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Sierpień w domach kultury
Oprócz wyjazdów na letnie obozy oraz na jednodniowe wy-

cieczki uczniowie kleszczowskich szkół podczas wakacyjnego 
wypoczynku mogą ko-
rzystać z oferty zajęć 
organizowanych w po-
szczególnych sołec -
twach. Warsztaty, gry 
i zabawy zostały przygo-
towane i są prowadzo-
ne przez instruktorów, 
pracujących w Gmin-
nym Ośrodku Kultury 
w Kleszczowie.

Więcej na str. 6

Skwer będzie większy 
Nieduży skwer, który znajdował się w centrum Łuszczanowic 

w pobliżu tutejszego domu kultury zostanie rozbudowany. Aby po-
większyć przestrzeń, służącą relaksowi w otoczeniu zieleni gmina 
wykupiła teren, na którym dawniej mieścił się sklep Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska”. Więcej na str. 2

Wizualizacja: MIAARCHITEKCI s.c. Małgorzata 
Zdzieńkowska, Agnieszka Kierys-Czernicka

Fundacja pomocna  
dla rolników

Niskie tegoroczne plony, spowodowane suszą, sprawiły że Fun-
dacja Rozwoju Gminy Kleszczów postanowiła zwiększyć wsparcie 
udzielane rolnikom z gminy Kleszczów na zakup ziarna zbóż ozi-
mych odpowiedniej jakości. Fundacja ustaliła też nowy, dodatko-
wy termin na składanie przez rolników wniosków o dofinansowanie. 

Więcej na str. 2

D O Ż Y N K I
w Gminie Kleszczów

Żłobnica, 26 sierpnia
13.30 - dziękczynna Msza św.
Po jej zakończeniu - oficjalna ceremonia dożynkowa po-
łączona z przekazaniem wieńców; - wręczanie nagród 
w konkursach gminnych: ● na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy; ● na ciasto z jabłkami; ● na największe, 
najdziwniejsze warzywo/ owoc, ● na najschludniejszą 
posesję w gminie Kleszczów.
15.05 - zespół BRATHANKI
16.25 - Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie”
17.30 - zespół TARAKA
19.00 - Małgorzata Ostrowska
20.45 - zespół DE MONO
22.10 - zespół SOLARIS
Atrakcje pozasceniczne: ● „Warsztaty chlebowe”; 
● warsztaty artystyczne: ludowe wycinanki, pająki ze 
słomy i haft krzyżykowy; ● wystawa prac uczestników 
zajęć rękodzieła artystycznego oraz instruktorów Gmin-
nego Ośrodka Kultury, połączona z kiermaszem ręko-
dzieła; ● plac zabaw z urządzeniami rekreacyjnymi.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wypoczywali aktywnie
Jedna z najmłodszych wiekowo grup - 49 uczniów klas I-III szkół 

podstawowych (na zdję-
ciu) kwaterując w Mur-
zasichlu odbywała spa-
cery i wycieczki górskie 
z przewodnikiem ta-
trzańskim. Mali zdobyw-
cy gór dotarli m.in. na 
Rusinową Polanę, do 
Małego Cichego, prze-
szli też przez doliny: 
Strążyską i Kościeliską.

Więcej na str. 6

Na budowie przedszkola
Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostał niespełna mie-

siąc. Stan zaawansowa-
nia prac na budowie no-
wej siedziby przedszkola 
i żłobka w Kleszczowie 
sprawdzali 30 lipca wójt 
gminy Sławomir Choj-
nowski wraz z zastępcą 
wójta, Joanną Guc. Na 
zdjęciu - w towarzystwie 
kierownika budowy Mar-
ka Wójcika.

Więcej na str. 7
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Fundacja zwiększa 
pomoc dla rolników

nioski można składać do 6 sierpnia br. 
„Podkreślamy jednak, że ze względu na 

planowany termin zakupu i dostawy materiału 
siewnego, a także termin jesiennych zasiewów 
data 6 sierpnia br. jest terminem ostatecznym!” - 
podkreśla w swoim komunikacie Zarząd FRGK.

„Zarząd Fundacji rozumiejąc trudną sytu-
ację rolników postanawia dofinansować nie 60%, 
a 75% kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną 
rynkową zboża, a ceną zboża kwalifikowanego 
(dot. wszystkich wniosków)” - czytamy w przesła-
nej informacji.

Fundacja wystąpiła do 7 podmiotów (głów-
nie centrali nasiennych) z zaproszeniem do  zło-
żenia ofert na dostawę kwalifikowanych nasion 
zbóż. Oferty mają być przyjmowane do 20 sierp-
nia, a planowany termin dostawy ziarna to 5 - 6 
września br. „Cena 100 kg materiału siewnego bę-
dzie znana Fundacji po złożeniu przez oferentów 
ofert, wtedy też będzie znana cena dopłat dla rolni-
ków do poszczególnych gatunków zakupywanych 
zbóż” - informuje Zarząd FRGK.

JS

Skwer w Łuszczanowicach
rojekt tej inwestycji był gotowy w styczniu 2016 roku. Koncepcja powstała w łódz-
kiej spółce Miaarchitekci s.c. Małgorzata Zdzieńkowska, Agnieszka Kierys-Czer-

nicka. Przeglądając dokumenty załączone do przetargowej specyfikacji dowiemy się, że 
nawierzchnia skweru pokryta będzie płytami granitowymi, trawnikiem bądź syntetyczną 
nawierzchnią. Oprócz zachowanych, starych nasadzeń pojawią się nowe krzewy i rabaty, 
w tym także fragmenty z dekoracyjnymi trawami. W wyposażeniu skweru znajdą się ławki, 
stojak na rowery, kosze na śmieci. Ozdobą będzie niewielka fontanna.

Na początku prac modernizacyjnych, prowadzonych na skwerze w Łuszczanowicach, 
konieczna będzie rozbiórka parterowego budynku po byłym sklepie. Główne roboty insta-
lacyjne będą polegać na doprowadzeniu przyłącza wod.-kan. i elektrycznego do budowa-
nej fontanny. Tereny zielone będą miały system automatycznego nawadniania. Po stronie 
wschodniej i południowej zostanie wykonane nowe ogrodzenie, powstanie również nowa al-
tana. Inwestycja w Łuszczanowicach ma być gotowa pod koniec maja przyszłego roku. JS
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Duży projekt, wielkie wyzwanie
względu na znaczenie dla dalszego rozwoju naszej gminy będzie to jedno z najpo-

ważniejszych przedsięwzięć najbliższych lat. Inwestycja „Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Łękińsku wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kleszczowie, budową ru-
rociągu tłocznego ścieków od oczyszczalni w Kleszczowie do oczyszczalni w Łękińsku i bu-
dową PSZOK” została podzielone na cztery zadania. Pierwsze z nich obejmuje rozbudowę 
biologicznej oczyszczalni w Łękińsku wraz z zagospodarowaniem terenu i budynkami towa-
rzyszącymi. Drugie działanie dotyczy budowy tłoczni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, 
który połączy Kleszczów z Łękińskiem. Po połączeniu można będzie przeprowadzić rozbiór-
kę oczyszczalni ścieków w Kleszczowie i zagospodarować teren działki, która sąsiaduje ze 
szkołą podstawową. Ostatnią częścią zadania ma być budowa Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych. Zostanie on przeniesiony z dotychczasowej lokalizacji w Łusz-
czanowicach Kolonii.

