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å ciąg dalszy na str. 7

Inwestycja na stadionie
gminnym stadionie przy ulicy Sportowej w Kleszczowie trwa budowa stałego zada-
szenia nad trybunami. 23 lipca zakończyło się betonowanie fundamentów, do któ-

rych zamocowane zostaną stalowe elementy konstrukcji dachu.
Więcej na str. 2.

Odnowiona droga
Dwie nowe warstwy asfaltowej na-

wierzchni o łącznej grubości 9 cm zostały 
ułożone na 800-metrowym odcinku powia-
towej drogi prowadzącej z Łuszczanowic 
w kierunku Brudzic. 

Więcej na str. 2.

Remont 
w Antoniówce

Antoniówka jest kolejną (po Łuszczano-
wicach i Łękińsku) miejscowością, w której 
gruntownej przebudowie zostanie poddany 
miejscowy dom kultury. Główne roboty do-
tyczyć będą dachu oraz elewacji zewnętrz-
nej. O tym jak bardzo zmieni się wygląd bu-
dynku pokazuje załączona wizualizacja, 
która pochodzi z projektu technicznego.

Więcej na str. 2.

Świętowali 
90-lecie

Popołudniowa Msza święta, odprawiona 
w kleszczowskim kościele parafialnym w inten-
cji byłych i obecnych członków jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Żłobnicy rozpoczęła 
obchody jubileuszu 90-lecia tej jednostki. Po na-
bożeństwie uczestnicy uroczystości pojechali do 
Żłobnicy, gdzie w siedzibie jednostki odbyła się ofi-
cjalna część z udziałem m.in. Stanisława Krasonia 
– komendanta powiatowego PSP w Bełchatowie. 
W tej części obchodów odbyło się wręczenie od-
znaczeń. Otrzymali je nie tylko strażacy-ochotni-
cy, wywodzący się z szeregów jednostki-jubilatki.

Akcja w fabryce
Służby ratownicze Powiatu Bełchatow-

skiego ćwiczyły w lipcu na terenie zakładu 
produkcyjnego Constantia Teich Poland. 
W akcji, która służyła doskonaleniu współ-
pracy tych służb, brało udział 17 jednostek 
straży pożarnej, w tym także jednostki OSP 
Kleszczów i Łękińsko.

Więcej na str. 6. 

Foto: Starostwo Powiatowe

Upał? Nie w Alpach
Uczniowie szkół ponadgimnazjal-

nych, którzy dwa lipcowe tygodnie spędza-
li w okolicach Salzburga mieli okazję jechać 
wysokogórską trasę alpejską, na wysoko-
ści ponad 2500 m n.p.m. Jedną z atrakcji tej 
trasy jest pobliski lodowiec Pasterze.

Więcej na str. 12.

Na
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adaszenie będzie oparte na 21 słu-
pach stalowych o łukowym kształcie. 

Do stalowej konstrukcji zostaną zamoco-
wane przepuszczające światło płyty poli-
węglanowe o grubości 8 mm. Po wykona-
niu dachu ponad 600 widzów będzie mogło 
w komfortowych warunkach oglądać mecze, 
zawody sportowe oraz inne atrakcje, organi-
zowane na tym obiekcie.

Na zlecenie Urzędu Gminy w Kleszczo-
wie szczegółową dokumentację projektową 
dla tego zadania przygotowało Przedsię-
biorstwo Projektowania i Nadzoru „JUKON 
PROJEKT” z Bełchatowa. W wyniku prze-

Wakacyjny 
egzamin nauczycieli

eśli nauczyciel chce być awansowany na wyższy stopień 
musi zdać odpowiedni egzamin. Przed komisjami egzamina-

cyjnymi pedagodzy stają najczęściej w wolnym od zawodowej pracy 
czasie czyli podczas wakacji. 18 lipca w Urzędzie Gminy w Klesz-
czowie do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystą-
piły cztery nauczycielki zatrudnione w placówkach prowadzonych 
przez gminę Kleszczów. Dwie z nich uczą w najmłodszych kla-
sach Szkoły Podstawowej w Kleszczowie jako nauczycielki eduka-
cji przedszkolnej, a dwie pracują w samorządowych przedszkolach 
w Łuszczanowicach i Kleszczowie.

Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego 
pedagogów. Podczas egzaminu, który przeprowadziła komisja po-
wołana przez pełniącego funkcję wójta gminy Kleszczów – Jacka 
Rożnowskiego, nauczycielki zaprezentowały dokumentację z prze-
biegu pracy i sprawozdanie z realizacji planu rozwoju osobistego. 
W czteroosobowej komisji był także wskazany przez Kuratorium 
Oświaty ekspert z przedmiotów, w których specjalizują się zdające 
egzamin nauczycielki.

Wszystkie egzaminowane panie zdały egzamin, uzyskując 
awans na stopień nauczyciela mianowanego. Teraz mają szansę 
uzyskania wyższych zarobków. Od września 2012 r. minimalne wy-
nagrodzenie nauczyciela mianowanego ma wynosić 2647 zł brutto.

(s)

Odbierz akcyzę za paliwo
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że sierpień jest dru-

gim terminem składania przez rolników wniosków o zwrot podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej w 2012 r. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 20.12.2011 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 5 poz. 19) 
stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 roku wynosi 
0,95 zł na 1 litr oleju.

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, będącemu 
posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o po-
datku rolnym. W przypadku współposiadania, zwrot podatku przy-
sługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali 
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (nie dotyczy współmał-
żonków).

Kwotę zwrotu ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego, 
wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju w ra-
mach rocznego limitu.

Przypominamy, iż wniosek o zwrot podatku należy złożyć 
w terminie od 1 do 31 sierpnia 2012 r., wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) – wy-
stawionymi od dnia 01.02.2012 r. do dnia 31.07.2012 r.

Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Podatków i Opłat Lo-
kalnych (pokój nr 6) oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gmi-
ny w Kleszczowie. Kopie załączników podlegają opłacie skarbowej.

Nowa elewacja 
dla docieplonych ścian
rzedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Budmont z Wło-
cławka rozpoczęło remont gminnego budynku w Antoniów-

ce, w którym działa miejscowy dom kultury, ma siedzibę jednost-
ka Ochotniczej Straży Pożarnej, mieszczą się też dwa mieszkania 
komunalne. Swoje oferty na przetarg, ogłoszony w czerwcu przez 
gminę złożyły trzy firmy budowlane.

Zgodnie z zakresem zaplanowanych prac zewnętrzne ściany 
budynku zostaną ocieplone 10-centymetrową warstwą wełny mi-
neralnej i pokryte specjalnymi płytami elewacyjnymi: włóknisto-ce-
mentowymi i ceramicznymi. Remont obejmie także wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego, montaż 
zadaszenia nad wejściem oraz montaż rolet.

Wewnątrz budynku zostaną wymienione posadzki, grzejniki, 
oświetlenie oraz okładzina boazeryjna. Wykonany zostanie montaż 
sufitu podwieszanego i malowanie ścian.

Remont odbywa się w oparciu o dokumentację techniczną, wy-
konaną w ubiegłym roku przez Dolnośląską Agencję Energii i Śro-
dowiska s.c. z Wrocławia. Zgodnie z umową podpisaną 18 lipca 
prace remontowe w domu kultury w Antoniówce mają być zreali-
zowane w ciągu trzech miesięcy. Ich koszt wyniesie 827,9 tys. zł.

(s)

Gmina naprawiła 
powiatową drogę

obiegły końca roboty związane z kompleksowym remon-
tem nawierzchni 800-metrowego odcinka drogi powiatowej 

nr 1921E. Wyremontowany fragment drogi zaczyna się za miej-
scowością Łuszczanowice, prowadzi przez teren leśnego rezerwa-
tu „Łuszczanowice” i kończy na granicy powiatów bełchatowskiego 
i radomszczańskiego.

W ramach kompleksowego remontu należało uzupełnić ubyt-
ki w istniejącej nawierzchni (ok. 30 m kw. powierzchni) oraz ułożyć 
dwie warstwy (wiążąco-wyrównawczą i ścieralną) nowej nawierzch-
ni o łącznej grubości 9 cm. W miejscach, gdzie nowa, grubsza na-
wierzchnia łączyła się ze starą należało wykonać tzw. korekcyjne 
frezowanie. Konieczne było też podniesienie istniejących zjazdów 
i połączeń z innymi drogami. Zamówienie obejmowało ponadto pra-
ce „kosmetyczne”: wykoszenie istniejących poboczy i oczyszczenie 
rowów, a także uzupełnienie tłuczniowej warstwy na poboczach od-
nawianej drogi.

Z czterech firm uczestniczących w przetargu najkorzystniejszą 
cenowo ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mo-
stowych S.A. w Bełchatowie. Wszystkie wspomniane prace firma 
wykonała za 449,8 tys. zł brutto. Całość kosztów zostanie pokryta 
z budżetu gminy Kleszczów.

(s)
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Powstaje dach nad trybunami

targu przeprowadzonego przez Urząd Gmi-
ny wykonawcą inwestycji została firma 
PPUH „Stalbud”, która ma swoją siedzibę 
w gminie Żołynia na Podkarpaciu. Prace 
trwają od połowy czerwca.

