szczercowa Krzysztof Kamieniak i starosta Waldemar
Wyczachowski przekazali informacje o otwarciu drogi dla
ruchu podczas briefingu w terenie.

jest otwarta dla ruchu samochodowego.
- Zawsze podkreślam, że najważniejszym
zadaniem samorządu powiatowego jest
dbanie o stan infrastruktury drogowej, dlatego w obecnej kadencji położyliśmy nacisk
na jej modernizację – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Cieszę
się, że udało się doprowadzić do przebudowy, tym bardziej, że plany odnośnie remontu
tego odcinka istniały już od wielu lat, jednak
nie były zrealizowane. Dopiero upór i konsekwencja w działaniu obecnych włodarzy,
a przede wszystkim pieniądze z budżetów aż
trzech samorządów, pozwoliły na wykonanie
tej ważnej inwestycji.
- Stan tej drogi od dwudziestu lat spędzał
sen z powiek mieszkańcom naszej gminy, jak
i jej kolejnym włodarzom – mówi Krzysztof
Kamieniak, wójt gminy Szczerców. - Dopiero
dzięki bardzo dobrej współpracy ze starostą Waldemarem Wyczachowskim udało się
doprowadzić do przebudowy. Mieszkańcy
gminy Szczerców są bardzo zadowoleni,
bowiem wielu z nich dojeżdża tą drogą do
pracy. Dodam, że planujemy remont również
dalszego jej ciągu, biegnącego przez miejscowość Chabielice, który jest drogą wojewódzką. W tym roku przekazujemy środki na
opracowanie dokumentacji.

Drogą Kamień-Chabielice wielu mieszkańców jeździ
codziennie do pracy w kopalni i elektrowni.

Droga Kamień - Chabielice stanowi połączenie obwodnicy Kleszczowa z drogą wojewódzką Łódź – Częstochowa, umożliwia
dojazd do Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej i zakładów zlokalizowanych wokół
zagłębia przemysłowego oraz łączy obie
odkrywki bełchatowskiej kopalni. Gruntowny jej remont przystosował tę drogę do
przenoszenia ruchu ciężkiego, ponieważ
podniesiono jej nośność do 115 kiloniutonów na oś. Długość całej drogi Kamień
– Chabielice wynosi prawie 6 kilometrów,
szerokość 7 metrów. Na remont złożyło się
wykonanie podbudowy, nowej nawierzchni
bitumicznej, rowów przydrożnych, zjazdów
do posesji, oznakowania poziomego i pionowego.
n

Trwają naprawy dróg po zimie
Tegoroczna zima dała się we znaki kierowcom i służbom odpowiedzialnym za utrzymanie dróg, dlatego
wiele odcinków wymaga napraw i konserwacji. Służby interwencyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie prowadzą wiosenny przegląd stanu nawierzchni, dokonując napraw i remontów.

P

anów w pomarańczowych strojach
możemy zobaczyć na wielu drogach
powiatu.
- Niestety, miniona zima odcisnęła piętno
na naszych drogach, co widać po ilości ubytków i spękań nawierzchni – mówi Tomasz
Jachymek, dyrektor PZD w Bełchatowie. Dlatego, gdy tylko uruchomiono wytwórnię mas bitumicznych, skąd pozyskujemy
asfalt, od razu przystąpiliśmy do naprawy
i zabezpieczenia zniszczonych odcinków
dróg. Tegoroczna zima obfitowała w wahania temperatury, w dzień słońce roztapiało

śnieg i lód, w nocy wszystko zamarzało, powodując rozsadzanie nawierzchni.
Powiatowy Zarząd Dróg prosi kierowców
o cierpliwość i wyrozumiałość i sukcesywnie remontuje uszkodzone odcinki. Każdego
dnia ekipy remontowe przemierzają powiatowe drogi i uzupełniają ubytki.
- W ubiegłym roku remontów nawierzchni
po zimie było o wiele mniej, dlatego nawet
udało się w tym dziale zaoszczędzić trochę
pieniędzy. W tym roku wyczerpiemy nasz
budżet w tym zakresie do końca – dodaje
dyrektor Jachymek.

W ostatnich kilku tygodniach PZD
przeprowadziło procedurę zamówienia
publicznego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg oraz
wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1908E przez rzekę Pilsię
w miejscowości Rudzisko oraz wykonanie
dokumentacji projektowej dotyczącej
przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1927E przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin.
n
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WYDARZENIA
Startuje sezon rowerowych wypraw
Tegoroczny cykl rajdów „Rowerem przez powiat” rozpocznie się już 13 maja. Organizatorzy przedsięwzięcia, tj. bełchatowskie starostwo i Załoga Rowerowa „Zgrzyt” zapraszają wszystkich mieszkańców
na 8 wypraw, które mierzą łącznie prawie 300 kilometrów. Wystarczy mieć sprawny rower i ochotę na
ciekawą przejażdżkę.
Planowane trasy i terminy:

Powiatowe rajdy rowerowe zaczynają się zbiórką przed głównym budynkiem starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19.

W

zorem dwóch poprzednich lat
i w tym roku mieszkańcy powiatu
mogą uczestniczyć w bezpłatnych
wyprawach rowerowych, których trasy zaplanowane są po ciekawych przyrodniczo,
krajobrazowo czy historycznie okolicach.
Każdy rajd ma ustaloną trasę i umowny kolor,
symbolicznie nawiązujący do „klimatu” wyprawy. Rajdy cieszą się niegasnącą popularnością. To atrakcyjna forma aktywnego wypoczynku. Potwierdzają to jego uczestnicy
w wieku od kilku do nawet ponad siedemdziesięciu lat!
- Od ponad roku uczestniczę w powiatowych rajdach rowerowych, co traktuję

Ogniska z pieczeniem kiełbasek to dodatkowa atrakcja
rowerowych wypraw.
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jako dbanie o swoje zdrowie – mówi Tomasz, 34 lata, pracownik bełchatowskiej
elektrowni. - Na początku ledwo dawałem radę na 30-,40-kilometrowych trasach. Teraz mogę przejechać nawet 80
km! Po zakupy również zacząłem jeździć
rowerem. Kupiłem sobie nawet duże torby rowerowe.
- Razem z sąsiadką i koleżanką z byłej pracy
jeździmy dla zdrowia. Na początku szło nam
słabo, wlokłyśmy się na końcu grupy – śmieje się Joanna, 64 lata, emerytka. - Postanowiłam kupić sobie nowy rower i mam teraz
też większą wprawę. Nie zdawałam sobie
wcześniej sprawy, że wokół Bełchatowa jest
tyle ciekawych zakątków, jeziorek, starych
dworów.
- Razem z tatą brałem udział w pięciu rajdach powiatowych, na których zawsze jest
fajnie – zapewnia Michał, 13 lat, uczeń SP nr
3. - Już dwa razy rozpalałem z panem Maćkiem ognisko. Tata kupił mi scyzoryk i harcerskie spodnie. Podczas wakacji jeździliśmy
z kolegami po lasach i to ja byłem przewodnikiem.
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski i Maciej Kuszneruk, prezes stowarzyszenia Załoga Rowerowa „Zgrzyt”, autor
tras, zapewniają, że tegoroczne wyprawy
nie są trudne i każdy, nawet bez specjalnego kondycyjnego przygotowania, może
wziąć udział. Obowiązkiem jednak jest zapoznanie się z regulaminem, dostępnym na

13 maja – 	trasa zielona: 25 km „Rajd na rozruszanie trasą wiosenną”: Bełchatów
– Dobiecin – Bogdanów – Miłaków –
Moników – Borowa – Borowska Góra
– Bukowa – Augustynów – Mazury –
Grocholice – Bełchatów.
27 maja – 	trasa błękitna: 28 km „Rowerowy Rajd
z Samorządowcami": Bełchatów – Biały Ług – Bełchatów Dwór – Wierzchy
Strzyżewskie – Wierzchy Kluckie – Grobla – Kluki – Ścichawa – Kaszewice –
Kurnos – Oleśnik – Bełchatów.
3 czerwca – 	trasa kolorowa: 16 km „Kolorowy Rajd
z okazji Dnia Dziecka": Bełchatów –
Dobiecin (odwiedziny dębu Gen Głuchowski) – Zwierzchów – Dobiecin
Kolonia – Niedyszyna – Myszaki – Bełchatów.
1 lipca – 	trasa brunatna: 46 km „Wakacyjna Wyprawa na Górę Kamieńsk": Bełchatów
– Rząsawa – Słok – przejazd Powiatową
Drogą Rowerową na Górę Kamieńsk
– OSiR Góra Kamieńsk – Słok – Bełchatów.
5 sierpnia – 	trasa pomarańczowa: 35 km„Szosowa":
Bełchatów – Domiechowice – Emilin
– Parzno – Strzyżewice – Błonki Strzyżewskie – Ubogie – Sromutka – Grębociny – Zbiornik Wodny "Grębociny"
– Wygoda – Rożniatowice – Apolinów
– Mikorzyce – Ławy – Zawady – Bełchatów.
2 września – 	trasa czarna : 42 km „Rajd Szlakiem
Polskich Umocnień Polowych z 1939
roku": Bełchatów – Kurnos – Kaszewice
– Bożydar – Chmielowiec – Sadulaki –
Kluki – Grobla – Parzno – Emilin – Domiechowice – Bełchatów.
7 października – 	trasa czerwona: 50 km „Dłuższa Rowerowa Nad Jeziorko Topikrowa Koło
Zelowa": Bełchatów – Zawady – Rożniatowice – Ostoja – Łobudzice – Zelów – Bachorzyn – Jezioro Topikrowa
– Mauryców – Zelów – Sromutka
– Strzyżewice – Parzno – Emilin – Domiechowice – Bełchatów.
11 listopada – 	trasa biało-czerwona: 30 km „Powiatowy Rajd Niepodległości": Bełchatów
– Borowska Góra -– Bełchatów.

stronie internetowej starostwa i rozdawanym przed startem. Nad bezpieczeństwem
uczestników będzie czuwał ratownik medyczny.
Rajdy będą organizowane w soboty wczesnym popołudniem, będą rozpoczynać się
przy budynku starostwa przy ul. Pabianickiej
17/19. Po drodze planowane są postoje oraz
ognisko z pieczeniem kiełbasek.
n

WYDARZENIA
Panie znów będą uczyć się bronić
Ubiegłoroczna inicjatywa Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego, polegająca na organizacji kursów samoobrony dla pań, będzie kontynuowana także w tym roku. Bezpłatne szkolenie pt. „Nie daj
się..." rozpocznie się w połowie maja. Skorzysta z niego czterdzieści kobiet. Zapisy od 9 maja.