Wodna spółka  
już z dotacją
minna Spółka Wodna w Kleszczowie 
z siedzibą w Łuszczanowicach otrzy-

mała dotację z budżetu gminy na wykonanie 
takich zadań jak pogłębianie bądź odnawia-
nie rowów melioracyjnych oraz wykaszanie 
rowów. Kwota udzielonej dotacji to 155.840 
zł. Pieniądze przekazane przez gminę po-
służą do sfinansowania prac, które spółka 
zamierza przeprowadzić do 30 listopada br.

Załącznikiem do umowy podpisanej 6 
lipca jest szczegółowy harmonogram rze-
czowo-finansowy. Zostały w nim wymienio-
ne miejsca, w których Gminna Spółka Wod-
na w Kleszczowie będzie wykonywać swoje 
prace. Są też podane długości rowów. Do 
wykoszenia przewidziano rowy o łącznej 
długości 33,5 kilometra. W trakcie wyka-
szania uszkodzone skarpy będą naprawia-
ne, a zamulane przepusty – oczyszczane. 
W harmonogramie jest mowa o wykaszaniu 
pięciu odcinków rowów w Łuszczanowicach, 
trzech w Wolicy, trzech w Kleszczowie, 
ośmiu w Łękińsku oraz jednego w Żłobnicy.

Operacja pogłębiania rowów obejmo-
wać ma 800-metrowy odcinek w Łękińsku 
(od ul. Północnej, Słonecznej, Klonowej 
do lasu w Adamowie) oraz liczący ponad 
1400 metrów rów od oczyszczalni ście-
ków w Łuszczanowicach Kolonii w kierun-
ku przedszkola. Informujemy właścicieli pól 
uprawnych na wspomnianym odcinku, że 
prace związane z pogłębianiem rozpoczną 
się po żniwach. JS

„Przyjazny Urząd” 
w Kleszczowie

Ogólnopolskim Konkursie o Znak 
Jakości „Przyjazny Urząd” Urząd 

Gminy w Kleszczowie otrzymał główną na-
grodę za dbałość o jakość obsługi klientów 
wedle najwyższych standardów. Kapituła 
zdecydowała również o przyznaniu klesz-
czowskiej administracji 
wyróżnienia nadzwyczaj-
nego „Wzorowa Jakość” 
za najwyższą uzyskaną 
liczbę punktów konkur-
sowych. W trakcie gali, 
w której Urząd Gminy 
w Kleszczowie reprezentował 
sekretarz gminy, Kazimierz 
Hudzik, znaki jakości odebrało 26 
urzędów z całej Polski.

Konkurs „Przyjazny Urząd” ma 
na celu wyróżnianie tych jedno-
stek sektora administracji publicznej 
(urzędów wojewódzkich, mar-
szałkowskich, urzędów miast 
i gmin, urzędów pracy), które na 
pierwszym miejscu stawiają jakość w dzie-
dzinie zarządzania. W przypadku Urzędu 
Gminy w Kleszczowie sprawdzane były ta-
kie sfery, jak: ● obsługa klienta, ● doskona-
lenia kadry urzędniczej, ● infrastruktura in-
formatyczna, ● wyniki kontroli zewnętrznej, 
● organizacja pracy. Organizatorzy kon-
kursu dużo uwagi poświęcili też dostoso-
waniu siedziby urzędu do potrzeb i oczeki-
wań klientów. MSz
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å ciąg dalszy na str. 7

Dodatkowa rekrutacja
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotr-

kowie Trybunalskim informuje, że trwa jesz-
cze rekrutacja na funkcję urzędnika wyborczego 
w następujących gminach z terenu działania De-
legatury: ● miasto Bełchatów, ● gm. Bełchatów, 
● gm. Szczerców, ● gm. Rusiec, ● gm. Zelów, 
● gm. Kamieńsk. Rolą urzędnika wyborczego jest 
zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjo-
nowania obwodowych komisji wyborczych. Urzęd-
nicy są powoływani na okres 6 lat. O taką funkcję 
mogą się ubiegać osoby z wykształceniem wyż-
szym, które pracują (albo przez 5 lat pracowały) 
w urzędach administracji rządowej, samorządowej 
lub jednostkach im podległych, a także przez nie 
nadzorowanych. Więcej - http://pkw.gov.pl/783_
Urzednicy_wyborczy.

Przyznano stypendia 
za II semestr

zakończeniu roku szkolnego do Urzędu 
Gminy wpłynęło 547 wniosków o przy-

znanie stypendiów motywacyjnych. 338 wniosko-
dawców zwróciło się o nagrodzenie ich za wyni-
ki uzyskane w nauce. Aż 209 uczniów wystąpiło 
o przyznanie stypendium za szczególne osiągnię-
cia (w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawo-
dach sportowych).

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone 19 
i 20 lipca. Odrzucono trzy wnioski nie spełniają-
ce warunków określonych w uchwale Rady Gminy 
Kleszczów. Ostatecznie do uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawo-
wych trafi w sierpniu solidny zastrzyk finansowy 
- łącznie 287.290 zł, z czego na stypendia za wy-
niki w nauce, przyznane 335 osobom, przypada 
207.340 zł.

Wypłata stypendiów rozpoczęła się 1 sierpnia.
JS

Po
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å ciąg dalszy na str. 9
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Kleszczów przebuduje drogę 
na terenie gminy Bełchatów

stotnym uzupełnieniem trwającej obecnie modernizacji dro-
gi wojewódzkiej nr 484 (z Bełchatowa do Kamieńska) bę-

dzie zaplanowana przez gminę Kleszczów przebudowa fragmentu 
drogi powiatowej 1500E - od Czyżowa do ronda w Kalisku. Gmina 
Kleszczów przejęła w zarządzanie drogi powiatowe na swoim tere-
nie, by polepszyć ich standard. W przypadku drogi 1500E zdecydo-
wała się nawet wyjść z inwestycją poza swoje granice, by poprawić 
stan infrastruktury drogowej, z której korzystają nie tylko mieszkań-
cy gminy, ale również firmy ulokowane w Rogowcu, ich pracowni-
cy oraz dostawcy.

Przewidziany do gruntownej przebudowy odcinek drogi powia-
towej 1500E liczy ponad 4,1 km i w dużej części przebiega poza 
granicami gminy Kleszczów. Około 1,5 km drogi prowadzi przez te-
ren gminy Bełchatów, a ok. 850 metrów - przez terytorium gminy 
Kamieńsk. W ramach modernizacji droga powiatowa z Czyżowa do 
Kaliska uzyska szeroką na 7 metrów nową nawierzchnię z pobo-
czami po 2 i pół metra. Powstaną też rowy odwadniające, a w rejo-
nie skrzyżowań tzw. pasy włączania. 