Oprócz budowy oryginalnego dachu 
nad trybunami zadaniem wykonawcy bę-
dzie też ułożenia 95-metrowego odcinka 
kanalizacji deszczowej, która zbierać ma 
wodę, spływającą z zadaszenia trybun. Po-
wstanie także instalacja elektryczna, zasila-
jąca oświetlenie trybun. Koszt realizacji tej 
inwestycji wyniesie 1,2 mln zł.

(s)

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiada-
mia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie 
przy ulicy Głównej 47 na tablicy ogłoszeń został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży, położonej w miejscowości Klesz-
czów, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. 
Łódzkie. Informacje o wywieszeniu wykazu podane 
zostały do publicznej wiadomości w prasie lokalnej 
oraz opublikowane na stronie internetowej Gminy 
Kleszczów www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.bip.kleszczow.pl.
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KOMUNIKATY
Poradnia Życia Rodzinnego...
...w Kleszczowie jest dostępna dla miesz-
kańców szukających tu wsparcia we wtorki 
w godz. 13.30–17.30. Poradnię prowadzi pe-
dagog ds. resocjalizacji – Eurelia Prus. O po-
moc mogą się do niej zwracać m.in. ● osoby 
uzależnione od alkoholu, chcące podjąć lecze-
nie, ● kobiety nie radzące sobie z problemem 
synów lub mężów nadużywających alkoho-
lu, ● rodzice mający problemy wychowawcze 
z dziećmi, ● dzieci i młodzież z problemami 
emocjonalnymi.
Poradnia Życia Rodzinnego w Kleszczowie 
działa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej (ul. Osiedlowa 2), pokój nr 29.

Gminne Centrum Informacji
Przypominamy, że od maja Gminne Centrum 
Informacji w Kleszczowie, mieszczące się przy 
ul. Głównej 122 jest otwarte w dni robocze 
w godzinach 8.00–16.00. GCI oferuje miesz-
kańcom gminy bezpłatny dostęp do stanowisk 
komputerowych i do Internetu. Zapewnia też 
m.in. możliwość skorzystania z kserokopiar-
ki, drukarki i skanera. Pracownicy GCI poma-
gają mieszkańcom w pisaniu CV, podań oraz 
w wypełnianiu wniosków (np. o dopłaty unij-
ne). Kontakt: tel. 44/ 731 36 46; e-mail: gci@
kleszczow.pl.

Wakacyjna przerwa 
W sierpniu ze względu na wakacyjną przerwę 
nie będzie możliwości korzystania z bezpłat-
nych porad psychologa i prawnika. Specjali-
styczne poradnictwo, organizowane z inicja-
tywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w ramach „Programu przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w powiecie bełchatowskim na lata 
2011-2015” będzie znów dostępne dla miesz-
kańców gminy Kleszczów od września.

Termin ważny dla krwiodawców
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 
w Kleszczowie organizuje kolejną w tym roku 
akcję krwiodawstwa. Zostanie ona przeprowa-
dzona w piątek 17 sierpnia, w godz. 11–14 na 
terenie Kompleksu SOLPARK. Do udziału za-
praszamy wszystkich, którzy darem krwi chcą 
wesprzeć potrzebujących tego najcenniejsze-
go z leków.

ARR „Arreks” informuje
Biuro Obsługi Klienta działa na parterze sie-
dziby ARR „Arreks” SA - wejście od strony ul. 
Głównej. Klienci mogą załatwiać tu sprawy te-
lekomunikacyjne (telefon, Internet) oraz zgła-
szać awarie. BOK jest czynny od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.15-15.15.
Awarie telekomunikacyjne należy zgłaszać 
pod numer ARR „Arreks” S.A. – 44/ 731 37 13. 
Zamawianie wizyt u lekarzy specjalistów z Ło-
dzi odbywa się pod nr telefonu 44/ 731 30 15. 
Są to numery bezpłatne dla osób dzwoniących 
z telefonów stacjonarnych w sieci „Arreks”.

T

Dzięki GOPS 
zdobędą nowe umiejętności

rwa piąta edycja projektu szkoleniowego, którego adresatem jest grupa podopiecznych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Projekt „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na ak-

tywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” 
polega na zorganizowaniu dla uczestniczących w nim osób cyklu szkoleń teoretycznych i praktycznych, a tak-
że spotkań i zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym. Ma to im pomóc w zdobyciu nowych umiejętności za-
wodowych, a także w lepszym poznaniu własnych predyspozycji i cech charakteru. Pozyskana wiedza i nowe 
umiejętności powinny ułatwić podopiecznym GOPS znalezienie stałej pracy.

Kleszczowski projekt, w którym uczestniczy sześć kobiet i dwóch mężczyzn, rozpoczął się 23 maja, a za-
kończy - w grudniu. W tym okresie każdy z uczestników odbędzie spotkania z psychologiem i doradcą zawodo-
wym (po 40 godzin zajęć grupowych i po 5 godzin zajęć indywidualnych). Zaliczy także 40 godzin zajęć z pod-
staw obsługi komputera oraz trzydniowe zajęcia z tzw. minimum sanitarnego i czterodniowe – z obsługi kas 
fiskalnych i podstaw księgowości. Bardziej specjalistyczne kursy zawodowe zostały dobrane pod kątem ocze-
kiwań uczestników. Trzy osoby rozpoczęły już kurs na prawo jazdy kategorii „B”. Pozostali uczestnicy zgłosili 
się na planowane we wrześniu kilkudniowe kursy operatorów wózków jezdnych oraz bsługi stacji LPG. Paniom 
uczestniczącym w projekcie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaproponował typowo kobiece zajęcia z de-
korowania stołów z elementami florystyki oraz warsztaty wizażu.

Na realizację projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie pozyskał dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rolę instytucji pośredniczącej pełnił w tym przypadku Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Łodzi.

(s)

Wszystkim osobom, 
które pożegnały

Ś.P.  DAWIDA  
STASIŃSKIEGO
i towarzyszyły Mu 
w ostatniej drodze

słowa wdzięczności
składają Rodzice

Serdeczne podziękowania 
wszystkim, 

którzy wyrażali swoje 
współczucie i uczestniczyli 
w ceremonii pogrzebowej

Ś.P.  STANISŁAWY  
WIECZOREK

składa Rodzina

Sieć gminnych i powiatowych dróg na terenie gminy Kleszczów liczy 
już ponad 160 km. Dobry stan ich nawierzchni i właściwe oznakowa-
nie mają bez wątpienia wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

Zapewnią drogowy serwis
Urząd Gminy rozstrzygnął przetarg nieograniczo-

ny na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i gmin-
nych w latach 2012-2013 wraz z oznakowaniem po-
ziomym i pionowym. Z sześciu firm, które ubiegały 
się o to zamówienie najkorzystniejszą ofertę złoży-
ła spółka DROG-BUD, która ma siedzibę w Lubojen-
ce k. Częstochowy.

Zakres robót, jakie mają być wykonywane w cza-
sie, na który została zawarta umowa (do 31 grudnia 
2013 r.), ustalany będzie dzięki comiesięcznym prze-
glądom dróg, prowadzonym z udziałem przedstawicie-
la Urzędu Gminy. Po takim przeglądzie sporządzany 
będzie protokół z wyszczególnieniem miejsc podle-
gających naprawie. W protokole zostanie opisana za-
równo dokładna lokalizacja uszkodzenia, jak też ro-
dzaj uszkodzonej nawierzchni i wielkość uszkodzenia. 
Drogowcy przystąpią do pracy dopiero po otrzymaniu 
akceptacji Urzędu Gminy. Obowiązkiem wykonawcy 
będzie zgłaszanie zamiaru wykonania robót nie wyma-
gających pozwolenia na budowę w Starostwie Powia-
towym w Bełchatowie, a także przygotowanie niezbęd-
nych do tego dokumentów. 

Do zadań firmy DROG-BUD należeć będą – 
mówiąc najprościej – prace naprawcze i serwiso-
we na drogach przebiegających przez teren gmi-
ny Kleszczów. Mają one polegać m.in. na bieżącym 
uzupełnianiu ubytków w asfaltowej nawierzchni 
jezdni i w nawierzchniach z kostki betonowej, na 
wymianie uszkodzonych obrzeży, regulacji wyso-
kości istniejących włazów, studzienek i zasuw, hu-
musowaniu poboczy i sianiu na nich trawy, a także 
wykaszaniu i odmulaniu przydrożnych rowów. Dro-
gowcy mają ponadto wykonywać montaż i napra-
wę znaków, słupków i barier ochronnych, montaż 
progów zwalniających oraz malowanie oznakowa-
nia poziomego.

Mieszkańców gminy Kleszczów prosi-
my, aby zauważone usterki na drogach oraz 
uszkodzenia oznakowania zgłaszali od ponie-
działku do piątku w godzinach 8-15, telefonu-
jąc pod nr 600 476 047. Państwa pomoc umoż-
liwi przyspieszenie naprawy uszkodzeń, bez 
czekania na comiesięczny objazd.

(s)
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GOPS przypomina 
przyszłym matkom

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady ustalania 
uprawnień do tzw. „becikowego” oraz dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu urodzenia dziecka. Kobiety, które będą chciały sko-
rzystać z tych świadczeń, powinny pamiętać, że muszą odwie-
dzić ginekologa nie później niż w 10 tygodniu ciąży. Jeśli tego 
nie zrobią, stracą prawo do świadczenia.