Ś

miało można powiedzieć, że kursy samoobrony dla pań, którego dwie edycje
odbyły się w ubiegłym roku, to był strzał
w dziesiątkę. Wolne miejsca „rozchodziły się”
w ciągu kilku minut. Formuła obecnego przedsięwzięcia, jak też regulamin, nie ulegają zasadniczym zmianom. Na kurs zgłosić się mogą pełnoletnie mieszkanki powiatu bełchatowskiego,
w tym również pracownice starostwa. Warto tę
decyzję przemyśleć, ponieważ dwie kolejne
nieobecności spowodują skreślenie z listy.
Najważniejszym celem kursu jest uświadomienie zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających w różnych sytuacjach życiowych, aspektów prawnych tzw. obrony koniecznej czy
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Panie nauczą się prawidłowej pozycji obronnej,
obrony przed atakami rękoma, wstawaniem
z ziemi, obrony przed obchwytami i przed
złapaniem za ubranie. Uczestniczki szkolenia
w ubiegłym roku doceniały zdobytą wiedzę
i praktyczne umiejętności, a także ciekawe spędzanie wolnego czasu i nowe znajomości. Wiele z nich podkreślało, że ukończenie kursu dało
im poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie.
W programie tegorocznego kursu znajdzie
się wiele zagadnień i praktycznych ćwiczeń.
Ekspertami i instruktorami na zajęciach będą
policjanci oraz Przemysław Krok, instruktor
defendo oraz Anna Pudlak, ratownik me-

Podczas kursu panie nauczą się bronić, ale także dowiedzą, jak unikać niebezpiecznych sytuacji.

dyczny. Spotkania odbywać się będą w sali
gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Targowej 20
w Bełchatowie. Kurs rozpocznie się 15 maja
i potrwa do 19 czerwca. Panie zostaną podzielone na dwie 20-osobowe grupy i będą
spotykać się dwa razy w tygodniu w godzi-

nach popołudniowych: pierwsza o godz. 17,
druga o godz. 18. 
n
Zapisy na kurs od 9 maja pod numerami
telefonów w Zespole ds. Promocji bełchatowskiego starostwa: 44 635 86 42, 44 635
86 67. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Sprawdzali przydatność do wojska
Przez ponad miesiąc trwała w powiecie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1998 roku. W tym roku dotyczyła ona blisko 700 osób. Zorganizowanie pracy komisji jest co roku zadaniem starosty zleconym przez wojewodę.

P

owiatowa Komisja Lekarska, w której
skład wchodzą lekarz, pielęgniarka
i sekretarz, ale także pomagają osoby
sprawdzające dokumenty i prowadzące dokumentację tego zadania pracowała prze
kilka tygodni. Ponadto obecny był przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień
z Sieradza. Nad sprawnym przebiegiem kwalifikacji czuwał Wydział Spraw Obywatelskich
bełchatowskiego starostwa.
- Odkąd służba wojskowa nie jest obowiązkiem daje zauważyć się pewne zmiany w zachowaniu młodych mężczyzn, którzy spokojnie czekają na swoją kolej, nie ma nerwów,
ani stresu – mówi Jan Wionczyk, naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich, z ponad
20-letnim doświadczeniem w organizowaniu kwalifikacji wojskowej. - Większość osób

nie łączy swojej przyszłości z wojskowością,
jednak pewien odsetek jest na to zdecydowany. Podczas kwalifikacji kandydat na żołnierza uzyskuje niezbędne informacje bezpośrednio od pracownika WKU.
Brak stresu potwierdza 19-letni Mikołaj,
uczeń I LO.
- Wszystko trwało około dwóch godzin,
spokojne sprawdzanie dokumentów,
rozmowa z lekarzem, badanie. W efekcie
otrzymałem książeczkę wojskową z informacją o kategorii „A” - mówi Mikołaj. Rodzice namawiają mnie, bym po liceum
zdecydował się na karierę wojskową lub
w innych służbach mundurowych. Mimo
dobrych predyspozycji psychofizycznych,
uważam, że to nie dla mnie. Książeczkę odkładam na półkę.

Powiatowa Komisja Lekarska pracowała przez kilka tygodni
w Bursie Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie.

Łączna liczba osób podlegających w tym
roku kwalifikacji wojskowej w powiecie bełchatowskim wyniosła 698.
n
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WYDARZENIA
Ratowali życie w wypadkach „na niby”
Stan po zażyciu narkotyków i upojeniu alkoholem, złamania kości, rozległe rany przy użyciu ostrych narzędzi, próba samobójcza – z takim wypadkami zmierzyli się uczestnicy 27. Rejonowych Mistrzostw Pierwszej
Pomocy PCK. Wypadki upozorowano na terenie Bełchatowa. Najlepszymi umiejętnościami ratowniczymi
popisała się młodzież z III LO im. A. Mickiewicza w Bełchatowie.

Mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy dla uczniów potwierdzają, że młodzi ludzie odważnie i chętnie uczą się tych umiejętności.

S

iedem pięcioosobowych drużyn, reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z powiatu, zmagało się na zawodach sprawdzających umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Zawody weryfikują wiedzę
teoretyczną podczas rozwiązywania testów oraz
praktyczną w upozorowanych wypadkach. Specyfiką mistrzostw jest ich przebieg, bowiem symulacje różnych niebezpiecznych zdarzeń mają
miejsce w różnych punktach miasta, gdzie istnieje prawdopodobieństwo ich zajścia. Co roku są
to inne sytuacje. W 27. Rejonowych Mistrzostw
Pierwszej Pomocy PCK (22 kwietnia) uczniowie
musieli radzić sobie ze złamaniami kości przedramienia i podudzia, urazem stawu barkowego, stłu-

czeniem miednicy, atakiem padaczki, nadużyciem
alkoholu i środków odurzających, próbą samobójczą, poparzeniem, a nawet wypadnięciem płodu
z łona matki. Jak mówi Irena Stasiak, sędzia główny
zawodów i koordynator PCK, zaimprowizowane
sytuacje mogą zdarzyć się naprawdę, a właściwe
postępowanie ich uczestników czy świadków,
może uratować zdrowie lub życie człowieka.
- Młodzież poradziła sobie z tymi wyzwaniami
bardzo dobrze, przede wszystkim potrafiła zachować zimną krew – mówi Irena Stasiak. - Nie obyło
się jednak bez błędów. Najczęstsze to niezadbanie
o własne bezpieczeństwo, zapominano o powiadomieniu służb zawodowych, że jest wykonywana resuscytacja krążeniowo-oddechowa lub uży-

wano niewłaściwych materiałów opatrunkowych.
Po raz pierwszy w historii mistrzostw pojawiła
się konieczność dogrywki o II miejsce. W ostatecznej klasyfikacji na najwyższym podium stanęła
młodzież z III LO im. A. Mickiewicza w Bełchatowie,
II miejsce zajęła drużyna ZSP nr 1 z Kleszczowa,
a III – ZSP nr 2 z Kleszczowa. Puchary i upominki
ufundował patron honorowy mistrzostw Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. Specyficznym „efektem ubocznym” przedsięwzięcia,
który ucieszył bełchatowski PCK, organizatora
zawodów, była reakcja przechodniów. Wielu zatrzymywało się, chciało pomóc, w dwóch przypadkach powiadomiono służby ratunkowe. Jak
dodaje Irena Stasiak, edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest jednak wciąż za mało.
Chętniej uczą się jej ludzie młodzi, starsi natomiast
bardzo często reagują strachem. Inicjatywy, takie
jak mistrzostwa udzielania pomocy, mają tę tendencję zmieniać.
n

Organizatorem zawodów był bełchatowski oddział PCK.

Starosta w radzie społecznej szpitala
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski został powołany na członka Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. Uchwałę w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Łódzkiego 13 marca tego roku.

D

o działalności w Radzie Społecznej
bełchatowskiego szpitala desygnował
mnie Zbigniew Rau, wojewoda łódzki – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta
bełchatowski. - Jest to dla mnie zaszczyt i jednocześnie możliwość lepszego poznania działalności placówki. Mam nadzieję, że wspólnie
z pozostałymi członkami Rady, dyrekcją szpitala i organem prowadzącym sukcesywnie
będziemy podnosić standardy szpitala, co
przekłada się na zdrowie korzystających z niego mieszkańców. Jako radny i członek Zarządu Powiatu zawsze pozytywnie odpowiadam
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na prośby władz szpitala w zakresie finansowej pomocy ze strony powiatu.
Zgodnie z zapisami ustawy o działalności
leczniczej Rada Społeczna sprawuje podwójną funkcję. Jej działania w stosunku
do dyrektora placówki mają charakter doradczy, zaś w stosunku do organu założycielskiego szpitala (w tym wypadku jest to
Urząd Marszałkowski w Łodzi) Rada występuje w charakterze ciała opiniotwórczego
i inicjującego.
Do zadań Rady Społecznej należy: 1.
przedstawienie wniosków i opinii w spra-

wach: zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego, przyznawania kierownikowi nagród, rozwiązania stosunku
pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem; 2. przedstawianie wniosków i opinii
w sprawie planu finansowego; 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków
wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności
leczniczej.
n

EDUKACJA
Kontrolowane strzelanie w szkolnej piwnicy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie już szczyci się nową strzelnicą, zlokalizowaną
w podziemiach budynku. Obiekt będzie służył uczniom i studentom, ale także mieszkańcom powiatu.

O

twarcie strzelnicy miało charakter
małej uroczystości z udziałem gości
i symbolicznym przecięciem wstęgi.
- Stale ulepszamy infrastrukturę naszych szkół,
remontujemy je, budujemy obiekty sportowe,
ale również zapewniamy warunki do rozwijania
umiejętności, czego dowodem jest ta strzelnica
– powiedział Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Młodzież, przede wszystkim
z klas mundurowych, będzie miała okazję poznać techniki strzelania, budowę i obsługę broni. W sytuacji, gdy nie ma powszechnego obowiązku służby wojskowej, to być może dla nich
jedyna okazja ćwiczenia takich umiejętności.
Na „strzelnicowy” pomysł wpadł nauczyciel
Leszek Stępień. Dyrektor szkoły, Piotr Mielczarek
nie miał nic przeciwko, poprosił o akceptację organ prowadzący. Zarząd Powiatu w Bełchatowie także poparł te inicjatywę i przyznał 22.500
złotych. Strzelnica wzbogaca ofertę placówki

Celne strzelanie to także wyzwanie dla dziewcząt.