Ścieżka rowerowa poprowadzona po wschodniej stronie drogi 
zostanie w pobliżu Czyżowa połączona z siecią ścieżek już istnie-
jących na terenie gminy. Z drugiej strony doprowadzi do usytuowa-
nego w lesie zjazdu w kierunku zbiornika wodnego w Słoku. Tędy 
przebiega Łódzka Magistrala Rowerowa Północ-Południe. Na od-
cinku pomiędzy siedzibą spółki Ramb i zjazdem w kierunku spółki 
Bewa zbudowany zostanie chodnik, który ma poprawić bezpieczeń-
stwo ruchu osób pieszych.

Trudno jest dziś ocenić wartość tej inwestycji drogowej, której 
projekt jest już gotowy. Wziąwszy pod uwagę zakres prac wielkość 
nakładów, jakie gmina Kleszczów będzie musiała ponieść można 
szacować na ok. 25 mln zł.

JS

I

Drożne przepusty i rowy 
melioracyjne – to ważne przy 

dużych opadach deszczu
Urząd Gminy w Kleszczowie, mając na względzie porządek 

i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz terenów do 
nich przyległych, w związku z powtarzającymi się w ostatnich dniach 
gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu informuje:
1. Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa lub 

przebudowa oraz utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi 
się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników 
gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że czyszczenie lub 
wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do 
właściciela posesji.

Prosimy o systematyczne sprawdzanie drożności rur i usuwanie 
z nich namułu i odpadów. Od drożności rur może zależeć w przy-
szłości czy przyległe tereny nie ulegną zalaniu! Nie wypełniając tego 
obowiązku możesz doprowadzić do zalania swojej i sąsiednich nie-
ruchomości!

2. Rowy przydrożne są prze-
znaczone tylko i wyłącznie do 
odprowadzania wód opadowych 
z pasa drogowego, dlatego też są to 
rowy odparowujące. Zgodnie z art. 
39 w/w ustawy zabrania się odpro-
wadzania do rowów przydrożnych 
wód opadowych z posesji, pól, łąk 
czy lasów.

Jest to zakaz bezwzględny 
i w większości przypadków nie ma 

możliwości uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. Wszystkie próby 

Będziemy  
stanowczo reagować

onad miesiąc temu na konferencji prasowej zorganizowanej przed 
siedzibą Urzędu Gminy w Bełchatowie poseł Małgorzata Janowska 

przedstawiła pomysł przeprowadzenia zmiany podziału administracyjnego w 
powiecie bełchatowskim. W jego wyniku najbardziej uprzemysłowiona część 
gminy Kleszczów (Rogowiec) miałaby się stać częścią gminy Bełchatów.

Dalszy ciąg rozpoczętych już działań miał miejsce kilka dni później, na 
kolejnej konferencji prasowej. Wójt gminy Bełchatów Kamil Ładziak przykla-
snął inicjatywie pani poseł i obiecał, że połową pieniędzy zabranych gminie 
Kleszczów obdzieli pozostałe, uboższe gminy powiatu: Kluki, Rusiec, Druż-
bice, Zelów. Wątek pieniędzy, które - póki co - stanowią jeszcze budżet gmi- póki co - stanowią jeszcze budżet gmi-- stanowią jeszcze budżet gmi-
ny Kleszczów, był kontynuowany na kolejnym spotkaniu wójta Ładziaka z 
mediami. Tym razem głównym tematem było odniesienie się do aktu oskar-
żenia, który prokuratura skierowała przeciwko włodarzowi gminy Bełchatów 
i kilku podległym mu urzędnikom. Pojawiło się też pytanie o plany „rozbio-
ru gminy Kleszczów”. Wójt K. Ładziak zapewnił, że gmina Kleszczów dzięki 
zmianie swoich granic przestanie płacić „Janosikowe”.

Wiele fragmentów z przywołanych tu konferencji prasowych nadawało-
by się nie do poważnego potraktowania, ale do wykpienia. Samorząd gmi-
ny Kleszczów nie poszedł jednak tą drogą. Pierwszą reakcją było przygo-
towanie obszernego stanowiska, adresowanego do premiera Mateusza 
Morawieckiego. Zostało ono wysłane 13 lipca, zaraz po sesji Rady Gmi-
ny Kleszczów, na której zostało przedstawione i zaakceptowane. Były też 
oświadczenia wójta gminy, Sławomira Chojnowskiego, wysyłane do mediów 
i zamieszczane na stronie internetowej. Odnosił się w nich zarówno do ini-
cjatywy „rozbioru”, jak i do kłamstw wójta K. Ładziaka, przekonującego, że 
„Kleszczów na tym zyska”.

Na plany przyłączenia sołectwa Rogowiec do gminy Bełchatów zareago-
wali mieszkańcy tej wsi. 29 czerwca w kilku mediach pojawiły się relacje ze 
spontanicznego zebrania, podczas którego mieszkańcy stanowczo protesto-
wali przeciwko zaplanowanej nad ich głowami przeprowadzce. Kolejne dzia-
łanie, podjęte w reakcji na plany „rozbioru”, miało miejsce 16 lipca w Klesz-
czowie. Tu przed jednym z marketów rozpoczęło się zbieranie podpisów pod 
listem do premiera RP. Pismo wyrażało sprzeciw wobec takich planów. Tak-
że ta inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem mediów, a relacja pojawi-
ła się na kilku portalach.

Poseł Małgorzata Janowska podjęła kolejne działania, by znaleźć so-
juszników dla swojej inicjatywy. Do rad gmin w powiecie bełchatowskim ro-
zesłała wezwania o zajęcie stanowiska w sprawie zaproponowanej przez 
siebie zmiany podziału administracyjnego. W listach noszących datę 11 lip-
ca powtórzyła deklarację podziału odebranych gminie Kleszczów pieniędzy 
na inne gminy powiatu bełchatowskiego. Co więcej zapewniła radnych tych 
gmin, że: „Rada gminy Bełchatów zadeklaruje w formie wieloletniej uchwały 
przekazywanie połowy pozyskanych w wyniku zmiany administracyjnej do-
chodów do budżetów pozostałych jednostek samorządowych powiatu beł-
chatowskiego”. Reakcją na te bezpodstawne deklaracje, pozbawione umo-
cowania w obowiązującym systemie prawnym był wywiad z zastępcą wójta 
gminy Kleszczów, Joanną Guc, zlecony do publikacji w lokalnym dodatku do 
„Dziennika Łódzkiego” - tygodniku „7 Dni”.

Kolejną odsłoną „rozbiorowej inicjatywy” okazał się wywiad z poseł M. 
Janowską w Radiu Łódź. Pojawiły się w nim zarzuty pod adresem samorzą-
du gminy Kleszczów o niegospodarność i o to, że gmina nie dzieli się swoimi 
pieniędzmi z uboższymi samorządami. W odpowiedzi na te bezpodstawne 
oskarżenia Urząd Gminy przekazał swoje stanowisko do Radia Łódź, za-
mieścił je także na swojej stronie internetowej. Zapowiedź podjęcia kroków 
prawnych wobec poseł M. Janowskiej wywołała kolejną falę zainteresowa-
nia mediów pomysłem „rozbioru gminy Kleszczów”.