Wraz z wnioskiem o wypłatę „becikowego” wnioskodawca 
musi złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klesz-
czowie zaświadczenie, wystawione przez lekarza i potwierdzają-
ce pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 ty-
godnia ciąży do porodu oraz odbycie przez kobietę trzech wizyt 
u ginekologa. Każda z tych wizyt powinna przypaść na inny try-
mestr ciąży.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku

zatrudni od dnia 03 września 2012 r.
pracownika na stanowisku opiekuna dzieci 

w czasie przewozu do i ze szkoły
w wymiarze ½ etatu.

Wymagane dokumenty:
1. podanie o pracę
2. CV
3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 

pracy na  stanowisku
4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. kwestionariusz.
Preferowane:
1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wy-

konywania niektórych czynności związanych z kiero-
waniem ruchem drogowym.

2. Aktualna pracownicza książeczka zdrowia (dla celów 
sanitarno-epidemiologicznych).

3. Wykształcenie średnie.
4. Doświadczenie w pracy (opinie z poprzednich miejsc 

pracy, świadectwa pracy).
Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa im. Miko-
łaja Kopernika w Łękińsku, ul. Szkolna 20,  sekretariat w 
godz. 8.00-14.00.
Informacje dodatkowe można uzyskać w sekretariacie 
szkoły, tel. 44/ 731 42 25.

Termin składania ofert upływa 20.08.2012 r.

Dyrektorzy
Publicznych Przedszkoli Samorządowych

w Kleszczowie i Łękińsku
zatrudnią osobę na stanowisku

sprzątaczka woźny na ½ etatu na czas określony.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań można uzyskać 
w siedzibie PPS w Kleszczowie i Łękińsku (tel. 44/ 731 31 75, 
44/ 731 46 00).
Dokumentację należy składać do dnia 20.08.2012 roku w w/w 
placówkach.

Dyrektor 
Publicznego Przedszkola Samorządowego 

w Łękińsku zatrudni 4 nauczycieli wychowania 
przedszkolnego na czas określony: 

- 2 osoby na pełny etat;
- 1 osobę na 20/25 etatu;
- 1 osobę na pełny etat na czas zastępstwa.
Dokumentację należy składać do dnia 20.08.2012 r. do przed-
szkola w Łękińsku. Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 44/ 731 46 00.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

zatrudni na czas zastępstwa:
1) pomoc kuchenną, w wymiarze ½ etatu,

2) sprzątaczkę, w wymiarze ½ etatu.
Wymagania: ● wykształcenie – podstawowe i umiejęt-

ność wykonywania czynności, ● aktualna książeczka zdro-
wia, ● minimum sanitarne.

Dokumenty: ● list motywacyjny, ● życiorys – CV, ● do-
kumenty potwierdzające wykształcenie, ● zaświadczenie 
o ukończonych kursach i szkoleniach oraz zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych prosimy składać w sekretariacie 
szkoły do dnia 20.08.2012 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 44/ 731 33 46. Adres: Szkoła Podstawowa im. J. Kor-
czaka w Kleszczowie, 97-410 Kleszczów, ul. Szkolna 4.

Punkt Zbiórki Odpadów
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych 

w Kolonii Łuszczanowice prowadzony przez spółkę EKO-REGION Bełchatów 
w I połowie sierpnia będzie otwarty w terminach:
•	 4 sierpnia – 6.00–22.00
•	 6 sierpnia – 11.00–21.00
•	 7 sierpnia – 13.00–21.00
•	 8 sierpnia – 9.00–21.00 
•	 9 sierpnia – 9.00–21.00
•	 10 sierpnia – 9.00–21.00

Nowe formy wsparcia 
dla niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie realizuje program 
„Aktywny Samorząd”, który ma służyć wsparciu (w różnej formie) osób 
z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci do 
16 roku życia.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia: ● pomoc w zakupie 
i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, ● pomoc w za-
kupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 
● pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, ● pomoc w zakupie urządzeń braj-
lowskich, ● dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektor-
skich albo brajlowskich, ● pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym, ● pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiada-
nego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, ● pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy kategorii B, ● pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej po-
przez dofinansowanie osobie niepełnosprawnej pobytu jej dziecka w żłobku 
lub przedszkolu.

Szczegółowych informacji o warunkach, jakie muszą spełniać oso-
by ubiegające się o wsparcie, udzielają pracownicy PCPR w Bełchatowie 
(ul. Czaplinecka 66, pok. nr 6, tel. 44/ 633-03-10). Informacje na temat pro-
gramu „Aktywny Samorząd” można uzyskać również na stronie www.pfron.
org.pl. Wnioski przyjmowane będą do 30 września 2012 r.

16 sierpnia (czwartek) w Urzędzie Gminy w Kleszczowie w godz. 
8.30-14.00 zorganizowany zostanie dyżur przedstawiciela PCPR w Beł-
chatowie – Wojciecha Andrzejewskiego, który będzie informował za-
interesowanych o możliwościach skorzystania ze wspomnianego 
programu, a także o innych dostępnych formach pomocy dla osób nie-
pełnosprawnych.

•	 11 sierpnia – 6.00–22.00
•	 13 sierpnia – 11.00–21.00
•	 14 sierpnia – 13.00–21.00
•	 16 sierpnia – 9.00–21.00
•	 17 sierpnia – 9.00–21.00
•	 18 sierpnia – 6.00–22.00
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Ośrodki doradztwa rolniczego przypominają rolnikom o zmianach 
w kształceniu zawodowym, które wejdą w życie po wakacjach.

Kształcenie rolników po nowemu
Od nowego roku szkolnego zmienią się zasady kształcenia zawodowego rolników. 

Większość z nich będzie uzupełniać wykształcenie podczas kwalifikacyjnych kursów za-
wodowych, a nie w szkołach dla dorosłych. To ważna zmiana przede wszystkim dla tych 
młodych rolników, którzy skorzystali z unijnego wsparcia pod warunkiem uzupełnienia wy-
kształcenia. Jeżeli nie dopełnią tego obowiązku, mogą stracić dotacje. Chodzi o 75 tys. zł 
premii z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na samodzielne rozpoczęcie go-
spodarowania w ramach działania pod nazwą „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, które 
jest częścią PROW na lata 2007-2013. 

Osoby, które w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie posiadały wymaga-
nego wykształcenia miały trzy lata na jego uzupełnienie. Czas liczony jest od otrzymania 
decyzji przyznającej wsparcie. Termin nie może być wydłużony. Jeśli rolnik nie uzupełni 
wykształcenia będzie musiał zwrócić pomoc wraz z odsetkami.

Od nowego roku szkolnego zmienia się system kształcenia zawodowego. Młodzi rol-
nicy, którzy mają uzupełnić wykształcenie, a jeszcze się za to nie zabrali, będą mieli zu-
pełnie inny tok nauki, niż dotychczas. Od nowego roku szkolnego nie będzie już naboru 
do szkół dla dorosłych, które prowadzą szkolenie zawodowe. Wyjątkiem będą szkoły poli-
cealne, ale tam – w przypadku szkól rolniczych – znacznie ograniczono liczbę zawodów, 
które można zdobyć. 

W miejsce likwidowanych szkół wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego 
dla dorosłych – kwalifikacyjny kurs zawodowy, który może być organizowany przez szko-
ły rolnicze. Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (innym niż rolnicze) 
mogą ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz – po zdaniu egzaminu – uzyskać dy-
plom potwierdzający kwalifikacje m.in. w zawodzie rolnik (prowadzenie produkcji rolni-
czej), ogrodnik (zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych), czy pszczelarz (prowa-
dzenie produkcji pszczelarskiej).

Natomiast młodzi ludzie z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym mu-
szą równolegle z odbyciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego uzupełnić wykształcenie 
zasadnicze zawodowe lub średnie poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego dla do-
rosłych albo zdanie egzaminów eksternistycznych.

Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie nauczania zawodu będzie 
porównywalny z programem zasadniczej szkoły zawodowej. Przewiduje łącznie minimum 
880 godzin zajęć. Przy takiej liczbie godzin zrealizowanie kursu w ramach jednej z wymie-
nionych kwalifikacji będzie trwało ponad rok. Do tego trzeba doliczyć czas potrzebny do 
przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i otrzymanie dyplo-
mu.

Młodzi rolnicy z wykształceniem średnim (innym niż rolnicze) będą mogli pod-
jąć naukę w szkole policealnej dla dorosłych, ale wyłącznie w zawodach technik tury-
styki wiejskiej i technik weterynarii. W tym drugim przypadku w przyszłości trzeba pro-
wadzić chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Nauka w szkole policealnej trwa dwa 
lata, a świadectwo jej ukończenia jest dokumentem potwierdzającym średnie wykształce-
nie rolnicze.

Opr. s

Badania geologiczne
Geofizyka Toruń zawiadamia, że w oparciu 

koncesje 56/98/Ł i 59/98/Ł wydane 8 lipca 1998 r. 
przez Ministra Środowiska na terenie gminy Klesz-
czów będą przeprowadzane badania geologiczne. 
Do celów pomiarowych będą wiercone płytkie otwo-
ry wiertnicze (ok. 40 m). Z właścicielami lub użyt-
kownikami nieruchomości, na których mają być 
wykonywane prace geologiczne, będą zawierane 
porozumienia w sprawie wstępu. Badania potrwają 
do końca bieżącego roku.