Pierwszą próbę strzelania podjęli goście podczas uroczystości otwarcia obiektu.

i ułatwi zajęcia w klasach mundurowych, które
musiały przeprowadzać lekcje poza terenem
powiatu. Dyrektor zapowiada, że w niedługim
czasie obiekt zostanie udostępniony mieszkańcom w wybranych dwóch dniach w tygodniu.
Wyremontowana sala po magazynie
została podzielona na dwie części, jedną,
w której odbywa się strzelanie, w drugiej publiczność może na monitorach obserwować
wyniki współzawodnictwa.
Wszystkie prace adaptacyjne wykonali
uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego
w ramach praktycznej nauki zawodu. Szkoła już

przeszkoliła grupę nauczycieli z zakresu strzelectwa sportowego. Nad bezpieczeństwem
uczniów korzystających ze strzelnicy czuwa takn
że monitoring kamer.
Żołnierska edukacja młodzieży z „Energetyka”
i ścisła współpraca z 7. Batalionem Kawalerii
Powietrznej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Tomaszowie Maz. została potwierdzona przyznaniem odznaki pamiątkowej
dla ZSP nr 3 w podziękowaniu za współpracę
i zaangażowanie w upamiętnianie chluby
i chwały 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Wyszukane fryzury i makijaże na konkursie
Uczniowie z powiatu bełchatowskiego, kształcący się w zawodzie fryzjersko-kosmetycznym wzięli udział na początku kwietnia w I Powiatowym Konkursie Fryzjerskim,
zorganizowanym przez Ochotniczy Hufiec Pracy oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie, pod patronatem starosty Waldemara Wyczachowskiego.

D

o konkursu przystąpiło siedem osób z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bełchatowie i Zelowie oraz Technikum Fryzjerskiego w Bełchatowie. Ich zadaniem było wykonanie
artystycznej fryzury i makijażu na modelkach,
a także dobór stroju, wszystko zgodne z hasłem
„Kolorowy zawrót głowy”. Ocenie poddano estetykę wykonania wizażu, zastosowane techniki, koloryzację włosów, dodatki oraz ogólny pomysł na
kreację, a także organizację stanowiska pracy z zachowaniem przepisów BHP. Uczestnicy zaprezen-

towali bardzo fantazyjne upięcia oraz efektowny
make-up i ubiór. Najbardziej spodobała się praca
Weroniki Olczyk z ZSP nr 4. Na podium znalazły
się także jej szkolne koleżanki, tj. Karolina Romas
i Weronika Grzybek. Wyróżnienie przyznano Małgorzacie Kubiak z ZSZ w Zelowie.
Realizacja takich przedsięwzięć pozwala na
rozwijanie zainteresowań, pogłębianie zawodowych uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności
i kreatywności wśród młodzieży, kształcącej się Konkursowe uczesania miałyby szansę nawet na
w dziedzinie kosmetyczno-fryzjerskiej.
n światowych pokazach mody.
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EDUKACJA
Pochwalili się, czym szkoła bogata
VI Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych
Szkoły średnie z powiatu bełchatowskiego zaprezentowały się podczas VI Prezentacji Szkół Ponadgimnazjalnych. Placówki prześcigały się w formach autopromocji. Były śpiewy, degustacje i pokazy umiejętności.
Targi w ZSP nr 4 odwiedziły setki gimnazjalistów.

O

fertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez bełchatowskie starostwo charakteryzuje różnorodność profesji, do której uczeń nabywa
uprawnienia po zakończeniu kilkuletniej nauki. Jest w czym wybierać. Co roku pojawiają
się tez nowe profesje. Absolwenci zdobywają
wiele dodatkowych umiejętności, np. językowych. Angielski i niemiecki są praktycznie
w każdej szkole. Niektóre uczą także rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego.
- Kusimy przede wszystkim osiągnięciami, bowiem nasi uczniowie po maturze bez
problemu dostają się na wymarzone studia
– mówi Joanna Zalejska, dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego, popularnie zwanego
„Bronkiem”. - Zdobywamy laury na olimpiadach, konkursach i zawodach, ale jednocześnie, oprócz pilnej nauki, oferujemy wyjazdy
na narty, rejsy żaglówkami i inne atrakcje.
Licea ogólnokształcące także tworzą oddziały o profilowanych programach nauczania. Klasy mundurowe, tj. strażacką, policyjną

Uczniowie "Kilińskiego" pokazali sprzęt do nauki w zawodach technicznych.

Dobrym przygotowaniem do dalszej nauki w zawodzie
lekarza czy pielęgniarki zapraszały w swoje progi licea.

i wojskową ma liceum w ZSP nr 3. „Bronek”
proponuje profile medyczny, matematyczny,
humanistyczny i menadżerski, a „Kochanowski” - społeczno–prawny, menadżerski, politechniczny, medyczny, pielęgniarski i sportowy z piłką siatkową dziewcząt i chłopców.
Każda ze szkół kusiła ciekawym stoiskiem,
nietypowymi pomysłami marketingowymi
i niebanalną aranżacją.
- W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.
Kilińskiego w Zelowie funkcjonuje Technikum
Mechaniczne, które zachęca do podjęcia nauki w zawodach: mechanik, technik pojazdów
samochodowych, informatyk – mówi Grażyna

Frontczak, dyrektor szkoły. - Zasadnicza Szkoła
Zawodowa proponuje naukę w wielu atrakcyjnych zawodach. Możemy się pochwalić
stuprocentową zdawalnością na egzaminach
zawodowych, mamy dobrze wyposażone pracownie, miejsca w internacie z całodobową
opieką i doskonałymi warunkami oraz certyfikat „Najfajniejszej szkoły w powiecie”.
Stoiska poszczególnych placówek odwiedzali uczniowie gimnazjów z terenu całego
powiatu, każda ze szkół miała wyznaczone
odrębne godziny odwiedzin, aby na sali gimnastycznej „Ekonomika” nie było zbyt dużego
ścisku.
n

XV Bełchatowskie Targi Edukacyjne
Stoiska wystawiennicze prezentowało ostatniego dnia marca w ZSP nr 4 w Bełchatowie blisko 30 placówek
oświatowych, zarówno z Bełchatowa, jak i Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi i Częstochowy.

T

argi edukacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z ofertami
szkół i uczelni wyższych, m.in. Politechniki
Częstochowskiej, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Społecznej Akademii
Nauk, a także placówek o profilu medycznym, kosmetologicznym czy sportowym.
Uczniowie mogli również uzyskać cenne
informacje dotyczące rozwoju zawodowe-
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go, rekrutacji lub specyfiki nauki i pracy od
Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie
oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień z Sieradza. Przedsięwzięcie adresowane było
przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale i osób bezrobotnych oraz
do wszystkich, którzy zainteresowani są dalszym kształceniem.
- Organizując targi chcemy ułatwić młodym
ludziom wybór ścieżki zawodowej – mówi

Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - W przedsięwzięcie włącza się aktywnie także Powiatowy Urząd Pracy. Cieszy mnie
ta współpraca, bowiem dzięki niej możemy
wymieniać informacje, próbować dopasowywać kierunki kształcenia do zapotrzebowania
rynku pracy czy też pomagać osobom, które
już mają zawód, zdobywać inne kwalifikacje.
Takie targi to potężny bank informacji, łatwo
dostępnych i bezpłatnych. 
n

NASZA HISTORIA I KULTURA
Wiosna czasem nadziei i pamięci narodowej
„Pamięć jest spoiwem każdej ludzkiej wspólnoty. Pamięć narodowa jest spoiwem narodu. Tak było, jest i tak
będzie dopóki istnieć będzie ten szczególny rodzaj społeczności mający oparcie w ojczyźnie i zanurzony
we własnej kulturze, dzięki której odróżnia się od innych narodów” (Jan Paweł II, „Pamięć i tożsamość). Tej
ważnej myśli polskiego papieża przyświecały liczne uroczystości, w marcu i w kwietniu.

M

ieszkańcy powiatu bełchatowskiego co roku czczą pamięć bohaterów i patriotów, którzy swoim
przykładem męstwa, odwagi i wiary potrafili złożyć w ofierze najwyższą wartość, jaką
jest życie. Walka o niepodległość i umiłowanie dla Ojczyzny to wartości, które należy
popularyzować, umacniać i przekazywać
młodym pokoleniom. W wielu miejscach,
symbolizujących naszą pamięć i cześć dla
tych wartości, mieszkańcy gromadzili się
w marcu i kwietniu z okazji m.in. 75. rocznicy
powstania Armii Krajowej oraz rozstrzelania
bełchatowskich żołnierzy AK, obchodów
pamięci Żołnierzy Wyklętych czy w hołdzie
ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Parafia Miłosierdzia Bożego na os. Binków w Bełchatowie była miejscem uroczystości związanej z 77. rocznicą rozstrzelania
przez radziecką policję polityczną NKWD
blisko 22 tysięcy Polaków, w tym ponad
10 tysięcy oficerów wojska i policji. Przedstawiciele władz samorządowych, w tym
starosta Waldemar Wyczachowski, delegacje organizacji oraz mieszkańcy byli świadkami Apelu Poległych, a następnie wzięli
udział w modlitwie i złożeniu kwiatów pod
pamiątkową tablicą. Orkiestra KWB Bełchatów zapewniła oprawę muzyczną uroczystości. Co roku tzw. uroczystości katyńskie
odbywają się także w Łękawie (gm. Bełchatów) i Parznie (gm. Kluki). W ich organizację
włączają się aktywnie uczniowie, dla których jest to jednocześnie wyjątkowa lekcja
historii i patriotyzmu. Gimnazjaliści z Łękawy zaprezentowali 9 kwietnia w miej-

Radni Krzysztof Rybak, Dorota Pędziwiatr, przewodnicząca Rady Powiatu i wiceprzewodniczący Dariusz Rogut oddali hold
Żołnierzom Wyklętym. D. Rogut pełni od kwietnia funkcję dyrektora łódzkiego odziału Instytutu Pamięci Narodowej.

scowej świątyni poruszający spektakl,
w którym wykorzystali archiwalne zdjęcia
z polskich obozów jenieckich. Podczas uroczystości w Łękawie powiat reprezentował
Konrad Koc, naczelnik Wydziału Skarbu
w starostwie. W kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Parznie 23 kwietnia
wystąpiła młodzież z Gimnazjum Zespołu
Szkół w Klukach, która przygotowała nastrojowy montaż słowno-muzyczny. Pod
tablicą upamiętniającą ofiary Zbrodni Katyńskiej, umieszczoną wewnątrz kościoła,
kwiaty w imieniu władz samorządowych
powiatu złożył Adam Baryła, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie.
n

Bełchatowscy kibice włączają się także w patriotyczne
akcje, jak np. marsz dla pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Kultura dostępna,
czyli kochamy, co polskie
Przypominamy o czwartkowych seansach o godz.
18 w kinie „Helios” w Bełchatowie, które wyróżniają
się polskim repertuarem i ceną biletów (10 zł). To w
ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna”, do którego
przyłączyło się także bełchatowskie starostwo. W
najbliższych tygodniach będzie można zobaczyć:

Łękawa w gminie Bełchatów jest również co roku miejscem uroczystości katyńskich.