- Spokojnie przedstawiamy swój punkt widzenia, powtarzając te argu-
menty, które już podaliśmy w liście przesłanym do pana premiera - mówi 
wójt Sławomir Chojnowski. - Powołałem w Urzędzie Gminy specjalny zespół, 
który będzie podejmował odpowiednie działania teraz i w przyszłości. Chce-
my być dobrze przygotowani do opracowania stanowiska gminy, które bę-
dzie przedstawione ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Jedno-
cześnie, zwracając się do mieszkańców gminy, chciałbym powtórzyć swój 
wcześniejszy apel. Na tym etapie nie ma potrzeby podejmowania różnych 
akcji, zbierania podpisów, robienia pikiet. Aktywna rola naszych mieszkań-
ców, ich energia będzie potrzebna do skutecznej obrony przed „rozbiorem”. 
Poprosimy Państwa o zaangażowanie we właściwym czasie. J. Strachocki
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Kleszczowscy krwiodawcy 
niezawodni - jak zawsze!

kcja honorowego krwiodawstwa, zorganizowana w Kleszczo-
wie 13 lipca, zmobilizowała - pomimo wakacji i urlopowego 

sezonu - 35 dawców. Spośród osób gotowych do oddania krwi le-
karz dopuścił do udziału w akcji 31 osób. Regionalny bank krwi pozy-
skał dzięki nim 13,95 litra bezcennego leku. Akcja była dedykowana 
młodemu mieszkańcowi Żłobnicy, który uległ groźnemu wypadkowi.

Za naszym pośrednictwem Zarząd Gminnego Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi w Kleszczowie serdecznie dziękuje za niezwy-
kłą mobilizację krwiodawców.

Okazja do następnego oddania krwi w Kleszczowie nadejdzie 
dopiero 14 września. Honorowi dawcy, jeśli zechcą wcześniej po-
dzielić się z potrzebującymi, powinni szukać punktów pobierania 
krwi w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, bądź tam, gdzie spę-
dzają wakacje.

JS

Przychodnia Salus informuje
W harmonogramie na sierpień…
… Kleszczowska Przychodnia Salus wprowadziła następujące 
uzupełnienia:
•	 lekarz endokrynolog prof. dr n. med. Ewa Sewerynek - 10 i 31 

sierpnia, od godz. 8.30,
•	 USG - dr n. med. Marcin Just - dodatkowo 9 sierpnia w godz. 

9.00-12.00.

W zakresie radiodiagnostyki
Współpracę z Przychodnią Salus rozpoczął niedawno lekarz 

Krzysztof Tyfa - specjalista w zakresie radiodiagnostyki. Na rzecz 
pacjentów zadeklarowanych w kleszczowskiej przychodni wyko-
nuje badania diagnostyczne: USG (w tym USG Doppler) oraz opi-
sy badań RTG.

Przychodnia przypomina
W przypadku odbioru wyników badań, recept lub innych za-

świadczeń przez inną osobę niż sam pacjent, którego dokumen-
ty dotyczą, konieczne jest upoważnienie do tej czynności. Osoba, 
która zgłasza się w imieniu pacjenta, zobowiązana jest do przed-
łożenia pisemnego upoważnienia do odbioru. Procedura ta służy 
właściwej ochronie danych osobowych pacjentów.

Wzór upoważnienia jest dostępny na stronie internetowej 
www.saluskleszczow.pl.

Kontakt z przychodnią
Wszelkie informacje na temat harmonogramu pracy leka-

rzy są zamieszczane na stronie internetowej przychodni. Kon-
takt z rejestracją - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 
do 18.00 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 44/ 731 30 80, 
44/ 731 30 15.
Poradnia Rehabilitacji - terminy na sierpień
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w sierpniu 
Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii będzie pracować w następu-
jących dniach:
Fizjoterapia dziecięca dr n med. Michał Kaczmarek
● 1 sierpnia, 8.00-17.30 ● 8 sierpnia, 8.00-15.00 
● 9 sierpnia, 8.00-17.30 ● 13 sierpnia, 8.00-15.30 
● 20 sierpnia, 8.00-15.00 ● 21 sierpnia, 8.00-17.30 
● 24 sierpnia, 8.00-15.00 ● 28 sierpnia, 8.00-15.00 
● 29 sierpnia, 8.00-17.30.
Fizjoterapia dorosłych Marcin Szczepanik
● 27 sierpnia, 15.00-18.00 ● 31 sierpnia, 15.00-18.00.
Poradnia Rehabilitacji dr n med. Agnieszka Dobrowolska
● 25 sierpnia, 8.20-14.00.

(opr. JS)

Ile odpadów  
odbiera Eko-Region?

rzez kolejny rok (do 30 czerwca 2019 r.) bełchatowska spół-
ka Eko-Region będzie kontynuować usługę w zakresie od-

bioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy 
Kleszczów. O tym, jak duża ilość odpadów powstaje w ciągu roku 
w gospodarstwach indywidualnych na terenie naszej gminy można 
dowiedzieć się Biuletynu Informacji Publicznej. W roku 2017 śmie-
ciarki Eko-Regionu wywiozły ponad 1088 ton odpadów komunal-
nych. Oto ilości poszczególnych 
grup odpadów: ● zmieszane od-
pady komunalne - 796,21 t; ● 
zmieszane odpady opakowa-
niowe - 155,94 t; ● opakowania 
ze szkła - 122,36 t; ● leki - 0,292 
t; ● odpady wielkogabarytowe - 
13,44 t;● opakowania z papieru 
i tektury - 0,35 t.

Ze względu na stały wzrost 
liczby mieszkańców gminy oraz 
liczby gospodarstw domowych 
ilość odpadów, jakie trafią do pojemników Eko-Regionu w okresie 
od 1 lipca br. do 30 czerwca 2019 r. będzie większa.

JS

Informacje GOPS
Można składać wnioski
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, 
że od 1 sierpnia można pobierać i składać nowe wnioski, doty-
czące:
• świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadcze-

niowy 2018/2019,
• funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 

2018/2019,
• zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.

Grupa wsparcia „Wybieram trzeźwość”
W niektórych rodzinach dochodzi regularnie do konfliktowych 
sytuacji, wywoływanych nadużywaniem alkoholu bądź narkoty-
ków przez któregoś z członków rodziny. Zanim dojdzie do nie-
szczęścia warto zwrócić się o pomoc do zawodowego terapeuty.
Na spotkanie można się umówić telefonując na numer 602-
571-495. Spotkania grupy wsparcia odbywają się w środy lub 
czwartki przy ulicy Osiedlowej 2 w Kleszczowie (siedziba Klesz-
czowskiej Przychodni Salus, wejście od strony Pogotowia Ra-
tunkowego, poziom -1, pokój - 22).