Badania sejsmiczne
Geofizyka Toruń jako wykonawca prac zleco-

nych przez firmę DPV Service sp. z o.o. z siedzibą 
w Zakęciu zawiadamia, że będzie prowadzić bada-
nia sejsmiczne, które będą trwały do końca sierpnia 
2012 roku. Celem prac poszukiwawczych i rozpo-
znawczych  jest udokumentowanie złóż ropy nafto-
wej i gazu ziemnego. Badania geofizyczne prowa-
dzone będą bez użycia materiałów wybuchowych 
– źródłem wzbudzania będą wibratory. Wstęp z ba-
daniami  na dany teren będzie wcześniej ustalony 
z właścicielami.

Geologiczne prace 
terenowe

Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu 
PROXIMA S.A. informuje, że na podstawie zlecenia 
Ministra Środowiska na wykonanie reambulacji arku-
sza Kamieńsk szczegółowej mapy geologicznej Pol-
ski w skali 1:50000, zostaną podjęte geologiczne prace 
terenowe, m.in. na terenie gminy Kleszczów. Polegają 
one na rejestracji i opisie odsłonięć naturalnych i wy-
robisk oraz wykonaniu sond penetracyjnych do głę-
bokości 10 m. Do tych prac używane są samocho-
dy terenowe, lekkie wiertnice typu WH zamontowane 
na samochodach UAZ oraz sondy ręczne. Lokaliza-
cja sond wyznaczana będzie na bieżąco w terenie na 
podstawie wyników uprzednio wykonanych sondowań 
oraz dostępności terenu, z reguły w miejscach wol-
nych od upraw rolniczych. Nie przewiduje się wystąpie-
nia szkód. Termin wykonania prac upływa z dniem 31 
stycznia 2013 roku.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego wypadkiem przy pracy rol-
niczej lub rolniczą chorobą zawodową, zostaje podwyższone do kwoty 
650 zł za każdy procent tego uszczerbku.

KRUS informuje
Od 27 lipca obowiązują następujące wysokości jednorazowego odszko-

dowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej rolnika:
•	 650 zł - za każdy procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek 

wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
•	 13.000 zł - z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji 

wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
•	 650 zł - za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdro-

wiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów 
procentowych, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający 
procent, według którego ustalone było odszkodowanie,

•	 65.000 zł - z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania upraw-
niony jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwiększone o kwotę 13.000 
zł na drugiego i każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są 
uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko (dzieci) bądź tylko dzieci,

•	 32.500 zł - z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania upraw-
nieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego oraz 
13.000 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego 
następnego uprawnionego,

•	 13.000 - zł z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równo-
cześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członko-
wie rodziny, każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszko-
dowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom.
O wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data prawomoc-

nego orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej Kasy. Orze-
czenie lekarza rzeczoznawcy staje się prawomocne po upływie 14 dni od 
daty jego doręczenia, jeśli nie zostało ono zaskarżone. Orzeczenie komi-
sji lekarskiej Kasy jest ostateczne, ponieważ nie przysługuje od niego od-
wołanie i staje się prawomocne w dniu jego wydania. W przypadku ustala-
nia związku przyczynowo-skutkowego zgonu z wykonywaną pracą rolniczą 
o wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data opinii lekarza in-
spektora orzecznictwa lekarskiego Kasy ustalającego ten związek.

Natomiast o wysokości jednorazowego odszkodowania w przypad-
ku wypadku śmiertelnego, gdzie zgon nastąpił w dacie zdarzenia, decydu-
je data zgonu.
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Strażackie manewry
Z

Promowanie czytelnictwa
rzyłapani na czytaniu – to kampania, która ma popularyzo-
wać czytanie. Jest znana mieszkańcom USA i Kanady, co-

raz częściej włączają się do niej kraje europejskie. Także polskie 
biblioteki, widząc zmniejszanie się rzeszy czytelników, podejmują 
działania, mające przekonać Polaków, że czytanie to przyjemność, 
której warto poświęcić każdą wolną chwilę.

Jedną z takich akcji jest kampania społeczna Łódzkie czy-
ta. Głównym organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Pił-
sudskiego w Łodzi. Główny cel to promowanie czytania jako 
atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz cennego 
i niezastąpionego źródła pozyskiwania wiedzy i informacji. O tym, 
jakie formy może przybierać ta kampania można przekonać się za-
glądając na stronę internetową www.lodzkieczyta.pl. Można tu 
znaleźć także zapowiedź imprezy Czytanie na dywanie, organizo-
wanej w sierpniu przez placówkę z gminy Kleszczów, a dokładniej 
– przez filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękińsku. 

GBP w Kleszczowie po raz trzeci włącza się natomiast do ak-
cji „przyłapywania na czytaniu”. Szczegółowy regulamin tego kon-
kursu fotograficznego znaleźć można na stronie internetowej GBP 
w Kleszczowie. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby, które nie 
zajmują się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć. „Za profesjonali-
stę uważa się osobę zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlece-
nia, umowę o dzieło lub inną której przedmiotem jest wykonywanie 
fotografii” – wyjaśnia regulamin. Każdy uczestnik może nadesłać 
od 1 do 5 fotografii w postaci tradycyjnych odbitek (minimum 10x15 
cm) lub plików elektronicznych (wymiar dłuższego boku co naj-
mniej 2300 pikseli).

Konkursowe prace gminna biblioteka przyjmować będzie do 
25 sierpnia br. Zastrzega jednocześnie, że będzie je mogła wyko-
rzystać do promowania konkursu oraz idei czytelnictwa. Spośród 
nadesłanych prac konkursowe jury wybierze i nagrodzi trzy naj-
lepsze.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 
GBP w Kleszczowie www.biblioteka.kleszczow.pl.

(s)

Prawie 290 dzieci w wieku przedszkolnym zostało zapisanych przez rodziców do przedszkolnych placó-
wek gminy Kleszczów. Najwięcej dzieci (113) przyjęło przedszkole w Łuszczanowicach.

Przedszkolaki w dwunastu grupach
W każdym z przedszkoli od września będą funkcjonować czte-

ry oddziały, przy czym ze względów organizacyjnych grupy złożone 
z dzieci 6-letnich będą mieć zajęcia w szkołach. Najmniej liczna gru-
pa 6-latków (9 dzieci) w nowym roku szkolnym będzie się edukować 
w Szkole Podstawowej w Łękińsku. Dwa razy więcej dzieci będzie li-
czyć najstarsza grupa w Łuszczanowicach. Podobnie jak sześciolat-
ki z przedszkola w Kleszczowie (25 dzieci) będą uczęszczać do spe-
cjalnie na ich potrzeby przygotowanych sal w Szkole Podstawowej 
w Kleszczowie.

Warto dodać, że szkołę i warunki w jakich będą się tu eduko-
wać dzieci z grupy pięciolatków dobrze znają. Gościły tu 12 czerwca 
z okazji specjalnie dla nich przygotowanego Dnia Otwartego. Obej-
rzały przygotowane przez starszych kolegów przedstawienie profilak-

tyczne, oglądały też salę zabaw, salę gimnastyki korekcyjnej (na zdję-
ciu), salę zajęć dla sześciolatków, a także szatnię i szkolną stołówkę.

W nowym roku przedszkolnym nie wszystkie dzieci sześcioletnie 
znajdą się w szkolnych murach. Część sześciolatków razem z młod-
szymi o rok dziećmi utworzy odrębną 24-osobową grupę w przed-
szkolu w Łuszczanowicach. Pozostałe grupy przedszkolne będą li-
czyć od 17 (czterolatki w Łękińsku) do 32 (pięciolatki w Łękińsku) 
dzieci.

* * *
Większość dzieci w wieku przedszkolnym podobnie jak ich star-

si koledzy, chodzący już do szkoły, korzystała w tym roku z dwumie-
sięcznych wakacji. Jeśli oboje rodzice przedszkolaka pracują za-
wodowo mogli do 15 czerwca zgłosić swoje dziecko na wakacyjny 
dyżur, zorganizowany w jednej placówce. W tym roku kolej wypadła 
na przedszkole w Kleszczowie.

– Przedszkole było czynne w godzinach 6.30–16.00 – mówi 
dyrektor Ewa Jędrzejczyk. – Z dyżuru korzystało około 50 dzie-
ci. Zajęcia dostosowane były do warunków pogodowych. Nie or-
ganizowaliśmy dalszych wycieczek, ale dzieci często korzystały 
z przedszkolnego placu zabaw, miały też spacery np. do centrum 
Kleszczowa i na taras widokowy kopalni.

Stały personel kleszczowskiego przedszkola korzystał w czasie 
dyżuru ze wsparcia pracownic z innych przedszkoli.

(s)

P

godnie z przyjętym scenariuszem ćwiczeń w hali produkcyj-
nej Constantia Teich Poland (CTP) nastąpił wybuch oparów 

rozpuszczalnika, który wywołał pożar. Poszkodowani zostali także 
pracownicy firmy. W ramach akcji ratowniczo-gaśniczej do firmy CTP 
skierowane zostały dwa ciężkie samochody gaśnicze z Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej Bełchatów oraz 15 jednostek OSP, dzia-
łających w strukturze Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W ćwiczeniach wziął także udział Zespół Ratownictwa Medycz-
nego. Swoje zadania na wypadek zagrożenia, a także sprawną ewa-
kuację mogli też przećwiczyć pracownicy spółki. Ćwiczenia były 
okazją do sprawdzenia obowiązujących procedur, a także m.in. droż-
ności hydrantów w obiektach produkcyjnych.