11 maja - Po prostu przyjaźń
18 maja - Las, 4 rano
25 maja - Sztuka kochania. Historia Michaliny
Wisłockiej
01 czerwca - Za niebieskimi drzwiami
08 czerwca - Pokot
15 czerwca - Powidoki
22 czerwca - Konwój
29 czerwca - Jestem mordercą
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Ponad trzysta osób, w tym przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i goście z Niemiec, Ukrainy, Litwy oraz regionów
partnerskich w kraju, a także kilkadziesiąt stoisk wystawienniczych
firm, wykłady i dyskusje – to wszystko towarzyszyło II Forum Gospodarczemu Powiatu Bełchatowskiego, które w tym roku trwało dwa
dni, pierwszy miał miejsce w hali widowiskowo – sportowej w Bełchatowie.

F

orum gospodarcze tworzy warunki, aby
przedsiębiorcy mogli się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczenia
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, pomysłodawca i główny organizator
forum, zapowiada, że kolejne edycje będą
udoskonalane w porozumieniu z jego adresatami.
- Wspieranie i dopingowanie lokalnych
przedsiębiorców jest zadaniem naszego samorządu. Ich dobre prosperowanie
przekłada się bowiem na nowe miejsca
pracy i rozwój regionu. Forum jest także
pewnym przygotowaniem się do naszej
przyszłości bez głównej lokomotywy przemysłowej, jaką jest kopalnia węgla – mówi
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
O wsparciu dla regionu koncernu energetycznego zapewnił Sławomir Zawada,
prezes spółki PGE GiEK S.A. chwaląc jednocześnie forum, jako miejsce jednoczesnych spotkań wielu osób o jakie trudno
byłoby w powszedni dzień. Z kolei Marian Rainczuk, Dyrektor Oddziału KWB
Bełchatów przybliżył przyszłość odkrywki w kontekście współpracy z lokalnymi

przedsiębiorcami. Forum dostarczyło
także informacji m.in. o możliwościach
wsparcia finansowego działalności gospodarczej przez Łódzką Specjalną Strefę
Ekonomiczną i Fundację Rozwoju Gminy
Kleszczów. Mówiono o niebezpieczeństwach w Internecie, sposobach radzenia
sobie z wypaleniem zawodowym i odpowiednim traktowaniu porażek, pojawiających się na drodze do sukcesu. Można było zadawać pytania, uczestniczyć
w dyskusji. Równocześnie w drugiej czę-

FORUM W DOBRYM
ści hali odbywała się wystawa ponad 40
podmiotów. Mimo, że dla niektórych firm
było to pierwsze tego rodzaju doświadczenie, stoiska wyglądały bardzo profesjonalnie i atrakcyjnie.
- Powinniśmy spotykać się i wyjaśniać,
zwłaszcza trudne sprawy. Forum daję tę
możliwość, by przekazać swoje bolączki przedstawicielom władz, podzielić się

Uczestnikami forum byli przedsiębiorcy, szefowie największych firm w regionie, przedstawiciele podmiotów i instytucji wspierających biznes, goście z regionów partnerskich powiatu.
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II Forum Gospodarcze otworzył pomysłodawca i główny
organizator, Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.

opiniami, poznać innych przedsiębiorców – podkreśla Andrzej Ratajski, prezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie. - Po zeszłorocznym forum liczba
członków RIG wzrosła z 50 do 77. Naszą
ofertę stale poszerzamy o szkolenia i spotkania, co także zaprezentowaliśmy na
stoisku.
Pierwszy dzień forum zakończyła loteria
wizytówkowa wśród jego uczestników.
Główną nagrodę, czyli markowy tablet,
wylosował Józef Stelmaszczyk, właściciel
firmy METACO. Ciekawą częścią wydarzenia w drugim dniu było spotkanie studyjne w Słupi poświęcone wykorzystaniu
funduszy unijnych. Przedsiębiorcy wymienili się informacjami o swoich firmach,
a także wnioskami po pierwszym dniu forum.
- Bardzo podobał mi się panel budowlany, mimo, że sama zajmuję się inną branżą.
Zainteresowały mnie ciekawe wizualizacje
i możliwości programów komputerowych
wykorzystywanych w inwestycjach – mówi
Anna Łastowska, właścicielka firmy LEXAN.
- Uważam, że dobrze byłoby w jeszcze
większym zakresie wykorzystywać Internet
do promocji samego forum i docierania
poprzez tzw. mailing do jak największej
liczby przedsiębiorców.
Uczestnicy spotkania w Słupi jednogłośnie pochwalili inicjatywę organizacji
Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego deklarując udział w kolejnych
edycjach. 
n

Podziękowania dla partnerów
Dziękuję wszystkim partnerom
i osobom, które przyłączyły się
do naszej inicjatywy. Państwa
życzliwość to także wyraz troski o gospodarczą kondycję
i przyszłość naszego regionu.
Wspólnie traktujemy to jako
wyzwanie, by wspierać przedsiębiorczość i rozwój powiatu.
Wierzę, że udział w forum był
dla Państwa ciekawym i owocnym doświadczeniem.

Patron honorowy:

Organizator:

Współorganizator:

Partner strategiczny:

Partnerzy:

Waldemar Wyczachowski
Starosta Bełchatowski

oraz METACO, Salon Meblowy MERKURY, ELTRANS, CASPIAN TRADE

KLIMACIE DLA BIZNESU
Partnerzy z satysfakcją o forum ...

Byliśmy obecni na Forum, bo zależy nam na rozwoju regionów, w których funkcjonuje nasza spółka. Rozwój ten nie byłby możliwy bez
współpracy z lokalnym samorządem. Dlatego bardzo cenimy sobie
także wielopłaszczyznową współpracę ze starostą Waldemarem Wyczachowskim. W Bełchatowie bije serce polskiej energetyki. Jesteśmy
liderem w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i wydobycia węgla brunatnego, a naszym zadaniem jest utrzymanie i wzmacnianie
tej pozycji. Tak Grupa Kapitałowa PGE, której jesteśmy częścią, rozumie
swoją misję gwarantowania bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak również lokalnym.
Na forum mogliśmy spotkać się w szerokim gronie i zapewnić
o naszym wsparciu dla regionu, ponieważ wspólnie chcemy tworzyć klimat dla rozwoju. Była to okazja, by powiedzieć o szansach
dla przedsiębiorców z regionu i wskazać na możliwości współpracy w przyszłości. Jedną z takich możliwości daje choćby planowana budowa odkrywki Złoczew, która oznacza przedłużenie
funkcjonowania kopalni i elektrowni i szansę dla mieszkańców
terenów, na których zalega węgiel. Jako przewodniczący Rady
Porozumienia Związku Pracodawców Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego zapewniam, że krajowe górnictwo węgla

brunatnego reprezentuje światowy
poziom i jest jedną z najlepszych specjalności gospodarczych, jakie posiada nasz kraj. Jesteśmy otwarci na dialog, poszukiwanie nowych rozwiązań
i nowych obszarów współpracy. Z zadowoleniem obserwujemy rozwój lokalnej przedsiębiorczości, która wspierając lokalny rynek pracy zapewnia
nam stabilizację, rozwój i pewność
funkcjonowania.
Sławomir Zawada, Prezes Zarządu PGE GiEK S.A.
***
Udział w II Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego wykorzystaliśmy do nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w powiecie bełchatowskim. Jako instytucji
wspierającej firmy w ich rozwoju zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców z informacją o korzyściach, jakie oferuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Zwolnienie z podatku
dochodowego CIT stanowi główną zachętę inwestycyjną w strefie.
Dodatkowo oferujemy przedsiębiorcom atrakcyjne tereny inwestycyjne, zlokalizowane również w Bełchatowie. To składa się na wyjątkową ofertę ŁSSE, do skorzystania z której zachęcaliśmy podczas
Forum.
Podczas Forum mogliśmy porozmawiać z lokalnymi przedsiębiorcami, poznać ich oczekiwania i potrzeby związane z rozwojem
prowadzonej działalności. Bycie blisko naszych głównych klientów
pozwala nam na ciągłe doskonalenie oferty Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, która ma stanowić swoistą iskrę dla rozwoju
tych, na rzecz których pracujemy – małych, średnich i dużych polskich przedsiębiorstw.
Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu ŁSSE S.A.
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2
3

1. Dla uczestników forum przygotowano kilkanaście prelekcji i prezentacji.
2. Dwa obszerne tematy dotyczyły przestępstw gospodarczych w Internecie.
3. Forum służyło nawiązywaniu kontaktów, także międzynarodowych.
4. Na stoiskach prezentowały się firmy i podmioty wspierające biznes.
5. W loterii wizytówkowej Józef Stelmaszczyk z METACO wygrał tablet.
6. Panel dyskusyjny o roli uczelni w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.
7. Robert Jasiński, mówca i trener personalny motywował do rozwoju osobistego.
8. Wspólne zdjęcie uczestników forum rozpoczęło wydarzenie.
9. Z udziału w prezentacji chętnie korzystały firmy skupione w bełchatowskiej RIG.
10. Podczas spotkania w Słupi przedsiębiorcy mówili o swoich firmach.
11. Śniadanie biznesowe uznano za dobry pomysł.
12. Stanisław Gotkowicz, dyrektor RIG, zapraszał kolejne firmy do aktywności w Izbie.

8

9

10
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Chcą zamienić kontakty na kontrakty
Możliwości współpracy firm polskich i niemieckich poszukiwano podczas spotkania przedsiębiorców z RIG
z Thomasem Birnerem, szefem spółki WFG z partnerskiego powiatu Berchtesgaden. Gość przyjechał do Polski na zaproszenie starosty bełchatowskiego, odwiedził dwie firmy w ich siedzibach, sześć kolejnych przygotowało dla niego specjalne prezentacje w Rezydencji Dwór Polski.

Przedsiębiorcy spotkali się z delegacją gospodarczą z Niemiec w Rezydencji Dwór Polski.