Poradnia Życia Rodzinnego 
W sytuacjach rodzinnych konfliktów trudnych do rozwiązania 
można zwrócić się o pomoc do Poradni Życia Rodzinnego. Jej 
siedziba znajduje się w przychodni Salus, wejście od strony Po-
gotowia Ratunkowego, poziom -1, pokój - 22).
Poradnia jest dostępna w poniedziałki w godz. 13.30-17.30, na-
tomiast na spotkania indywidualne i grupowe, które są organizo-
wane w ramach grupy wsparcia, osoby zainteresowane mogą 
się zgłaszać we wtorki od godz. 13.00 do 16.00.

W sierpniu nie będzie dyżurów psychologa
Dyżury psychologa, organizowane w przychodni Salus w każ-
dy czwartek w godz. 15.00-17.00, w sierpniu zostały odwołane. 
Będą wznowione we wrześniu.

Fot. Eko-Region sp. z o.o.

P

Sprzedam działkę usługowo-budowlaną 
w miejscowości Kleszczów 

o powierzchni 14 arów.
Tel. 881-202-400.
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Dotacje ZUS na poprawę 

warunków pracy
16 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnio-
ski o udzielenie dotacji przedsiębiorcom, którzy chcą po-

prawić warunki pracy. Wnioski można składać do 23 sierpnia br. 
Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju przedsię-
biorstwa i liczby zatrudnionych w nim osób. Na przykład mikro-
przedsiębiorstwa które w ZUS zgłaszają do ubezpieczenia od 1 do 
9 osób, mogą liczyć na pokrycie z dotacji nawet 90 proc. szacowa-
nej wartości projektu, ale nie więcej niż 140 tys. zł.

Projekty, poprawiające warunki pracy to np. zakup urządzeń 
oczyszczających powietrze, zakup środków ochrony indywidual-
nej, instalacja osłon na niebezpiecznych maszynach i urządze-
niach. Oprócz tego typu inwestycji przedsiębiorca może też zgłosić 
do dofinansowania projekty doradcze (np. pomiary i badania, służą-
ce ustaleniu poziomu  hałasu, zapylenia czy też szkodliwych wibra-
cji na stanowiskach pracy.

Wnioski złożone w terminie będą przed udzieleniem dotacji 
sprawdzane pod względem formalnym. Oceniana będzie też moż-
liwa do uzyskania poprawa warunków BHP oraz redukcja szkodli-
wych czynników.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania - na stronie 
http://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-
na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy.

Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać 
pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie 
do 16 sierpnia. JS

„Dwójka” popracuje dłużej
nia Europejska zaostrzyła wymagania środowiskowe, doty-
czące tzw. dużych obiektów energetycznego spalania, takich 

jak Elektrownia Bełchatów. Nowe normy zostały określone w kon-
kluzjach BAT i wymagają użycia najlepszych dostępnych technik. 
Na dostosowanie do nowych zaostrzonych wymogów emisyjnych 
dla pyłu, tlenków azotu i związków siarki polska energetyka ma 
czas do 2021 roku. Konkluzje BAT wprowadziły dodatkowe normy 
dla substancji, które dotąd nie były brane pod lupę w Unii Europej-
skiej. Ograniczenia dotyczą poziomów emisji w obiektach energe-

tycznych rtęci, chlorowo-
doru, fluorowodoru oraz 
amoniaku.

W Elektrowni Beł-
chatów w latach 2016-17 
przeprowadzono moder-
nizację bloku nr 2, która 
objęła m.in. turbinę oraz 
wirnik generatora wraz 
z wymianą stojana ge-
neratora. W ramach do-
stosowania bloku 2 do 
konkluzji BAT powsta-
ła instalacja ogranicza-

jąca emisji tlenków azotu. Drugi, rozpoczynający się właśnie etap 
modernizacji „dwójki” będzie obejmował m.in. modernizację elek-
trofiltrów i układu paleniskowego, a także głównych rurociągów pa-
rowych. Kolejne zadania, jakie będą wykonane to budowa instalacji 
odrtęciowienia spalin oraz dostosowanie bloku w zakresie monito-
ringu rtęci i amoniaku.

Sprawa emisji rtęci z bloków energetycznych stała się w tym 
roku tematem kilku publikacji. M. in. „Gazeta Wyborcza” podała 
alarmujące dane - w roku 2016 z kominów Elektrowni Bełchatów 
dostało się do powietrza 2,82 tony tego toksycznego pierwiastka.

JS

Kersten Europe - światowy 
lider w technologii gięcia 
metali 

w zawiązku z intensywnym rozwojem poszukuje osób do 
pracy w biurze produkcji na stanowisku

TECHNOLOG
Miejsce pracy: Kleszczów k. Bełchatowa.
Zakres obowiązków:
● Opracowywanie dokumentacji technicznej i produkcyjnej, ● 
Kontrola jakości i zgodności z dokumentacją techniczną, ● Wsparcie 
technologiczne dla działu sprzedaży
Wymagania:
● Wykształcenie wyższe techniczne, ● Bardzo dobra znajomość 
rysunku technicznego maszynowego lub budowlanego, ● Bardzo 
dobra znajomość środowiska CAD, ● Bardzo dobra znajomość języka 
angielskiego, ● Wiedza z zakresu obróbki plastyczne metali i/lub 
spawalnictwa, ● Dokładność i sumienność
Oferujemy:
● stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej fir-
mie, ● możliwość zdobywania nowych doświadczeń i ciągłego podno-
szenia kompetencji zawodowych, ● wynagrodzenie dopasowane do 
poziomu posiadanych umiejętności i doświadczenia

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu 
motywacyjnego na adres rekrutacja@kersten.pl do dnia 17 sierpnia 
2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Kolos pojechał  
do odkrywki „Szczerców”

oparka oznaczona symbolem K-43 przejechała 9 lipca przez 
obwodnicę w pobliżu wsi Kamień. Po zakończeniu pracy na 

terenie odkrywki „Bełchatów” i po przeprowadzeniu gruntownej mo-
dernizacji rozpocznie zbieranie nadkładu w odkrywce „Szczerców”.

Górnicza maszyna to prawdziwy kolos - ma 40 m wysokości 
i 160 m długości. Jej transport do nowej odkrywki odbywał się sa-
modzielnie, z wykorzystaniem własnego napędu. Odbywał się po-
woli, bo prędkość maksymalna 
koparki wynosi 6 metrów na mi-
nutę. K-43 miała do pokonania 
dystans 13 km.

W trakcie prac moderniza-
cyjnych, które potrwają przez 
ponad rok, koło czerpakowe zo-
stanie przystosowane do zbie-
rania nadkładu, a poszcze-
gólne elementy i mechanizmy 
koparki mają zostać sprawdzo-
ne i odnowione.

„Obecnie układ KTZ (Koparka-Taśmociąg-Zwałowarka) w Polu 
Bełchatów tworzą trzy koparki wielonaczyniowe, dwa przenośniki 
samojezdne PGOT, przenośniki taśmowe, a także trzy zwałowarki” 
- czytamy na stronie www.pgegiek.pl.