Dodajmy, że akcja ratowniczo-gaśnicza ćwiczona była w godzi-
nach południowych. Tego dnia temperatura w cieniu sięgała 30 st. C.

(s)

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405

SOLIDNIE I Z GWARANCJĄ

MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika

l kompleksowa naprawa 
zawieszeń - geometria gratis

l naprawiamy motocykle, skutery

l sprzedaż i serwis 
opon 

l klimatyzacje
l części zamienne

PRZYJMĘ UCZNIA NA PRAKTYKĘ
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Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” - Zasłużony 
dla Powiatu Bełchatowskiego zostali odznaczeni: Kazimiera Tar-
kowska (OSP Łękińsko), Lechosław Baryła (OSP Kleszczów), Le-

sław Moreń (OSP Łękińsko), Wojciech Pikus (OSP Łękińsko) i Zbi-
gniew Wysocki (OSP Żłobnica).

Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowa-
no pięciu członków OSP Żłobnica: Zbigniewa Kątnego, Leszka Mo-
skota, Jana Mundiła, Krzysztofa Piątczaka oraz Grzegorza Zator-
skiego.

Odznaka „Strażak wzorowy” zawisła na piersi Przemysława 
Bęczkowskiego. Dwadzieścia jeden odznak „Za wysługę lat” otrzy-
mali członkowie OSP Żłobnica. Wśród nich najdłuższym stażem 
(45 lat służby) mogą pochwalić się Jarosław Wolny i Jan Wiśniew-
ski. Odznaki za 40 
lat dosłużyli się nato-
miast Mirosław Nie-
wieczerzał i Broni-
sław Komor (fot. 1) 
oraz Marian Moskot.

Po oficjalnej czę-
ści przyszła pora na 
część rozrywkową. W 
jej trakcie swoje naj-
lepsze kabaretowe 
„kawałki” przypomniał 
uczestnikom strażac-
kiego święta aktor 
Andrzej Grabowski (fot. 2). Jubileusz zakończyła zabawa z udzia-
łem zespołu muzycznego. (s)

Zdjęcia: Wiesław Iwańców

å ciąg dalszy ze str. 1
Świętowali 90-lecie

Pranie:  dywanów, wykładzin
tapicerki samochodowej

tapicerki meblowej

Firma usługowa LAVAR
Łukasz

tel. kom. 513 254 245

1

2

Prosto z SOLPARKU
Skoryguj w wodzie wadę postawy
Doświadczony instruktor–fizjoterapeuta prowadzi zajęcia nauki pływania po-
łączone z korekcją wad postawy. Efektem takich zajęć w wodzie jest: ● po-
większenie pojemności oddechowej płuc; ● wzmocnienie gorsetu mięśnio-
wego kręgosłupa; ● rozciągnięcie przykurczonych mięśni; ● przywrócenie 
prawidłowej sylwetki.
Zajęcia indywidualne odbywają się: w poniedziałki i środy w godz. 16.00-
21.00 oraz we wtorki, czwartki i soboty w godz. 10.00-14.00. Zajęcia gru-
powe (maks. 3 osoby) są tańsze od indywidualnych i odbywają się w piątki 
w godz. 16.00-21.00. Więcej informacji pod nr tel. 44/ 731 65 01. 
UWAGA! Zajęcia odbywają się po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Wodna rehabilitacja
Z pomocą fizjoterapeuty można w SOLPARKU korzystać z rehabilitacyjnych 
zajęć w wodzie, które zwiększają sprawność fizyczną, pomagają też przeła-
mać bariery związane z niepełnosprawnością.
– W środowisku wodnym dzięki pozornemu zmniejszeniu ciężaru ciała mo-
żemy wykonywać ruchy w zwiększonym zakresie – mówi przedstawiciel 
SOLPARKU. – Odpowiednia temperatura wody zapewnia dodatkowo roz-
luźnienie mięśni.
Zajęcia prowadzone są indywidualnie, w godzinach podanych w poprzedniej 
informacji wytłuszczonym drukiem. Więcej informacji oraz rezerwacja telefo-
niczna pod nr tel. 44/ 731 65 01.

Baśnie w grocie solnej
Sól wypełniająca wnętrze groty solnej wydziela szereg cennych dla ludzkie-
go organizmu mikroelementów. W spe-
cyficznym mikroklimacie groty w SOL-
PARKU w każdą środę od godz. 14.00 
dzieci mogą wygodnie zasiąść na fote-
lach i słuchać popularnych baśni. Wstęp 
jest bezpłatny.
Propozycje na sierpniowe środy: 
● 8 sierpnia - Przygody Robinsona Cru-
zoe, ● 15 sierpnia - Śpiąca królewna, 
● 22 sierpnia - Plastusiowy pamiętnik 
(cz. I), ● 29 sierpnia - Plastusiowy pamiętnik (cz. II).

Niedzielne poranki filmowe
Bezpłatne projekcje filmów dla dziecięcej widowni, organizowane są wspól-
nie przez SOLPARK i Gminną Bibliotekę Publiczną w niedzielne przedpołu-
dnia (od godz. 11.30). Sierpniowy repertuar: ● 5 sierpnia - Ciekawski Gorge, 
● 12 sierpnia - Szeregowiec Dolot, ● 19 sierpnia - Bob Budowniczy. Legen-
da złotego młota, ● 26 sierpnia - Kubuś i Hefalumpy.

JUNIOR MEDIA w SOLPARKU
II edycja ogólnopolskiej Letniej Szkoły Junior Media odbędzie się pod ko-
niec wakacji w kleszczowskim SOLPARKU. Zajęcia organizowane w tej nie-
typowej szkole mają pokazać „od kuchni” warsztat dziennikarski uczniom re-
dagującym najciekawsze gazetki szkolne w Polsce. Na tygodniowy pobyt w 
Kleszczowie (27 sierpnia–2 września), zaproszonych zostało 10 zespołów 
redakcyjnych (łącznie 40 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych).
Przypomnijmy, że SOLPARK gościł przed rokiem uczestników I edycji szko-
ły Junior Media.
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny

oraz nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych 

użytkowanych na placu zabaw w Wolicy.
Przetarg odbędzie się w dniu

24 sierpnia 2012 r. (piątek)
o godz. 13.00 - plac zabaw w Wolicy.

Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się bę-
dzie bezpośrednio po przetargu ograniczonym.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy 
Referatu Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 
140, ul. Główna 45 w Kleszczowie.

Wykaz wyposażenia przeznaczonego do sprzedaży:
Lp. Nazwa Ilość 

szt.
Cena 

wywoławcza 
(w zł)

Wysokość 
postąpienia 

(w zł)
1. Huśtawka podwójna 1 szt. 70,00 5,00
2. Ważka 1 szt. 50,00 5,00
3. Zestaw wieżowy 1szt. 60,00 5,00
4. Karuzela 1 szt. 60,00 5,00
5. Parowóz 1 szt. 60,00 5,00

przedawcy, szwaczki, robotnicy budowlani, asystenci eko-
nomiczni i robotnicy placowi to najliczniejsza grupa bezro-

botnych w naszym powiecie. Wskazuje na to analiza zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych, przygotowywana co roku przez Po-
wiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie. To dokument, który może 
ułatwić uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom wybór 
docelowego kierunku kształcenia. Dziwić może to, że publikację za-
mieszczoną od pół roku na stronie internetowej PUP, otworzyło za-
ledwie parę osób. 

Zawody deficytowe
Zapotrzebowanie rynku na poszczególne zawody zależy od wie-

lu czynników. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych po-
kazuje, dla jakich profesji rynek pracy w naszym powiecie jest otwar-
ty bądź zamknięty. Jeżeli ofert pracy zgłoszonych w danym roku jest 
więcej niż wynosi „napływ” bezrobotnych, zarejestrowanych w tym 
samym okresie czasu, wtedy mamy do czynienia z zawodem defi-
cytowym. Szansa na znalezienie pracy jest wówczas większa. Przy-
czyniają się do tego firmy, które działają na danym terenie.

Zawody deficytowe w powiecie bełchatowskim, w których było 
jednocześnie najwięcej ofert pracy w roku 2009 i 2011 (przyjęto 
średnią miesięczną ofert pracy powyżej 5), to: robotnik gospodar-
czy, kierowca samochodu ciężarowego, monter rusztowań, pra-
cownik administracyjny (zawód szkolny: technik administracji).

W tym samym okresie czasu wzrastała liczba ofert pracy wśród 
monterów rusztowań i kierowców samochodów ciężarowych. Zaob-
serwowano natomiast znaczny spadek miejsc pracy w grupie robot-
ników gospodarczych i techników administracyjnych.

Zawody zrównoważone
Kiedy liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie jest 

zbliżona do liczby ofert w danej branży mamy do czynienia ze zrów-
noważeniem zawodów. Zarówno dla pracodawców, jak i pracowni-
ków jest to korzystne zjawisko. Z reguły pracodawca znajduje chęt-
nych na wszystkie oferty pracy. Dzięki temu tworzy się sprawny, 
stabilny rynek. Do takiej grupy zawodów w powiecie bełchatowskim 
w roku 2009 należały: pomoc kuchenna, pracownicy biurowi, 
technicy geodeci oraz kelnerzy.