P

rzedsiębiorcy jednogłośnie oceniają, że
to był dobry pomysł i nowe doświadczenie. Zebrane informacje posłużą
do ustalenia kolejnych kroków w obszarze
współpracy gospodarczej regionów.
– Pan Birner z uznaniem obejrzał naszą
wyspecjalizowaną produkcję z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego –
mówi Grażyna Ludkiewicz, właścicielka firmy
Jagatex. - Mamy nadzieję, że nasze wysokiej
jakości produkty spodobały się i spotkanie
z niemieckim gościem pomoże otworzyć
drzwi na rynek zachodni i nawiążemy kontakty z tamtejszymi kontrahentami.
– My jesteśmy gotowi do świadczenia
usług, także w powiecie Berchtesgaden –
mówi Jadwiga Tumidajewicz, Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Innowacyjno – Produkcyjnego INKOM Sp. z o.o. – Podobało mi się
zaaranżowanie tego rodzaju spotkania. Uważam, że dobrze byłoby poznać podmioty obsługiwane przez WFG BGL.
– Spółka WFG, którą reprezentował pan
Birner, to może być dla nas wzór i przykład,
jak stworzyć strukturę wspierającą przedsiębiorczość. Podobny podmiot przydałby się
bardzo także u nas – dodaje Grażyna Ludkiewicz, właścicielka Jagatexu.
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– Czas pokaże, czy nawiążemy bliższe
kontakty – mówi Zenon Rosół, prezes Ekobudowy. W Bawarii funkcjonują producenci
specjalistycznych pomp wykorzystywanych przez producentów żywności. Przy
realizacji zleceń dla klientów z tej branży
potencjalnie można byłoby się tym zainteresować.
– Umówiliśmy się z niemieckim gościem
na wymianę w ciągu 2,3 tygodni konkret-

niejszych danych i pomysłów na możliwości współpracy – mówi Tadeusz Stachowicz
w imieniu firm Konstak i Lukor. - Uważam, że
zebranie informacji pomoże skojarzyć podmioty, które mogą mieć jakiś wspólny interes.
Interlogos miał propozycję dla powiatu
BGL, by organizować kursy językowe i branżowe dla niewykwalifikowanych pracowników, szukających zatrudnienia w tamtejszych firmach. Ze spotkania jest także
zadowolona ANIA Holding. Szef WFG interesował się ofertą firmy „JB”, produkującej m.in.
wiązki przewodów, stanowiącej potencjalnie
produkt do wykorzystania w niemieckich
przedsiębiorstwach. Strony umówiły się, że
będą w kontakcie.
Delegacja niemiecka, w której brała udział
także Doris Goossens z agencji informacyjnej
„3zam-kommuniaktion”, miała swoje stoisko
na forum gospodarczym, gdzie prezentowała potencjał regionu BGL. Goście przekazali
staroście W. Wyczachowskiemu podziękowania za serdeczne przyjęcie i pogratulowali
doskonałej organizacji całego wydarzenia.
- Wspólnie z RIG zastanowimy się, co możemy zrobić jako kolejne działanie zmierzające do wsparcia przedsiębiorców, a tak postrzegamy możliwość współpracy naszych
firm z Niemcami – podsumowuje Waldemar
Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Rozwój przedsiębiorczości jest dla mnie, poza
infrastrukturą drogową, główną osią działań.
Zależy mi, by zbudować trwałą płaszczyznę
dla kontaktów, rozmów, wymiany biznesowych doświadczeń, a w efekcie umacniać
nasz gospodarczy potencjał. 
n

Producenta odzieży ochronnej, firmę Jagatex, dr Thomas Birner odwiedził w siedzibie w Bełchatowie.

Batis i Omaplast w gronie firm na medal
Dziewięć firm rywalizowało w X edycji powiatowego konkursu „Firma na medal”. Szklane statuetki, symbol
uznania dla dobrej marki, powędrowały do firm Omaplast z Pożdżenic oraz Batis z Bełchatowa.

P

odsumowanie rywalizacji miało charakter uroczystej gali z udziałem gości na czele z Karolem Młynarczykiem,
wicewojewodą łódzkim.
- Samorządy powinny wspierać firmy,
właśnie między innymi poprzez tego
typu działania – powiedział Karol Młynarczyk, wicewojewoda łódzki. - Cieszę się,
że mimo funkcjonowania na tym terenie
ogromnych zakładów grupy PGE GiEK S.A.
znakomicie rozwijają się także małe i średnie firmy, które stanowią przecież podstawę rozwoju naszej gospodarki.
W dziesiątej edycji konkursu zgłosiło się
dziewięć firm. Przedsiębiorcy konkurowali
w kategorii małych firm działających powyżej 3 lat i zatrudniających do 50 osób
oraz w kategorii średnich firm z załogą powyżej 50 osób. W pierwszej kategorii zwyciężyła Omaplast z Pożdżenic.
- Najwyższe podium to dla mojej firmy
możliwość pokazania się z jak najlepszej
strony, wyróżnienie się wśród konkurencji
i promocja – powiedział Michał Wołosz,
Prezes Zarządu Omaplast. - Istniejemy od
2008 roku, zajmujemy się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych i przetwarzaniem tworzy sztucznych, działamy na rynku polskim, zatrudniamy 23 osoby.
Pozostałe firmy w tej kategorii, tj. Zdrovital Beata Stępień, Bełchatów; Kri-Stal Emilia
Kuśmierek, Bełchatów; Omaplast Sp. z o.o.,
Pożdżenice, gm. Zelów; Zakład Kominiarski
ZUH Flesz Włodzimierz Kudaj, Bukowie Dolne otrzymały dyplomy za udział w konkursie.
Wśród firm średnich wystartowało pięć
„rywalek”: PPU "Cza-Ta" Niciak Sp. j., Piotrków
Tryb., oddz. Bełchatów; Przedsiębiorstwo In-

Katarzynę Pawłowską nagrodził RIG przyznając specjalne
wyróżnienie „Bełchatowskie Skrzydła”.

Uczestnicy i laureaci konkursu w kategorii firm średnich, zatrudniających powyżej 50 osób.
Główne trofeum w rękach Zdzisława Jagusiaka, prezesa Batisu.

nowacyjno-Produkcyjne Inkom Sp. z o.o.,
Bełchatów; Eko-Region Sp. z o.o., Bełchatów;
PPHU Batis Sp. z o.o., Bełchatów; Termokor
Kaefer Sp. z o.o., Rogowiec, gm. Kleszczów.
Statuetkę i możliwość posługiwania się tytułem „Firma na medal” otrzymał „Batis”.
- Ten rok jest dla nas wyjątkowy, świętujemy 20 – lecie, otrzymaliśmy tytuł „Dobrodziej Roku”, a teraz w rękach trzymam
statuetkę „Firmy na medal” - cieszył się
zwycięstwem Zdzisław Jagusiak z „Batisu”.
- Zatrudniamy ponad 80 osób, zajmujemy się transportem krajowym i międzynarodowym, mamy serwis samochodów
osobowych i ciężarowych, sklep części
zamiennych, stacje paliw oraz okręgową
stację kontroli pojazdów. W Bełchatowie
jest bardzo dużo pojazdów, podobno statystycznie na jednego mieszkańca równamy do Warszawy, mamy więc sporo
zleceń.
Kapituła konkursu na czele ze starostą,
złożona z przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z biznesem ocenia firmy pod kątem kondycji finansowej, stylu
zarządzania, wdrażania technologii przyjaznych środowisku, strategii rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy, w tym także
dla osób niepełnosprawnych.

Nagrodę specjalną za całokształt działalności odebrała firma z branży medycznej
i ochrony zdrowia MegaMed. Nagrodę
specjalną Regionalnej Izby Gospodarczej
otrzymała Katarzyna Pawłowska, opiekunka grupy teatralnej „BAT- PKP”.
W kolejnych wydaniach biuletynu prezentować będziemy więcej informacji o działalności nagrodzonych firm.
n

W kategorii firm średnich, zatrudniających do 50 osób,
rywalizowały cztery firmy. Uczestnicy otrzymali dyplomy,
a zwycięzca Michał Wołosz (Omaplast) – statuetkę.
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POD PATRONATEM STAROSTY
Walczyli o kurs prawa jazdy i kamerę
Konkurs, w którym można wygrać kurs prawa jazdy, organizowany przez bełchatowskie starostwo i Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego, cieszy się coraz większą
popularnością. W tym roku w etapie szkolnym wzięło udział 136 uczniów z 8 szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu bełchatowskiego. Do finału zakwalifikowało się 35 uczestników, a przystąpiło 34.

W

iedza, którą trzeba wykazać się w tej
rywalizacji dotyczy przede wszystkim przepisów prawa ruchu drogowego. Młodzi ludzie coraz częściej starają się
o uprawnienia kierowcy tuż po ukończeniu 18
lat. Udział w powiatowym konkursie to szansa
na wygranie bezpłatnego lub częściowo sfinansowanego kursu. Starosta bełchatowski,
Waldemar Wyczachowski ufundował także
nagrodę główną - kamerkę GoPro, wykorzy-

Młodzież chętnie bierze udział w konkursie, w którym można wygrać kurs prawa jazdy.

Laureatom gratulował wiedzy starosta Waldemar Wyczachowski.

stywaną do rejestracji jazdy samochodem.
Ten atrakcyjny i coraz popularniejszy, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, gadżet powędrował do Sandry Domurad, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, na
którą bezpłatny kurs czeka w ośrodku szkolenia kierowców HYŻY. II miejsce zajął Jakub Sokołowski z II LO i otrzymał 75% rabatu na kurs
prawa jazdy kat. B, ufundowany przez właściciela ośrodka szkolenia kierowców EKSTERN.

Na III miejsce i 50% zniżki na kurs od szkoły
AUTO-PRIMA zasłużyła Natalia Matynia z II LO.
Za zajęcie IV miejsca Mateusz Szcześniak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie otrzymał 50% rabatu od szkoły TOP-CAR.
Wszyscy uczestnicy gali finałowej konkursu obojrzeli pokaz ratownictwa medycznego, zorganizowany przez Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa z Bełchatowa
i wysłuchali prelekcji policjantów .
n

Rozsądni i bezpieczni dzięki teatrowi
Ciekawą inicjatywę dla popularyzacji wśród dzieci zasad bezpiecznego i zdrowego życia podjęła Szkoła
Podstawowa nr 12. Placówka zorganizowała I Powiatowy Konkurs Spektakli Profilaktycznych „Rozsądni
i Bezpieczni”. Starosta bełchatowski objął go patronatem honorowym i ufundował upominki za 500 zł.

D

Oprócz cennych wartości edukacyjnych i wychowawczych, teatr dał uczniom
możliwość wykazania się talentem scenicznym.
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o udziału w I Powiatowym
Konkursie Spektakli Profilaktycznych „Rozsądni i Bezpieczni” zgłosiło się dziewięć grup
teatralnych. Komisja konkursowa
oceniała wiele aspektów prezentowanych inscenizacji. Brano pod
uwagę sposób przedstawienia danego problemu, czy potrafi on oddziaływać na młodego odbiorcę i,
przede wszystkim, czy ma wartość
profilaktyczną. Tematyka spektakli
dotyczyła głównie uzależnień, które
czyhają na młodego człowieka, jak
np. alkohol i narkotyki. Pokazano też
jak niebezpieczny i zdradliwy może
być Internet lub gry komputerowe.