JS

Od

Foto: www.pgegiek.pl

Energetycy świętują
oroczne święto branżowe energetyków przypada na dzień 
14 sierpnia. Msza św. w intencji energetyków Elektrowni Beł-

chatów zostanie tego dnia odprawiona o godz. 10.00 w kościele Pa-
rafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie. O godz. 12.30 
odbędzie się uroczysta akademia. Cieszący się wielkim zaintere-
sowaniem Dzień Otwarty Elektrowni Bełchatów został zaplanowa-
ny na sobotę 25 sierpnia. Od godz. 9.00 grupy zwiedzających będą 
mogły obejrzeć z bliska bloki energetyczne 2-4 bądź największy 
blok o mocy 858 MW.

JS

C

K
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Sierpień w domach kultury
Oto propozycja zajęć, przygotowanych w placówkach kultury na sierpień:
WOK w Antoniówce
2 i 3 sierpnia - Decoupage - zajęcia plastyczno-techniczne - godz. 11-13
8 sierpnia - Modny T-shirt. Własnoręczny rysunek na koszulce - godz. 11-13
9 sierpnia - Balonowe cuda - zajęcia plastyczno-techniczne - godz. 11-13
14 sierpnia - Kolorowe pieczątki - zajęcia manualne - godz. 15-18
17 sierpnia - Gry i zabawy w plenerze połączone z grillowaniem - godz. 12-15
21 sierpnia - Dzieciaki w domu - wyklejanie obrazków ziarnami zbóż - godz. 11-13
23 sierpnia - Kwiaty z rajstop - rękodzieło artystyczne - godz. 15-18
28 sierpnia - Kwiaty z krepiny - zajęcia z papieroplastyki - godz. 11-13
31 sierpnia - Zakończenie wakacji - gry zespołowe, ognisko - godz. 15-18
WOK w Czyżowie
7, 14 i 21 sierpnia - Artystyczne sploty ze sznurka
6, 13 i 31 sierpnia - Gry i zabawy w plenerze
2, 9, 16, 23 i 30 sierpnia - Warsztaty zdobienia przedmiotów techniką serwetko-

wą (decoupage)
3, 10, 14 i 24 sierpnia - Warsztaty manualne. Kreatywne inspiracje dla najmłodszych
1, 8, 22 i 29 sierpnia - Podróże dookoła świat. Odkrywamy ciekawostki różnych 

miejsc na ziemi
20 i 28 sierpnia - Warsztaty świecowe
Każde z tych zajęć będą się odbywać w godz. 13-16.
WOK w Dębinie
1 sierpnia - Klocki mini wafle - układanie figur
8 sierpnia - Sztuka kropkowania - kamyczki malowane kropkami
15 sierpnia - Letnie kwiaty z krepiny
17 sierpnia - Korbo klocki - układanie mechanizmów
22 i 24 sierpnia - Gry i zabawy na powietrzu
29 sierpnia - Zakończenie wakacji - malowanie kredą
31 sierpnia - Zakończenie wakacji - pieczenie kiełbasek
Zajęcia będą się odbywały w godz. 14-18.
WOK w Kamieniu
3 sierpnia - Mydełka pachnące latem
16 sierpnia - Bransoletki z siatki jubilerskiej
24 sierpnia - Stwórz własną koszulkę - zabawa kreatywna
30 i 31 sierpnia - Zabawy plenerowe oraz grillowanie - zakończenie wakacji
Zajęcia będą się odbywać od godz. 15 do 18.
GOK w Kleszczowie
1 i 3 sierpnia - Filcowe etui na telefon
16, 17 i 21 sierpnia - Gramy w planszówki małe i duże (gry i zabawy stolikowe, 

plenerowe)
29 sierpnia - Podkładka pod kubek
30 sierpnia - Kreda w plenerze (plenerowe zabawy z kredą)
31 sierpnia - Gry i zabawy plenerowe, połączone z grillowaniem (mega malowan-

ka, zabawy rekreacyjne)
Wszystkie zajęcia będą się odbywać w godz. 13-15.

WOK w Łękińsku
2 sierpnia - „Breloczkowo” - wykonanie śmiesznych breloczków i ma-

gnesów
3 sierpnia - „Sówka” - figurki z masy solnej
7 sierpnia - „Letnie przysmaki” - owocowe zwierzaki
9 sierpnia - „Dzień z zagadką” - zajęcia edukacyjne
14 sierpnia - „Kotek” - figurki z masy solnej
16 sierpnia - „Letnie przysmaki” - przygotowanie deserów przez dzieci
21 sierpnia - „Kwiatek słonecznik” - wycinanki z filcu
23 sierpnia - „Scrabble” - zajęcia edukacyjne
28 sierpnia - „Figurki z masy solnej”
Wakacyjne zajęcia będą się odbywać od godz. 11 do 13.
WOK w Łuszczanowicach 
3 sierpnia - Papierowe giga-kwiaty
8 sierpnia - Wyszywanie pluszaków
10 sierpnia - Zabawy w plenerze: „Poszukiwanie skarbów”, twister
14 sierpnia - Solne miseczki - zabawy manualne
17 sierpnia - Wakacyjny kolaż
20 sierpnia - Zabawy plastyczne - malowanie w plenerze
21 sierpnia - Gofrowe szaleństwo
Na te zajęcia zaplanowano czas od godz. 14 do 17.
WOK w Rogowcu
7 sierpnia - Pachnące kule do kąpieli (wykonywanie pachnących kul 

z sody oraz suszu ziół i kwiatów)
9 i 10 sierpnia - Świece dekoracyjne (świece plasterkowe, świece 

w kształcie piramidy, walca)
14 i 16 sierpnia - Zwierzątka z masy fimo, masy modelarskiej
17 sierpnia - Gry i zabawy plenerowe połączone z grillowaniem (szuka-

my skarbu, mega malowanka, zabawy ruchowe)
30 i 31 sierpnia - Pocztówka z wakacji - technika dowolna
Zajęcia planowane są w godz. 14-16.30.
WOK w Wolicy
3 sierpnia - „Lampiony z makaronu i nie tylko” - zajęcia plastyczne
7 sierpnia - „Piórka z papieru” - zajęcia plastyczne
10 sierpnia - „Tęczowy wir mleczny” i „Slime-glutek” - eksperymenty
14 i 28 sierpnia - Ruch to zdrowie - zajęcia rekreacyjno-sportowe
17 sierpnia - Krzyżówki - zajęcia edukacyjne
21 i 24 sierpnia - „Słomkowe różności” - zajęcia plastyczne
31 sierpnia - Zapiekanki - zajęcia kulinarne
Zajęcia będą się odbywać w godz. 11-14.
WOK w Żłobnicy
8 sierpnia - Malowanie ceramicznych przywieszek - godz. 14-16
16 i 17 sierpnia - Obrazek wyklejany zapałkami - godz. 14-16.30
20 i 22 sierpnia - Sznurkowa wyklejanka - godz. 14-16.30
28 sierpnia - Osłonka na doniczkę z patyczków po lodach, dekorowana 

ozdobami z filcu - godz. 14-17.
(opr. JS)

Półmetek wakacji
wakacyjnych wyjazdach brało w tym roku udział ponad 
450 osób. Jedna z grup - 44 uczniów klas IV-VI przebywa-

ło w Mikołajkach. Jak informuje Gminny Ośrodek Kultury dwutygo-
dniowy pobyt na obozie edukacyjno-sportowym wypełniły im zajęcia 

z samoobrony, plażowanie, po-
byt w aquaparku, zabawy tereno-
we, kąpiel w basenie hotelowym 
oraz zabawy integracyjne.