Zmiany wystąpiły w roku ubiegłym, kiedy zwiększyła się licz-
ba zawodów zrównoważonych, jednak znacznie poniżej oczekiwań. 
Średnia miesięczna ofert pracy przypadająca na osobę poszukującą 
zatrudnienia spadła poniżej wartości 1. W związku z tym było mniej 
ofert pracy, a więcej ubiegających się kandydatów na jedno miej-
sce. Tylko trzy zawody spełniły kryteria: tokarze w metalu, mura-
rze i magazynierzy.

Wychodzi na to, że rynek pracy w powiecie bełchatowskim jest 
zmienny i niestabilny. Zauważa się od kilku lat zmiany w rankingach 
tych zawodów. Spadająca ilość ofert pracy może być niepokojącym 
sygnałem. Dotyczy to zarówno sytuacji rynkowej jak i stopy bezro-
bocia.

Zawody nadwyżkowe
Jeżeli liczba osób poszukujących pracy jest dużo wyższa niż za-

potrzebowanie rynku, mamy do czynienia z zawodem nadwyżko-
wym. W roku 2009 należały do nich: asystent ekonomiczny, eko-
nomista, krawiec, technik żywienia i gospodarstwa domowego 
oraz pedagog. W roku ubiegłym odnotowano zmiany w tej grupie 
zawodów. Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych było w branży 
przemysłowej i handlowej. Spośród wszystkich badanych zawodów 
najwięcej „nadwyżek” było w budownictwie, handlu hurtowym 
i detalicznym oraz w przetwórstwie przemysłowym. 

Z drugiej jednak strony duża liczb ofert pracy wpływa do urzędu 
pracy z tych właśnie sekcji. Przyczyną takiej sytuacji może być se-
zonowość produkcji (np. w budownictwie) oraz niskie zarobki w sto-
sunku do obciążenia pracą. Skutkiem takiego zjawiska jest rotacyj-
ność zatrudnienia w firmach z danej branży. Jednym słowem liczba 
ofert pracy nie idzie w parze z możliwością stałego zatrudnienia. Od-
notowuje się dużo przypadków pracy „na czarno”, gdzie wielu bez-
robotnych znajduje zatrudnienie, a nie pracuje na umowę. Trudno 
w takim razie realnie wyliczyć stopę bezrobocia w danym zawodzie.

Co na „topie”?
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w 2011 r. wpły-

nęło wiele ofert pracy z poszczególnych branż. Najwięcej było ich 
w: przetwórstwie przemysłowym, budownictwie i handlu. Obec-
nie (koniec lipca 2012 r.) najwięcej tego typu ofert jest dla: monte-
rów rusztowań i instalacji sanitarnych, pomocników monterów, 
spawaczy, kierowców, technologów robót wykończeniowych 
i monterów konstrukcji stalowych.

Niepokoi wzrost bezrobocia wśród najliczniejszych grup zawo-
dowych tj. sprzedawców, szwaczek, robotników budowlanych, 
asystentów ekonomicznych i robotników placowych. W zawo-
dzie sprzedawcy w roku 2009 było 474 bezrobotnych, a w 2011 r. 
ta grupa liczyła 575 osób. Długotrwałe bezrobocie dotyczyło 41% 
tego zawodu.

Dziś generalnie na rynku pracy brakuje fachowców, dlatego też 
techniczne i nowoczesne kierunki są zamawiane i częściej finanso-
wane ze środków unijnych. Dodatkowe stypendia oferują również 
niektóre instytucje lokalne lub państwowe. 

M.G.

Sprzedawcom, szwaczkom i ekonomistom 
mówimy: „NIE”!

•	 MEBLE OGRODOWE
•	 KAMIENIE OGRODOWE
•	 ZIEMIA OGRODOWA
•	 KRUSZYWA

Dostawa własnym transportem
Tel. 511-627-712
Paweł Sosnowicz
Wiewiórów 35a

S
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Dożynki powiatowe
egoroczne dożynki powiatowe zaplanowane na niedzielę 19 sierpnia 
odbędą się w Zelowie. Część artystyczną otworzą występy zespołów 

ludowych. Następnie na scenie pojawi się zespół Laudate Dominium – gru-
pa młodzieżowa z miejscowej Parafii Rzymskokatolickiej. Planowany jest też 
koncert, wypełniony coverami Anny Jantar. Gwiazdą dożynkowego wieczoru 
będzie znany z teleturnieju „Jaka to melodia?” Robert Janowski z zespołem.

Na powiatowych dożynkach nie zabraknie atrakcji da dzieci i dorosłych. 
Wystawy lokalnych twórców, stoiska z lokalnymi potrawami i wieńce dożynko-
we - to niektóre z przygotowywanych pokazów. Patronem medialnym dożynek 
powiatowych jest „Dziennik Łódzki”. M.G.

Rowerem na Jasną Górę
ierpień to miesiąc tradycyjnych pielgrzymek na Jasną Górę. Grupy pie-
szych pielgrzymów będą przechodzić (a także przejeżdżać) przez te-

ren gminy Kleszczów. Załoga Rowerowa „Zgrzyt” z Bełchatowa oraz Parafia 
Narodzenia NMP w Bełchatowie zapraszają na XI Bełchatowską Pielgrzymkę 
Rowerową na Jasną Górę. Odbędzie się ona w dniach 24-28 sierpnia w inten-
cji bezpieczeństwa bełchatowskich rowerzystów. Uczestnicy mają do pokona-
nia w jeden dzień odcinek o długości 80 km. Trasa rozpoczyna się w Bełcha-
towie. Pielgrzymka rowerowa wyruszy sprzed kościoła p.w. Narodzenia NMP 
przy ul. Kościuszki o godz. 6.00. Trasa będzie pokonywana w 5 etapach po 15 
km: Bełchatów – Łękińsko – Brudzice - Nowa Brzeźnica - Ważne Młyny - Czę-
stochowa. Organizatorzy zapewniają umiarkowane tempo przejazdu. Spotka-
nie organizacyjne zaplanowane jest na 17 sierpnia o godz. 17.30 przed klubem 
„Piwnica” w Bełchatowie. Opłata wyniesie 60 zł od osoby. Obejmuje ona koszt 
4 noclegów, ubezpieczenie, znaczek, chustę oraz ofiarę dla Parafii.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godz. 10.00-14.00 u Ma-
cieja Kuszneruka pod nr tel. 506 217 758. M.G.

Informator WAKACYJNYInformator WAKACYJNY
 „Bracia” i nie tylko…

to nie ma zaplanowanych zajęć na dzień 11 sierpnia nie będzie musiał 
narzekać na nudę. Wystarczy wybrać się do Bełchatowa, gdzie przy 

ulicy Edwardów odbywać się będą atrakcje zaplanowane z okazji coroczne-
go Dnia Energetyka. Imprezy potrwają od godziny 17.30 do 22.00. W progra-
mie m.in. blok dla małych pociech, który przewidziany jest w godzinach 16.00-
17.30. Dzieci na własne oczy zobaczą teatr z Krakowa prezentujący spektakl 
„Smerfy”. Oprócz tego będą liczne konkursy, malowanie twarzy i włosów, po-
kaz wielkich baniek mydlanych, pokazy szczudlarzy. Później przewidziany jest 
koncert zespołu Biesiada Babska, podzielony na cztery wejścia. Jako pierw-
sze wyjdą panie w kontuszach z biesiady polskiej, następnie „Chór Alexandro-
wa” w mundurach radzieckich, będzie też biesiada góralska w strojach góral-
skich i na sam koniec - biesiada włoska. Przed występem gwiazdy wieczoru 
supportować będzie zespół 36,6, wykonujący różne gatunki muzyczne - od 
standardów jazzowych do najnowszych przebojów w stylu pop.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół Bracia, którego koncert zaplanowano 
na godzinę 21.00. Znany jest z przebojów takich jak: „Nad przepaścią”, „Jesz-
cze raz” i „Za szkłem”. M.G.

Dni Zelowa
ramach imprezy towarzyszącej dożynkom powiatowym odbędą się 
Dni Zelowa. które rozpoczną się w sobotę 18 sierpnia na stadionie 

Włókniarza. Dla fanów muzyki disco polo wystąpi wokalista Łukash. Zagra tak-
że grupa Manchester. Na koniec przed zgromadzoną publicznością na scenie 
w roli gwiazdy wieczoru pojawi się Krzysztof Krawczyk. M.G.

Wakacje z muzyką
wcześniejszym wydaniu „Informatora Kleszczowskiego” pojawiła 
się wzmianka o wakacyjnej imprezie muzycznej pod nazwą „Festi-

wal Kolory Polski”. Tegoroczna edycja festiwalu odwiedzi blisko 20 miast na-
szego regionu. Mieszkańcom naszej gminy najłatwiej będzie dotrzeć na kon-
certy w Zelowie (11 sierpnia) i w Słoku (2 września).

11 sierpnia o godz. 19.00 w zelowskim kościele ewangelicko-reformowa-
nym na alei H. Sienkiewicza wystąpi Wojtek Mazolewski Quintet, natomiast 
w niedzielę 2 września w ośrodku Słok zaprezentują się jako wykonawcy: Mał-
gorzata Walewska, Ewa Konstancja Bułhak, Janusz Radek, Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej oraz zespół Krzysztofa Herdzina. Ten 
plenerowy koncert w Słoku rozpocznie się o godz. 20.00. M.G.