Grand Prix przyznano grupie
teatralnej „Otwarci na innych” z SP
w Kleszczowie. I miejsce zajął „Elegancik” z ZSP nr 9 w Bełchatowie,
II miejsce - SP nr 1 w Bełchatowie,
III - „Kurtyna” z SP nr 8 w Bełchatowie. Wyróżnieniami nagrodzono
„Och! Dwunastki” i „Grupę Teatralną ze Szkoły Podstawowej nr 12”,
„Bajkoludki” z NSP w Bełchatowie,
„Czekoladki” z ZSP w Szczercowie,
„Grupę Teatralną z Piątki” z SP nr 5
w Bełchatowie. Najlepszą aktorką
przeglądu uznano Natalię Krzciuk
z SP nr 1 w Bełchatowie, a najlepszym aktorem został Julian Piech
z NSP w Bełchatowie.
n

BLIŻEJ LUDZI
WTZ powstają w Dąbrowie Rusieckiej
Już 30 niepełnosprawnych osób zgłosiło się do udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej, które będą organizowane na parterze budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Zadania podjęło się Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia życzliwości” ze Szczercowa.

K

oszt utworzenia warsztatów w Dąbrowie Rusieckiej wyniesie 476 tysięcy
złotych. Będą one finansowane przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%) oraz budżet powiatu
(10%). Ta, wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka, zapewni osobom niepełnosprawnym i niezdolnym do podjęcia pracy
możliwość wszechstronnej rehabilitacji.
- Będą to drugie na terenie powiatu warsztaty terapii zajęciowej, dzięki czemu zwiększymy
dostępność osobom niepełnosprawnym do
rehabilitacji – mówi Waldemar Wyczachowski,
starosta bełchatowski. - Zarząd Powiatu przychylił się do pomysłu „Kuźni Życzliwości” ze
Szczercowa i wyraził zgodę na wykorzystanie
parteru budynku Domu Dziecka, który obecnie i tak nie był w pełni zagospodarowany.
Do najważniejszych korzyści wynikających
z pobytu osoby niepełnosprawnej w warsztatach terapii zajęciowej zaliczyć należy bezpłatny, codzienny 7-godzinny pobyt w placówce,

Adam Baryła, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie
w imieniu bełchatowskiego starosty podziękowania za
wspieranie osób niepełnosprawnych przekazał prezesowi
Andrzejowi Klimasowi.

„Kuźnia życzliwości”, która poprowadzi nowe WTZ, działa od 5 lat. Jubileusz świętowano 22 kwietnia.

transport z domu i z powrotem, zachowanie
w całości świadczeń socjalnych, atrakcyjne zagospodarowanie czasu. WTZ zaoferuje różnorodne
formy wszechstronnej rehabilitacji, mające na
celu uzyskanie jak największej samodzielności.
Uczestnikami WTZ mogą być osoby pełnoletnie.
Jak mówi Andrzej Klimas, prezes Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia
Życzliwości”, osoba niepełnosprawna, tak jak każdy człowiek, potrzebuje kontaktu z innymi, pragnie rozwoju na miarę własnych możliwości oraz
atrakcyjnego spędzania czasu. Takie możliwości
stwarzają warsztaty terapii zajęciowej – dodaje.

Planuje się, że działalność placówki rozpocznie się pod koniec tego roku, najpóźniej
na początku przyszłego.
n
Bliższe informacje o WTZ w Dąbrowie Rusieckiej można uzyskać pod numerem telefonu 793 550 049 lub na http://kuzniazyczliwosci.pl/. Uruchomiono również zbiórkę
na rzecz WTZ. „Kuźnia życzliwości” zwraca
się z prośbą o wsparcie finansowe czy rzeczowe do instytucji, firm, organizacji i osób
prywatnych.

Likwidacja barier z dofinansowaniem
Sumę blisko 1,7 mln zł rozdysponuje w tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Pieniędzy przekazanych przez PFRON jest mniej
o ponad 70 tys. zł niż w roku ubiegłym. Radni podzielili środki tak, by zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby.

N

a rehabilitację zawodową przeznaczono 100 tys. zł. Jest w tej kwocie
szansa na dotację dla jednej osoby
niepełnosprawnej na podjęcie działalności
gospodarczej, zwrot kosztów wyposażenia
jednego stanowiska pracy oraz staże dla
czterech osób. Rehabilitacja społeczna to
głównie turnusy rehabilitacyjne, likwidacja
barier architektonicznych, zakup przedmiotów ortopedycznych oraz prowadzenie
warsztatów terapii zajęciowej. Na te ostat-

nie, działające przy ul. Targowej 20A w Bełchatowie, przeznaczono blisko 720 tys. zł.
Na pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zostanie wydane 860 tys. zł.
Jedna trzecia tej kwoty dofinansuje turnusy rehabilitacyjne. Mieszkańcy chętnie z tej
formy korzystają, w roku 2016 wpłynęło do
PCPR ponad 1000 wniosków o wsparcie,
z czego 958 spraw załatwiono pozytywnie.
W budżecie są też środki na likwidację barier
w komunikowaniu się. Kwota jest większa

niż w roku ub., ale jednak wciąż niezbyt wysoka, bo tylko 9 tys. zł. Sumę tę przeznaczono na dofinansowanie np. zakupu sprzętu
komputerowego czy lupy elektrycznej. 40
tys. zł otrzymają fundacje i organizacje pozarządowe na działania dla osób niepełnosprawnych.
Należy zaznaczyć, że podział środków był
konsultowany wcześniej z organizacjami pozarządowymi, które przedstawiony projekt
zaopiniowały pozytywnie.
n
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EKOLOGIA
Młodzież zna się na pożarnictwie
Trzydziestu uczniów podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło w eliminacjach powiatowych
ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież zapobiega pożarom i chroni środowisko”. Najlepsi reprezentowali nasz powiat w etapie wojewódzkim. Marcin Muskała zajął wysokie, trzecie miejsce!

T

egoroczne eliminacje powiatowe
turnieju miały miejsce w siedzibie
współorganizatora, tj. w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Bełchatowie. Starosta bełchatowski, Waldemar Wyczachowski objął przedsięwzięcie
patronatem honorowym i ufundował puchary oraz nagrody. Partnerem wydarzenia było
tez bełchatowskie nadleśnictwo. Uczniowie
najpierw pisali test, a ci, którzy napisali go najlepiej, odpowiadali na pytania przed komisją
konkursową.
- Zakres tematyczny tego turnieju jest wyjątkowy, bowiem łączy kilka dziedzin wiedzy:
pożarnictwo, chemię, ekologię, przepisy prawa – mówi Wojciech Maciejewski, kierownik
Sekcji ds. Kontrolno-Rozpoznawczych KP PSP
w Bełchatowie. - Nie są to zagadnienia proste.
Układając testy staramy się sprawdzić wiedzę
wszechstronnie.
- Pożarnictwo jest wiedzą, która stale się
rozwija, trzeba ją aktualizować i poszerzać–
mówi Stanisław Krasoń, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bełchatowie,
współorganizator konkursu. - O wysokim
poziomie przygotowania uczniów niech
świadczy fakt, że nasz reprezentant zajął
w ubiegłym roku wysokie miejsce na szczeblu
krajowym turnieju.
Mowa o Marcinie Muskale, który rok
temu był 5. na szczeblu krajowym, a w tym

Uczestnicy konkursu muszą znać zasady postępowania na wypadek pożaru, ale także przepisy prawa z zakresu ochrony
przyrody i środowiska.

roku zajął 3. miejsce w województwie
łódzkim. W etapie powiatowym turnieju
w Bełchatowie w kategorii szkół podstawowych na podium stanęli: 1. Krystian
Warcholiński; 2. Szymon Woźniak; 3. Milena Pogoda. Wśród uczniów gimnazjów
najlepiej spisali się: 1. Kinga Wysocka, 2.
Emilia Sikorska, 3. Mateusz Pawelczyk. Klasyfikacja uczniów szkół ponadgimnazjal-

nych: 1. Marcin Muskała, 2. Łukasz Łyszkowicz, 3. Kacper Grzelak.
Turniej „Młodzież zapobiega pożarom i chroni środowisko” ma już 40-letnią tradycję. W naszym .powiecie organizowany jest od 1999
roku. Jego zasadniczą rolą jest popularyzowanie wśród młodego pokolenia zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, związanego
także z zagadnieniami ochrony środowiska.  n

W ekologicznym powiecie zdrowi mieszkańcy
W trakcie pierwszych trzech tygodni trwania programu prozdrowotnego „Mój ekologiczny styl życia” zgłosiło swój udział prawie 600 osób.
Chętni mieszkańcy powiatu bełchatowskiego mają wykonywane bezpłatne badania laboratoryjne krwi i konsultują wyniki z dietetykiem.

O

d początku kwietnia trwa czwarta edycja programu, którego celem jest przede
wszystkim edukacja zdrowotna i ekologiczna mieszkańców powiatu. „Mój ekologiczny
styl życia” popularyzuje racjonalne odżywianie
się naturalnymi, nieprzetworzonymi produktami,
zdrowy tryb życia z dużą ilością ruchu na świeżym
powietrzu. Uczestnicy programu zgłaszają się na
badania krwi, a następnie spotykają z dietetykiem,
który ocenia wyniki badań i ordynuje zalecenia
lub kieruje do lekarza specjalisty.
Na badania w przychodni MegaMed można się zgłaszać aż do wyczerpania wolnych
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miejsc. W dotychczasowych trzech edycjach
programu wzięły udział prawie 3 tysiące osób,
w tym roku będzie to kolejny tysiąc. Uczestnicy programu ubiegłorocznego nie mogą
korzystać z obecnych badań. Projekt finansuje budżet samorządu powiatu bełchatowskiego i będzie kosztować 100 tysięcy złotych
w 2017 r.
Wszelkich informacji można zasięgnąć osobiście w Punkcie Indywidualnego Doradcy Pacjenta
(Bełchatów, ul. Czapliniecka 93/95, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00) lub telefonicznie
44 635 29 98 i 695 351 751.