Dla części osób wyjątkową 
atrakcją okazał się rejs statkiem, 
dla uczniów z zacięciem histo-
rycznym - wycieczka do kom-
pleksu bunkrów w Gierłoży (Wil-
czy Szaniec).

Miejscem, w którym dwa lip-
cowe tygodnie spędziło najwięcej 

uczniów naszych szkół był Dom Wypoczynkowy Polana w Łukęci-
nie. Oddzielne turnusy były tu zorganizowane dla uczniów klas IV i V 
z podstawówek, dla uczniów 
klas VI, a także dla siódmo-
klasistów wraz z uczniami 
gimnazjum. Podczas obozu 
w Łukęcinie młodzież zdo-
bywała wiedzę z pierwszej 
pomocy przedmedycznej. W 
programie wakacyjnego po-
bytu nie zabrakło dyskotek, 
czasu na plażowanie (choć 
pogoda nie rozpieszczała), 
ognisk, rejsów statkiem oraz 
wizyt w parku linowym.

Łukęcin położony pomiędzy Dziwnówkiem a Pobierowem to ty-
powa, letniskowa wieś. Uczniowie z Kleszczowa wyjechali stąd na 
całodzienną wycieczkę do Świnoujścia.

JS

W
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Duży projekt,  
wielkie wyzwanie

 
Tak złożona inwestycja wymaga nie tylko całościowego spojrze-

nia oraz szerokiej wiedzy o najlepszych technologiach, dostępnych 
w momencie projektowania. Jest ważne, by za wykonanie tego za-
dania odpowiadał ten, kto zaprojektuje poszczególne części. Do-
świadczenia odpowiedzialnych za inwestycje pracowników Urzę-
du Gminy w Kleszczowie, którzy w ostatnich latach przeprowadzili 
m.in. rozbudowę i modernizację biologicznych oczyszczalni w Łusz-
czanowicach Kolonii oraz w Żłobnicy, a także mechaniczno-biolo-
gicznej oczyszczalni w strefie „Bogumiłów”, kazały wszystkie prace 
związane z nowym zadaniem powierzyć wybranemu w przetargu in-
żynierowi kontraktu.

Jego rolą będzie weryfikacja, sprawdzenie i dokonanie zmian 
w opracowanym już na zlecenie gminy Programie Funkcjonal-
no-Użytkowym oraz przygotowanie i przeprowadzenie wspólnie 
z Urzędem Gminy przetargu na wybór wykonawcy inwestycji w sys-
temie „zaprojektuj i wybuduj”. W kolejnym etapie inżynier kontraktu 
będzie pełnił nadzór inwestorski nad pracami projektowymi oraz re-
alizacją robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem wszel-
kich decyzji i pozwoleń potrzebnych gminie do użytkowania po-
wstałych obiektów. Na koniec inżynier kontraktu dokona rozliczenia 
rzeczowo-finansowego całości inwestycji. Czas, który gmina jest 
gotowa przeznaczyć na wszystkie te zadania to 35 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. JS

Będą kolejne przyłącza
porównaniu z kilkumilionowej wartości tegorocznymi inwe-
stycjami w gminne sieci energetyczne (prowadzonymi np. 

przy okazji rozbudowy dróg przez Łuszczanowice oraz ulicy Głów-
nej w Kleszczowie) przedsięwzięcia, o których chcemy wspomnieć 
pochłoną tylko cząstkę pieniędzy z tegorocznego budżetu gminy. 
Jednak dla pojedynczych inwestorów, którzy budują nowe domy 
na terenie gminy, możliwość przyłączenia się do gminnej sieci ma 
ogromne znaczenie.

Ogłoszony niedawno przetarg na budowę przyłączy elektrycz-
nych dotyczy doprowadzenia kabla energetycznego do granic 
pięciu działek: dwóch w Łękińsku, jednego w Łuszczanowicach, 
a także w Czyżowie i Żłobnicy. Wykonawca, którego oferta zosta-
nie wybrana w sierpniu będzie miał 4 miesiące na wywiązanie się 
z podpisanej umowy.

W tym roku gmina zrealizowała już jedno tego typu zadanie, 
wykonując 6 indywidualnych przyłączy. Inwestycją zajmowała się 
spółka Elbox, a odbiór techniczny gotowych przyłączy odbył się 29 
czerwca.

Kilka dni wcześniej (26 czerwca) odebrana została natomiast 
kablowa linia wraz z przyłączem do firmy Mobilspaw Krzysztof Bal-
cerek, która zainwestowała w Kleszczowskiej Strefie Przemysło-
wej nr 4 (Bogumiłów). Linia 0,4 kV, przeznaczona do zaopatrzenia 
tej firmy w prąd, doprowadzona ze stacji transformatorowej STPB-2 
ma długość ok. 260 metrów. W tym przypadku wykonawcą zadania 
zleconego przez gminę w formule „zaprojektuj i wybuduj” była spół-
ka Energoserwis Kleszczów.

JS

Na budowie przedszkola

å ciąg dalszy ze str. 2
W
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Nagrodzeni w konkursie 
nadleśnictwa

olejna edycja konkursu „Zimowa pomoc dla zwierząt”, zor-
ganizowanego przez Nadleśnictwo Bełchatów, spotkała się 

z dużym odzewem szkół naszego powiatu, w tym również szkół 
podstawowych w Łękińsku oraz Kleszczowie. 19 czerwca w Izbie 
Edukacyjnej w Szkółce Leśnej Borowiny organizatorzy podsumo-
wali nie tylko tą edycję, ale także wszystkie wcześniejsze, bowiem 
konkurs trwa już od 20 lat. W tym czasie wzięło w nim udział ponad 
8000 uczniów, zgłoszono 4800 prac plastycznych, a autorzy ponad 
1850 z nich zostali nagrodzeni. Jednym z elementów konkursu jest 
zbiórka karmy, wykładanej w ciągu zimy w paśnikach. Szkoły do-

starczyły łącznie ponad 300 ton 
karmy. Nie bez znaczenia jest tak-
że edukacyjny walor towarzyszą-
cych konkursowi spotkań uczniów 
z leśnikami i członkami kół łowiec-
kich oraz wycieczek do paśników.

W najnowszej edycji konkur-
su „Zimowa pomoc dla zwierząt” 
w części indywidualnej uczniowie 
nadesłali do Nadleśnictwa Beł-
chatów 155 prac plastycznych. 
Komisja konkursowa postanowi-

ła nagrodzić 83 uczniów z 29 szkół. Każdy z nich otrzymał dyplom, 
medal, książki i upominki.