Wakacyjny konkurs foto
rganizatorem konkursu „BO WARTO było tam być – WAKACJE 
2012” jest Fundacja „Bo Warto” z siedzibą w Warszawie. Celem jest 

ukazanie ciekawych miejsc w Polsce i za granicą oraz popularyzacja fotografii, 
jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania czasu. Konkurs jest przeznaczo-

ny tylko dla amatorów w trzech kategoriach wie-
kowych: ● I kategoria: dzieci (do 12 lat) ● II kate-
goria: młodzież (13-18 lat) ● III kategoria: dorośli 
(od 19 lat).

Prace konkursowe w ścisły sposób muszą się 
wiązać z tematem konkursu i prezentować miej-
sce, które zachwyciło uczestnika konkursu pod-
czas wakacyjnego wypoczynku w tym roku. For-
mularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do dnia 23 
września na adres mailowy: biuro@fundacjabo-

warto.pl. Laureaci konkursu (miejsca od 1 do 3 w każdej kategorii) otrzymają 
nagrody rzeczowe i dyplomy. W dodatku wszyscy uczestnicy konkursu mają 
otrzymać pamiątkowe dyplomy. Regulamin i formularz zgłoszeniowy do kon-
kursu można pobrać ze strony internetowej www.fundacjabowarto.pl.

M.G.

K

O

S

O

W

T

We Muzealne atrakcje
ofercie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie już na łamach „IK” infor-
mowaliśmy. Tym razem chcemy zaproponować naszym Czytelnikom 

wakacyjną wizytę w Muzeum Regionalnym w Radomsku. To placówka, której 
siedzibą jest dawny ratusz miejski.

Są w niej dostępne wystawy stałe o tematyce: „Pradzieje ziemi radomsz-
czańskiej”; „Z dziejów miasta Radomska”; „Życie wsi radomszczańskiej na 
przełomie XIX i XX w”; „Zbiory sztuki w ra-
domszczańskim muzeum” oraz „W oku-
powanym Radomsku”. Tematowi poczty 
harcerskiej poświęcona została natomiast 
wystawa czasowa ze zbiorów Archiwum 
Hufca Radomsko i instruktorów.

Do końca września radomszczańskie 
muzeum zaprasza na wystawę „Henryk 
Siemiradzki (1843-1902). Sława i zapo-
mnienie”. Dzieła tego wybitnego malarza 
znajdują się w muzeach w Polsce, Rosji, 
na Ukrainie oraz w zbiorach prywatnych. 
W Radomsku można obejrzeć dziewięć prac olejnych, prezentujących przykła-
dy malarstwa: monumentalnego, antycznego oraz portretowego.

Radomszczańskie muzeum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 - 16.00 oraz w niedziele od 10.00 do 14.00. Wakacyjną atrakcją jest za-
bytkowa Zagroda Tatarska, dostępna dla zwiedzających w niedziele lipca 
i sierpnia w godz. 14.00 - 18.00.

Polecamy ponadto dwie imprezy, przygotowane na wakacje: 12 sierpnia 
o godz. 18.00 odbędzie się koncert Radomszczańskiej Kapeli Podwórkowej 
połączony z prezentacją prac Stanisława Imienińskiego „Noworadomsk – mia-
sto moich dziadków” oraz zdjęć poplenerowych członków Towarzystwa Foto-
graficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku.

W sobotę 25 sierpnia w godz. 18.00-24.00 w ramach Radomsko Open by 
Night w muzeum zostanie zorganizowana Noc Muzealna. (s)
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Mecze w Kleszczowie
arząd Ludowego Klubu Sportowego Omega Kleszczów in-
formuje, że mecze piłki nożnej o mistrzostwo III ligi w run-

dzie jesiennej sezonu 2012/2013, odbędą się na boisku klubu Ome-
ga w Kleszczowie (ul. Sportowa 3) w następujących terminach:

Termin Mecze Data Godz.

I LKS Omega – OKS Start 
Otwock

15 sierpnia
(środa) 17.00

III LKS Omega – LKS Mazur 
Karczew

26 sierpnia
(niedziela) 15.00

V LKS Omega – KS Legionovia 8 września
(sobota) 15.00

VII LKS Omega – KS Piaseczno 15 września
(sobota) 15.00

IX LKS Omega – GKS Pogoń 
Grodzisk Mazowiecki

29 września
(sobota) 15.00

XI LKS Omega – RKP Broń 
Radom 

13 października 
(sobota) 15.00

      XIII LKS Omega – WKS Wieluń 
                               

27 października
(sobota) 15.00

XV LKS Omega – Sokół 
Aleksandrów

10 listopada 
(sobota) 13.00

Olimpijskie medale 
B. Wasilewskiej

arbara Wasilewska – ciągle w znakomitej dyspozycji. Za-
wodniczka sekcji pływackiej LKS Omega Kleszczów wystą-

piła w Oświęcimiu na XVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 
w której o medale walczyli pływacy w wieku 17 i 18 lat. B. Wasilew-
ska wywalczyła dwa brązowe medale. Trzecie miejsca zajęła na dy-
stansie 200 m stylem dowolnym, z czasem 2.06,23 oraz na 400 m, 
uzyskując czas 4.19,10. Na dystansie 800 m stylem dowolnym Bar-
bara zajęła czwarte miejsce, z czasem 9.09,12.

W olimpiadzie w Oświęcimiu wystartowała też Kinga Trojanow-
ska. Druga z pływaczek LKS Omega najlepszy wynik uzyskała na 
400 i 800 m stylem dowolnym. Na obu dystansach zajęła 9. miejsca 
(z czasem 4.35,61 i 9.34,07).

Trenerem obu zawodniczek jest Robert Pawlicki.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

Z
B

Piłkarski turniej
lipca na boiskach w Łękińsku i Wolicy rozegrane zostały mi-
strzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w piłce nożnej dru-

żyn nie związkowych. W rywalizacji wzięło udział sześć drużyn po-
dzielonych na dwie grupy.
Wyniki poszczególnych meczów:
GRUPA „A”
Bełchatów – Kleszczów 1:0
Bełchatów – Kluki 2:1
Kleszczów – Kluki 3:1

W finałowym meczu Drużbice zmierzyły się z Bełchatowem. 
Po remisowym wyniku (2:2) o zwycięstwie decydowały rzuty kar-
ne. W tym fragmencie meczu lepsza okazała się drużyna z Drużbic, 
która zwyciężyła 5:4. W meczu o III miejsce Zelów pokonał Klesz-
czów 3:0. 

Końcowa kolejność drużyn: 
I. Drużbice
II. Bełchatów
III. Zelów
IV. Kleszczów
V. ex aequo Kluki i Szczerców.

Organizatorem tego piłkar-
skiego turnieju było Powiatowe 
Zrzeszenie LZS w Bełchatowie 
oraz LKS Omega Kleszczów. 
Pamiątkowe puchary i medale 
dla najlepszych drużyn wręczyli: 
wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatowej LZS Szczepan Kraj-
da i prezes klubu Omega Jan 
Gurazda.

Na dalszym etapie rozgry-
wek drużyn nie związkowych 
czyli w Mistrzostwach Woje-
wództwa Łódzkiego wystąpią 
drużyny: LKS Drużbice i LKS 
Omega Kleszczów, który będzie 
gospodarzem turnieju.

Prezes J. Gurazda wręcza puchar 
drużynie, która w turnieju repre-
zentowała gminę Bełchatów. 

22

Sprzedam dom jednorodzinny 
w Lgocie Wielkiej (k/ Radomska). 

Dobra lokalizacja, 
nie wymaga remontu, 

do zamieszkania od zaraz.
Kontakt: 44/ 680 11 10; 

500 114 837.

Sprzedam dom 
na terenie gminy Kleszczów 

w miejscowości 
Łuszczanowice.

Tel. 691-736-143. 

Wynajmę mieszkanie 
36,1 m kw. w bloku 

w Łuszczanowicach w 
stanie deweloperskim.

Tel. 604 176 403.

Sprzedam 
działkę budowlaną 

w Łękińsku 
o powierzchni 0,167 ha.

Tel. 604-962-510. GRUPA „B”
Drużbice – Zelów 2:1
Szczerców – Drużbice 0:2
Zelów – Szczerców 6:1.

Szukam 
opiekunki do dziecka

Tel. 603 929 473.



1 - 15 VIII `2012 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  11

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard, 
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)

Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto 
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

S p o r t

S p o r t

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-34
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym na-

leży zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział 
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w 
Kurnosie (tel. 991).

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach 
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce 
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607 
354 226.

• Awarie w sieci wodociągowej, kanali-
zacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać 
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - 
tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej 
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” 
pod numer telefonu (44) 731-37-13.

• Awarie w sieci gazowej w dni robo-
cze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać 
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel. 
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Ra-
domsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00. 
Poza tymi godzinami zgłoszenia awa-
rii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE - 
tel. 992.

• Awarie oświetlenia ulicznego należy 
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695-
122-863 lub 692-130-780. 

Nabór do sekcji piłkarskiej
Zarząd LKS Omega Kleszczów ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej – rocznik 2003 

i młodsi. Spotkanie organizacyjne i pierwszy trening odbędzie się 7 sierpnia o godz. 
17.00 na boisku piłkarskim w Łękińsku.