Badania obejmują m.in. morfologię krwi,
poziom cholesterolu, trójglicerydów i hormonów TSH, elektrolity i poziom cukru
we krwi. W grupie przebadanych już osób
najczęstsze nieprawidłowości dotyczą
podwyższonego poziomu cholesterolu
i nietolerancji glukozy. Pacjenci także sami
zgłaszają problemy, wśród których pojawiają się głównie zaparcia, refluks oraz
nadwaga.
Do 19 kwietnia skorzystało z badań 576 osób,
70 już odbyło wizytę w poradni żywieniowej. Zdecydowaną większość stanowiły panie oraz osoby
w przedziale wiekowym 55-64 lata. Spora grupa
to mieszkańcy w wieku 45-54 lat (105) i w wieku
35-44 lat (106). 
n

EKOLOGIA
Stop wypalaniu traw! To niemądre i karalne
W ciągu kilku miesięcy tego roku nasi strażacy już ponad trzydzieści razy wyjeżdżali do pożarów traw. Wiosną wiele osób bezmyślnie podpala suche trawy i zarośla, nie licząc się z konsekwencjami. Strażacy wspólnie
ze starostwem i policją apelują o powstrzymanie tego procederu.

S

tarostwo Powiatowe w Bełchatowie od
kilku lat kontynuuje akcję „Stop wypalaniu traw!”. Kilkanaście procent wyjazdów strażaków z KPPSP w Bełchatowie do pożarów, to wyjazdy do palących się łąk i traw.
Godzinna akcja jednego zastępu straży kosztuje kilkaset złotych, który obciąża wszystkich
podatników i niepotrzebnie absorbuje służby
ratownicze.

- Statystyki pokazują, że liczba wyjazdów
do palących się łąk i zarośli na naszym terenie
maleje, jednak zależy nam na wyeliminowaniu
tego zjawiska, które nie przynosi żadnych korzyści, jedynie tworzy niebezpieczne sytuacje
i angażuje służby ratunkowe – mówi st. kpt.
Krzysztof Kowalczyk, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.
W 2016 roku w Polsce powstały 36.442 pożary traw. Spłonęło 12.036 ha traw. W 2016 roku
odnotowano 6 ofiar śmiertelnych i 81 rannych.
- Jest to problem również dla policji, kwalifikujemy te zdarzenia w zależności od rodzaju
wykroczenia, często asystujemy strażakom –
mówi mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk, I zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie. - Aktualnie prowadzimy czynności operacyjne na terenie gminy Rusiec, gdzie poszukujemy sprawcy kilkunastu takich podpaleń.
Wypalanie traw to bezmyślne niszczenie zieleni!

Wypalanie traw:
- obniża wartość plonów (o 5-8%),
- powoduje erozję gleby, wymywanie i wywiewanie jej warstwy próchnicznej, zabijany zostaje
świat mikrobiologiczny gleby,
- zabija owady zapylające rośliny, np. trzmiele,
pszczoły i inne owady, które warunkują rozwój roślinności łąkowej,
- niszczy miejsca lęgowe ptaków,
- płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy,
a nawet saren,
- jest przyczyną groźnych, a nawet śmiertelnych
wypadków,
- powoduje pożary zabudowań,
- powoduje trudności w ruchu drogowym,
- powoduje olbrzymie, trudne do ugaszenia
pożary lasów,
- powoduje zatrucie środowiska,
- generuje wysokie koszty dla budżetu państwa
w związku z wyjazdami jednostek gaśniczych. n

Kodeks wykroczeń przewiduje za wypalanie traw karę grzywny do 5 tys. zł.
Jeśli wypalanie spowoduje pożar i zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego,
sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Powiat pomaga gminom w ekologii
Samorząd powiatu bełchatowskiego zawarł już kilka umów o przyznaniu dotacji celowych na pomoc finansową samorządom gminnym, realizującym inwestycje służące poprawie stanu środowiska, jak np. usuwanie azbestu, termomodernizacje budynków, wodociągi i solary.

Z

ielone pieniądze” z portfela powiatu
posłużą odbiorowi i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest
w czterech gminach: mieście i gminie Bełchatów, w Zelowie i Drużbicach. Na ten cel
przeznaczono w sumie 65 000 zł. Wysokość
poszczególnych dotacji uzależniono od potrzeb poszczególnych samorządów. ekologicznym zadania będzie sukcesywna likwidacja negatywnego oddziaływania skutków
pylenia włókien azbestu na środowisko.
Gmina Drużbice otrzyma 73 200 zł na budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami
w miejscowościach Drużbice-Kolonia, Drużbice i Kobyłki oraz przyłączem w Drużbicach.
Nowy wodociąg będzie mierzyć ponad 300 m.
Gmina Kluki otrzyma 54 600 zł na rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Strzy-

żewicach wraz z instalacjami. Realizacja
obejmować będzie termomodernizację budynku, na którą złożą się docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych i stropu, wykończenie elewacji, wymiana okien i drzwi.
Wszystko po to, by zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło w okresie grzewczym.
Mniejsze zużycie surowców energetycznych
to mniejsza emisja szkodliwych substancji
do atmosfery.
Samorząd powiatu przekaże gminie Bełchatów 112 815 zł na budowę solarnego
oświetlenia ulicznego. Jedenaście kompletów oświetlenia pojawi się wzdłuż ciągu
pieszo-rowerowego drogi Bełchatów-Bogdanów w Dobiecinie.
Zadanie jest zgodne z Pakietem Energetyczno-Klimatycznym na lata 2013-2020, na

mocy którego Polska zobowiązana jest do
wytworzenia 15% energii z odnawialnych źródeł energii. Wykorzystanie lamp solarnych do
oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego niesie
ze sobą również wiele korzyści ekonomicznych: niskie koszty eksploatacji, konserwacji,
brak opłat za energię elektryczną oraz niezależność od konwencjonalnych źródeł energii.
Gmina Kleszczów podpisała umowę na
dotację 300 000 zł z przeznaczeniem na
utrzymanie i konserwację zieleni w miejscowościach: Kleszczów, Łękińsko, Łuszczanowice, Żłobnica, Czyżów, Dębina, Kamień,
Rogowiec, Wolica i Antoniówka. Zadanie
obejmuje pielęgnację trawników, drzew,
skupin krzewów, pnączy i żywopłotów,
kompleksową pielęgnację różanek oraz koszenie terenów.
n
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Z ŻYCIA GMIN
Pomysł na OZE dla mieszkańców
w Gminie Bełchatów
Gmina Bełchatów zamierza przystąpić do projektu, który pozwoli dofinansować instalowanie u mieszkańców odnawialnych źródeł energii. Zainteresowanie tym tematem jest spore i wiele osób dopytywało o możliwość skorzystania z pieniędzy unijnych przy zakładaniu tego typu instalacji we własnych gospodarstwach.
Taka szansa może się pojawić pod koniec roku, ale już teraz gmina Bełchatów zorganizowała w tej sprawie
dwa spotkania informacyjne w Dobrzelowie i Kurnosie Drugim.

Mieszkańcy gminy Bełchatów są zainteresowani pomocą finansową na montowanie w gospodarstwach domowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

N

iestety, na razie zbyt wielu konkretów nie
ma, bo Urząd Marszałkowski jeszcze nie
przedstawił szczegółów projektu, ale pewną wiedzę mamy i stąd spotkania z mieszkańcami - mówi wójt gminy Bełchatów Kamil Ładziak.
- Konkurs UM będzie ogłoszony pod koniec roku,
ale my chcemy ten czas dobrze wykorzystać i jak
najlepiej przygotować się do złożenia wniosku.

Odnawialne źródła energii to kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę
i pompy ciepła. Dofinansowanie ma wynieść
prawdopodobnie od 50 do 85 procent. Będzie
można starać się o co najwyżej dwie instalacje
w dowolnej konfiguracji, czyli np. kolektor słoneczny i kocioł na biomasę. Wysokość wkładu
własnego uzależniona będzie od stopnia dofinan-

sowania projektu. Według wstępnych szacunków
kwota ta mieścić się będzie w przedziale 35005000 złotych, ale może ulec to zmianie.
Osoby zainteresowane powinny złożyć wstępne deklaracje do 30 maja. Dokumenty będą
dostępne na stronie Urzędu Gminy Bełchatów.
Deklaracje posłużą określeniu liczby chętnych.
Od tego też zależy, o jaką kwotę dofinansowania
będzie się starała gmina. Realizacja projektu planowana jest w 2019 roku. Dlaczego dopiero za dwa
lata? Urząd Marszałkowski przeprowadzi konkurs
wniosków i zdecyduje, które samorządy i w jakiej
wysokości otrzymają dofinansowanie. Później
odbędzie się procedura wyłonienia wykonawcy
instalacji.
- Na pewno jest to duża szansa dla wielu naszych mieszkańców, którzy chcą w dłuższej perspektywie mieć oszczędności, np. w kosztach
energii elektrycznej - mówi wójt gminy Kamil Ładziak. 
n

Historia gminnej szkoły dumą Wygiełzowa
Szkoła podstawowa w Wygiełzowie świętuje w tym roku jubileusz 55-lecia. Okazję tę uczczono uroczystą
akademią z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli, absolwentów i wspierających placówkę osób czy instytucji. Wydarzenie objął patronatem honorowym Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.

U

roczyste obchody 55-lecia szkoły zaszczycili obecnością liczni goście, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji

Występy akrobatyczne uczniów uświetniły uroczystość
jubileuszu szkoły.
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współpracujących, rodzice i absolwenci. Starostę
bełchatowskiego reprezentował Tomasz Jachymek, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie. Waldemar Wyczachowski wystosował
list do szkolnej społeczności, w którym pogratulował jubileuszu, życzył pomyślnej przyszłości i nawiązał też do postaci Marii Konopnickiej: „Historia
szkoły w Wygiełzowie to jednocześnie imponująca historia wielu społeczników i pedagogów.
Chylę dziś czoła przed tymi osobami i doceniam
wysiłek i zaangażowanie obecnej kadry, której
staraniem jest rozkwit placówki. (...)Pamiętajcie,
że patron to nie tylko powód do Waszej dumy,
ale także odpowiedzialność za jego dzieło. Wiele
wartości, które były bliskie sercu Konopnickiej,
to prawdziwe i, niestety, coraz rzadsze skarby:
umiłowanie Ojczyzny i mowy ojczystej, pokora,
troska o najsłabszych. Wierzę, że dla Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie są to wyzwania, by poprzez naukę, wychowanie i codzienne postawy

popularyzować te wartości w społeczeństwie”.
Historia edukacji w Wygiełzowie w gminie Zelów
sięga XIX wieku, jednak budynki poprzednich
szkół już nie istnieją. Pierwsza wzmianka dotycząca placówki pochodzi z 1879 roku. Była to wtedy
szkoła początkowa. W latach 1904 – 1916 była to
szkoła rosyjska. W czasie II wojny światowej szkołę
zajęli Niemcy. Po wyzwoleniu nauka rozpoczęła
się w starej szkole, także w baraku stojącym na
obecnym placu szkoły oraz w mieszkaniach u prywatnych osób. W 1958 r. powołano Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkoły. W październiku 1959 r. położono fundamenty,
a 28 kwietnia 1962 r. oddano uroczyście pierwszą
w ówczesnym powiecie łaskim Szkolę Tysiąclecia.
Nadano jej imię Marii Konopnickiej. Taka jest wielce skrócona historia jubilatki, która szczegółowo,
dodatkowo ilustrowana archiwalnymi fotografiami, zaprezentowana jest na stronie internetowej
szkoły: www.szkolawygielzow.com.pl
n

Z ŻYCIA GMIN
Wiosna w Drużbicach
MIKROGRANTY DLA GMINY DRUŻBICE
Gmina Drużbice przy współpracy z Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
OPUS uruchamia program mikrograntów na
realizację inicjatyw lokalnych dla mieszkańców gminy. Wspomniane zadania dotyczyć
będą w szczególności: zagospodarowania
przestrzeni publicznej, zagospodarowania
czasu wolnego dzieci i młodzieży, aktywizacji i integracji różnych grup społecznych oraz
zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców gminy.
TANECZNYM KROKIEM
W Gminie Drużbice rozpoczęły się dodatkowe zajęcia taneczne organizowane przez

Gminną Bibliotekę Publiczną. W zajęciach
biorą udział dzieci z całej gminy, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tańcem. Każde spotkanie to połączenie ćwiczeń
gimnastycznych, tańca i dobrej zabawy.
WYBIERZ SIĘ Z GMINĄ DRUŻBICE
W KULINARNĄ PODRÓŻ
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały się w wielkanocnym wydaniu
„Kulinarnych Podróży po Łódzkiem”. Gospodynie podzieliły się przepisami na
regionalne potrawy, jak np. karczek drużbicki, sałatka z kurczakiem i naleśniki
z Chynowa, babka wielkanocna z Podstoły
oraz kurczaczki wielkanocne z Rawicza.

Zajęcia taneczne dla małych mieszkańców gminy organizuje biblioteka.

Gospodynie z Drużbic mają wiele talentów. Kulinarnym
pochwaliły się w książce z przepisami.

Warto zaznaczyć, że drużbicka tradycyjna
kuchnia jest przede wszystkim zdrowa
i robiona ze swojskich i ekologicznych
produktów.
FOTOWOLTAIKA.
PODŁĄCZ SIĘ DO SŁOŃCA.
Do 31 marca mieszkańcy gminy składali ankiety w ramach projektu z zakresu odnawialnych
źródeł energii – instalacji fotowoltaicznych, planowanego do realizacji przez Gminę Drużbice.
Chęć udziału w projekcie zadeklarowało 95
osób, dlatego gmina planuje ubiegać się w IV
kwartale 2017r. o dotację i pozyskanie wsparcia
dla mieszkańców właśnie na ten cel. Program
przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 85% kosztów netto. 
n

Będą trenować na skrzydłach „ORŁA”
Mieszkańcy gminy Kluki cieszą się już nową salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Klukach, którą uroczyście otwarto 22 lutego. Sali nadano bardzo motywujące i dopingujące imię „Orzeł”.

U

dostępnienie uczniom i mieszkańcom nowego obiektu sportowego
odbyło się w uroczystej atmosferze
z udziałem licznych gości. Gospodarz gminy,
wójt Karol Sikora nie krył zadowolenia, że
sala gimnastyczna już może służyć uczniom
ZS w Klukach, którzy w warunkach nowoczesnego obiektu mogą rozwijać talenty sportowe, dbać o sprawność fizyczną, spędzać
atrakcyjnie wolny czas. Z sali gimnastycznej,
którą nazwano „Orłem”, będą korzystać dzieci
ze szkół podstawowych z Kaszewic i Parz

na, a w godzinach popołudniowych także
mieszkańcy gminy. Całkowity koszt budowy
sali wyniósł 2 850 000 zł. Szczególne podziękowania za udzieloną pomoc finansową
Wójt Gminy Kluki skierował do Ministerstwa
Sportu. Wsparcie to wyniosło 1 850 000 zł.
Podczas otwarcia obiektu obecny był także
ks. Krzysztof Nalepa, proboszcz parafii NMP
w Klukach, który poświęcił „Orła” i również
życzył mieszkańcom, by w tym wyjątkowym
miejscu spotykali się jak najczęściej dla własnego zdrowia i przyjemności.
n

Z sali gimnastycznej będą korzystać nie tylko najmłodsi mieszkańcy gminy Kluki.

„Orzeł” dodaje nowoczesności krajobrazowi w Klukach.

Przecięcie wstęgi, to symbol, że „Orzeł” zaprasza pod
swoje skrzydła.
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Z ŻYCIA GMIN
Expressem przez Gminę Kleszczów
oraz prezes zarządu spółki Salus, Iwona Bednarek zaprosili radnych, radę nadzorczą spółki, szefów jednostek organizacyjnych gminy,
gminnych firm i instytucji, a także przedstawicieli placówek służby zdrowia, z którymi
dotychczas współpracował Kleszczów.
Nowy podmiot leczniczy przejął pracowników funkcjonującego dotychczas NZOZ
w Kleszczowie. W ofercie spółki Salus mają
się pojawić nowe rodzaje badań diagnostycznych, a także usługi, które zachęcą do
korzystania z badań nowych pacjentów.
W dniu otwarcia mieszkańcy gminy mogli obejrzeć wnętrza zmodernizowanego
ośrodka zdrowia, korzystali też z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz konsultacji lekarskich.
Przecięcia wstęgi dokonał wójt S. Chojnowski oraz prezes
I. Bednarek

ZACZĘŁA DZIAŁAĆ
PRZYCHODNIA SALUS
1 kwietnia zostało zorganizowane oficjalne otwarcie wyremontowanego ośrodka
zdrowia w Kleszczowie, połączone z rozpoczęciem działalności przez gminną spółkę
Kleszczowska Przychodnia Salus. Na tę uroczystość wójt gminy, Sławomir Chojnowski

WIĘKSZE BASENY W SOLPARKU
Przebudowa szatni i znaczne zwiększenie liczby szafek, z których korzystają klienci, a ponadto nowe atrakcje w ętrznej części basenowej
to niektóre z założeń rozbudowy kompleksu
SOLPARK. Z koncepcją, którą na zlecenie spółki opracowało łódzkie biuro architektoniczne,
zapoznała się Rada Gminy Kleszczów i „zapaliła
zielone światło” dla prac projektowych.
W wyniku inwestycji, która powinna się zacząć późną jesienią, pomiędzy ul. Sportową
a dotychczasową halą basenu zostanie zbu-

dowany basen o powierzchni ok. 120 m kw.,
z którego można będzie korzystać przez cały
rok. W tej przestrzeni powstanie też wodny
plac zabaw z brodzikiem dla dzieci i interaktywnymi atrakcjami wodnymi oraz szeroka,
rodzinna zjeżdżalnia. Jest przewidziane miejsce dla gastronomii oraz zewnętrzne toalety.
Po zmianach wprowadzonych wewnątrz
hali basenowej przybędą takie atrakcje, jak
m.in. nowa zjeżdżalnia z podwójnym ślizgiem, dodatkowa zjeżdżalnia dla dzieci
w wieku 4-10 lat oraz plaża basenowa.
INWESTYCJE STARE I NOWE
Po ustąpieniu zimy ożywiły się miejsca, w których realizowane są inwestycje gminne. Trwa
rozpoczęta w zeszłym roku budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie, a na osiedlu
„Łuszczanowice” powstają dwa budynki z 28
mieszkaniami. Kontynuowane są prace przy
przebudowie dróg w Żłobnicy, ulicy Łącznej
w Kleszczowie oraz drogi do Stefanowizny.
Na zapleczu siedziby urzędu gminy wznoszony jest budynek, który pomieści archiwum
zakładowe oraz garaże. Wkrótce zacznie się
zaplanowana na 16 miesięcy gruntowna
przebudowa głównej drogi prowadzącej
przez Łuszczanowice oraz Łuszczanowice Kolonię. W ramach tego zadania rozbudowane
zostaną też podziemne sieci.
n

Mali goście, wielka radość
W marcu Urząd Gminy w Szczercowie odwiedziło wyjątkowo dużo gości – zaraz po osiemnastolatkach gościnne progi budynku przy Pułaskiego przekroczyła kolejna, tym razem mocno rozgadana i rozbrykana
grupa. Tymi wyjątkowymi gośćmi byli 5-, i 6-latkowie ze Szkoły Podstawowej w Chabielicach.

D

zieci pojawiły się wraz z opiekunami Sylwią Pawełoszek,
Eweliną Kucharską i Marzeną Chaładą. Trasa wycieczki po
urzędzie nie była zbyt długa, ale za to interesująca. Dzieci
zwiedziły salę ślubów, salę konferencyjną i gabinet wójta. W sali
ślubów milusińscy zasiadali z radością na fotelach nowożeńców oraz na miejscu urzędnika udzielającego ślubu. Pracownik
urzędu, Anna Dróżdż opowiedziała maluchom o poszczególnych etapach zawierania związku małżeńskiego, odpowiadała
na wszystkie pytania gości. W sali konferencyjnej dzieci odważnie zajęły miejsca przy stole obrad wcielając się w radnych
i sołtysów. Było dużo śmiechu, radości i pytań, na które chętnie
odpowiadali pracownicy urzędu. Na koniec przygotowano najciekawszy punkt wycieczki, którym było biuro wójta Krzysztofa
Kamieniaka. Dzieci miały do włodarza gminy mnóstwo pytań.
Interesowała je ulubiona dyscyplina sportowa, najsmaczniejsza
- Popieram takie inicjatywy, by edukować obywatelsko już
najmłodsze pokolenia. Chciałbym, by dzieci zapamiętały, że
urząd jest miejscem przyjaznym i otwartym dla mieszkańców,
a także ważnym i potrzebnym - przyznaje Krzysztof Kamieniak, wójt Szczercowa. - To było również dla mnie ciekawe
doświadczenie.
n
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Takiego tłumu „petentów” w gabinecie wójta jeszcze nigdy nie było.

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 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

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

Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, tel./fax 43 676 60 04
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Czapliniecka 96, 632 28 74
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. gen. J. Głuchowskiego, ul. Targowa 20,
633 60 08
Szkoły ponadgimnazjalne
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
ul. 1 Maja 6, tel./fax 632 20 10
II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego
ul. Czapliniecka 72, tel. 632 22 11, fax 632 21 83
ZSP nr 3 im. L. Czyżewskiego
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 57 11, fax 632 31 56

ul. Pabianicka 26
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
635 86 04
Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

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.
- 23 -

RADNI V KADENCJI
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE
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
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