Turniej piłki plażowej
lipca na boisku w Żłobnicy odbył się turniej piłki plażowej mężczyzn o Puchar 
Prezesa Klubu LKS Omega Kleszczów. W imprezie uczestniczyło 9 drużyn – 

wszystkie z terenu gminy Kleszczów.
Pierwsze miejsce i puchar wywal-

czyła drużyna z Kleszczowa: Piotr Pła-
za i Łukasz Gradek. Drugie miejsce 
i statuetkę wywalczyła drużyna z Czy-
żowa: Andrzej Kaczmarek i Kamil Ro-
gut. Trzecie miejsce i statuetkę zdobyła 
drużyna ze Żłobnicy: Filip Jędrzejczyk 
i Dawid Mielczarek.

Trzy najlepsze drużyny otrzyma-
ły nagrody w postaci sprzętu sportowe-
go, ufundowanego przez LKS Omega 
Kleszczów. Mecze siatkówki plażowej 
sędziował Lesław Jańczyk.

Sparringi Omegi
rzecioligowa drużyna piłkarska 
Omegi pod wodzą nowego trene-

ra Tomasza Jaworskiego, przygotowując 
się do nowego sezonu, rozegrała kilka me-
czów sparringowych. Trzy z nich zakoń-
czyły się przegraną naszej drużyny, a trzy 
– wygraną. Zespół rosyjskiej Młodej Eks-
traklasy (ME) Amkar Perm pokonał klesz-
czowian 4:1, drugoligowy Motor Lublin 2:1, 
a występująca w IV lidze Pilica Przedbórz 
– 1:0. 

W trzech zwycięskich meczach nasi 
piłkarze strzelili po 4 gole. W starciu z dru-
żyną GKS Bełchatów (ME) bramki dla 
Omegi zdobyli Bartłomiej Madej (2), Da-
niel Szymczyk i Witold Grzywiński. W me-
czu z Widzewem Łódź (ME) gole strzelali: 
Hubert Robaszek (2), Tomasz Bogołęcki 
i Krzysztof Kowalski. Na liście strzelców 
w pojedynku z IV-ligową Zawiszą Pajęcz-
no zapisali się Hubert Górski i Krzysztof 
Kowalski. Obaj zdobyli po dwie bramki.

T

14
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Zabawa w rezerwacie
opołudniowy piknik rodzinny, zorganizowany 20 lipca na terenie Re-
zerwatu Przyrody „Łuszczanowice”, nosił tytuł „Dzień Czerwonego 

Kapturka”. Wypełniony był różnymi rodzajami aktywności, zabawami i kon-
kursami.

Na początek odbyło się nietypowe 
przedstawienie „Wycieczka do Zaczaro-
wanego Lasu”, w którego akcję mogli się 
włączać młodzi widzowie. Dzieci wędro-
wały po leśnych dróżkach z Leśnym Du-
chem i Czerwonym Kapturkiem (fot. 1), 
spotykając Babę Jagę, Jasia i Małgosię. 
Odwiedziły kuchnię Baby Jagi, gdzie mo-
gły spróbować pysznej zupy z kotła.

Po tej części rozpoczęły się bar-
dziej aktywne zajęcia dla dorosłych - na-
uka marszu nordic walking, prowadzo-

na przez instruktora. Skorzystało z nich 18 osób. Równolegle odbywały się 
zabawy i konkursy ruchowe dla najmłodszych, przygotowane i prowadzone 
przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Nie brako-
wało chętnych do udziału w tych zajęciach, bo uczestnicy byli nagradzani ła-
kociami. Było więc kolorowanie mega-malowanek, budowanie kartonowych 
domków i inne prace twórcze. 
Podczas imprezy został roz-
strzygnięty konkurs na koszy-
czek Czerwonego Kapturka. 
Wzięło w nim udział 17 osób.

Dodajmy, że w trakcie pik-
niku próbkę swoich umiejętno-
ści zaprezentowali piłkarze LKS 
Omega Kleszczów, pokazując 
ciekawe triki i zabawy z piłką. 
Jedną z dodatkowych atrakcji 
była możliwość przejażdżki zaprzęgiem konnym (fot. 2). Jak oceniają orga-
nizatorzy w pikniku „Dzień Czerwonego Kapturka” brało udział ok. 100 osób. 
Impreza zakończyła się o godz. 20. (s)

P

Austriackie wakacje
wa wakacyjne tygodnie lipca uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych i studenci spędzili w Austrii, w miejscowości Fusch, 

należącej do kraju związkowego Salzburg. Mieszkając w hote-
lu „Post” mogli codziennie oglądać malownicze widoki, typowe dla 
Parku Narodowego Wysokie Taury.

Program zagranicznego pobytu wypełniony był różnymi atrak-
cjami. Jedną z nich była całodniowa wycieczka do Salzburga – 
miasta W. A. Mozarta. Ten pięknie położony ośrodek, z zabytko-
wą barokową zabudową zwiedzano z przewodnikiem. Oglądano 
m.in. Starówkę (wpisaną na listę zabytków UNESCO), XVII-wiecz-
ną katedrę, kościół p.w. św. Piotra, Dom Mozarta, zamek Hellbrunn 
i twierdzę Hohensalzburg.

Pod Tatrami i w Pieninach
propozycji zorganizowanego 7-dniowego wakacyjnego wy-
jazdu w góry, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek 

Kultury skorzystało 50 uczniów najmłodszych klas szkół podstawo-
wych. Dzieci mieszkały w Ośrodku Wypoczynkowym „Halina” w Po-
roninie. Czas pomiędzy 9 a 15 lipca wypełniony był różnymi atrak-
cjami. Zdaniem uczestników najciekawszą z nich była całodzienna 
wycieczka w Pieniny - do Czorsztyna i Niedzicy. Podczas niej dzie-
ci pływały statkiem „Harnaś” po Jeziorze Czorsztyńskim, ogląda-
ły zaporę w Niedzicy, a potem ruiny zamku w Czorsztynie. Zwień-
czeniem wycieczki był spacer turystyczną trasą przez malowniczy 
Wąwóz Homole. Dzieci z uwagą i zaciekawieniem słuchały opowia-
danych przez przewodnika ciekawostek o zwiedzanych miejscach.

Znacznie bliżej stałego miejsca pobytu, bo w Białce Tatrzań-
skiej czekały na dzieci atrakcje wodne oferowane przez kompleks 
termalny „Bania”. Z kolei w lunaparku w Rabce Zdroju zapewniono 
przybyszom z Kleszczowa pół dnia zabawy na karuzelach, kolej-
kach, samochodzikach, w ruraparku i na pontonach. W trakcie wy-
cieczki do Zakopanego dzieci odwiedziły kino, w którym obejrzały 
„Epokę Lodowcową 4. Wędrówka kontynentów” w wersji 3D.

Poza tymi wyjazdami dzieci uczestniczyły w organizowanych 
przez wychowawców grach, zabawach i konkursach, a w ostatnim 
dniu pobytu – w ognisku pożegnalnym, w trakcie którego wszyscy 
uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, słodyczami oraz upomin-
kami za udział w organizowanych konkursach. (s)

Niesamowitych wrażeń dostarczyła naszym uczniom i studen-
tom całodniowa wycieczka na wysokogórską drogę alpejską. Wy-
cieczka rozpoczęła się w Fusch (na wysokości ok. 800 m n.p.m.). 
Po przejechaniu 50-kilometrowej trasy uczestnicy znaleźli się na 
wysokości 2571 m. n.p.m. w Edelweisspitze. Mieli okazję podziwiać 
najwyższe pasmo górskie w Austrii oraz Grossglockner – najwyż-
szy szczyt Austrii o wysokości 3798 m n.p.m. W trakcie tej wypra-
wy zwiedzali m.in. Alpejskie Muzeum Przyrodnicze, mieli też okazję 
zejść na najdłuższy język lodowcowy w Austrii – lodowiec Pasterze.

Kolejne wycieczki umożliwiły przybyszom z Kleszczowa obej-
rzenie miasteczka Kaprun (to jeden z najbardziej popularnych zi-
mowych kurortów), wodospadów Krimml (największe w Europie wo-
dospady o łącznej wysokości 380 m), miasta Zell am See, a także 
kompleksu Bad Fusch z atrakcjami wodnymi. W programie pobytu 
w Fusch znalazły się także zajęcia z języka niemieckiego.

W dwóch turnusach (od 4 do 17 lipca oraz od 18 do 31 lipca) 
przebywało w Austrii ponad 90 osób.

(s)

D
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    w Elektrowni Bełchatów
Podwójna  
Promocja!

Jesteś lojalnym członkiem SKOK w Elektrowni Bełchatów, aktywnym 
kredytobiorcą, który terminowo spłaca swoje zobowiązania?

Możesz liczyć na OBNIŽenie  PROWIZJI
Im dłużej jesteś z nami, tym niższe będzie 

oprocentowanie  Twojej nowej pożyczki.
Termin obowiązywania promocji do 31.08.2012 r. 

z możliwością jego skrócenia 
Przyjdź, dopytaj, dowiedz się więcej 

i skorzystaj !!!
SKOK W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW

Punkt Kasowy w Kleszczowie
ul. Główna 122, tel. 44 731 36 47

pn. - pt. w godz. 8.00-16.00
Z A P R A S Z A M Y

Z