Nagrodzeni uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika 
w Łękińsku: I m. - Zofia Sujata, II m. - Miłosz Małofiej, Amelia Suja-
ta, III m. - Natalia Sosińska, Oskar Okoń.

Nagrodzeni uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka 
w Kleszczowie: I m. - Pola Jarząbkowska, II m. - Nadia Perońska, 
III m. - Amelia Witasik. JS

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny

na sprzedaż składników majątkowych pochodzących z Urzędu 
Gminy w Kleszczowie oraz z Gabinetu Rehabilitacji w Kleszczowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 
11.00 (garaż w budynku Kleszczowskiej Przychodni SALUS przy 
ul. Osiedlowej 2 - miejsce przetargu).

Lp. Nazwa wyposażenia / nr 
inwentarzowy

Miejsce 
pochodzenia

Rok pro-
dukcji 

(przyję-
cia)

Cena 
wywo-
ławcza 

za 1 
szt./kpl

War-
tość 

postą-
pienia

Ilość 
szt./ 
kpl.

1. Szafka pod drukarkę 
UG/X/3/86 

UG Kleszczów 2006 r. 30,00 5,00 szt. 1

2. Leżanka KZ-01 UG/
GOZ/22

Gabinet 
Rehabilitacji

1996 r. 20,00 5,00 szt. 2

3. Aparat telefoniczny UG/
GOZ/51

Gabinet 
Rehabilitacji

1995 r. 5,00 1,00 szt. 1

4. Fotel UG/G45/64 UG Kleszczów 2008 r. 30,00 5,00 szt. 1
5. Fotel UG/X/6/10/1 - skóra UG Kleszczów 2007 r. 35,00 5,00 szt. 1
6. Fotel UG/X/6/11/3 - skóra UG Kleszczów 2007 r. 35,00 5,00 szt. 1
7. Fotel UG/X/6/24/4 - skóra UG Kleszczów 2007 r. 35,00 5,00 szt. 1
8. Fotel UG/X/6/11/2 - skóra UG Kleszczów 1996 r. 35,00 5,00 szt. 1
9. Fotel UG/X/6/9/19 - skóra UG Kleszczów 1996 r. 30,00 5,00 szt. 1
10. Telefony stacjonarne 

bezprzewodowe
UG Kleszczów 2008-

2015
10,00 5,00 szt. 13

11. Szafy metalowe 
UG/X/3/38

UG Kleszczów 1996 r. 60,00 10,00 szt. 2

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu 
Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-66-43 lub 44/ 731-66-40, ul. 
Główna 45 w Kleszczowie. 
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
bez podania przyczyny.

Świetne wyniki matur 
w Kleszczowie

yniki tegorocznych matur zostały ogłoszone w nocy z 2 na 
3 lipca. Maturzyści mogli je sprawdzać online na stronach 

Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Informacja o tym, jak spisa-
li się uczniowie podczas egzaminów maturalnych została przesłana 
do poszczególnych szkół.

Cieszą bardzo dobre wyniki, uzyskane przez absolwentów Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczowie oraz 
Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Klesz-
czowie. Od dyrektor ZSP w Kleszczowie Agnieszki Nagody-Gębicz 
otrzymaliśmy szczegółową analizę wyników kleszczowskich matu-
rzystów. Oto jak przedstawiają się wyniki egzaminów obowiązko-
wych na tle danych z powiatu, województwa i całej Polski.

W

Z

Jury „leśnego” konkursu,
Fot. www.belchatow.lodz.lasy.gov.pl
Jury „leśnego” konkursu,
Fot. www.belchatow.lodz.lasy.gov.pl

Nauka ludowych tańców – 
już od września w ZSP

ciekawą inicjatywą rusza od września Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych. Raz w tygodniu przez 3 godziny będą tu prowa-

dzone zajęcia z tańca ludowego, a także tańców uznanych za narodo-
we, polskie. O ile każdy z nas widział (a może i sam kiedyś próbował 
tańczyć) krakowiaka, poloneza, mazura, oberka czy kujawiaka to tań-
ce ludowe o nazwach goniony, krzesany, sztajerek, trojak, albo hajduk 
brzmią nie tylko zagadkowo, ale i egzotycznie.

Nauka tańców ludowych i narodowych, którą poprowadzi Marta 
Szataniak, będzie przeznaczona nie tylko dla uczniów liceum i techni-
kum. W tych tanecznych zajęciach będą mogli brać udział mieszkańcy 
gminy Kleszczów - zarówno dzieci, jak i młodzież oraz osoby dorosłe.

„Celem zajęć jest uświadomienie znaczenia pielęgnowania i prze-
kazywania wiedzy na temat polskiej kultury ludowej oraz włączanie te-
matyki związanej z polskim folklorem w wychowanie młodzieży. W cza-
sie zajęć przekazywana będzie elementarna wiedza na temat polskiej 
kultury ludowej, a w szczególności tańców, pieśni, muzyki, obycza-
jów oraz strojów ludowych” - czytamy na stronie internetowej Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. JS

Wyniki w Liceum Ogólnokształcącym 
 

przedmiot 

EGZAMINY OBOWIĄZKOWE 
poziom podstawowy 

Liceum 
Kleszczów  

POWIAT 
bełchatowski * 

Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna  
woj. ŁÓDZKIE 

Centralna Komisja 
Egzaminacyjna 

KRAJ 
j.  polski         

          63,32 %  55,2 % 58 % 58  % 
matematyka   

           70,53 %  55,8  % 62 % 61 % 
j. angielski    

         83,57 % 72,6 % 77 % 78 % 
j. niemiecki   

          84,29 %  59,5 % 67 % 69 % 

* OKE w Łodzi przedstawiło łączne średnie wyniki dla powiatu bełchatowskiego dla wszystkich typów szkół 
razem – liceum i technikum 
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Średnie wyniki - LICEUM 
egzaminy obowiązkowe 

 

LO 

POWIAT 

OKE ŁÓDŹ 

KRAJ 

Wyniki w Liceum Ogólnokształcącym

Wyniki w Technikum Nowoczesnych Technologii

 
 

Wyniki w Technikum Nowoczesnych Technologii  
 

przedmiot 

EGZAMINY OBOWIĄZKOWE 
poziom podstawowy 

Technikum   
Kleszczów 

POWIAT 
BEŁCHATOWSKI * 

Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna  
woj. ŁÓDZKIE 

Centralna Komisja 
Egzaminacyjna 

KRAJ 

j. polski            60,46 %  55,2 % 49  % 50 % 

matematyka       90,43 %  55,8  % 45 % 46 % 

j. angielski     90,32 % 72,6 % 63 % 64 % 

j. niemiecki   84,00 % 59,5 % 51 % 52 % 
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Średnie wyniki - TECHNIKUM 
przedmioty obowiazkowe 

TNT 

POWIAT 

OKE ŁÓDŹ 

KRAJ 

 
 

Wyniki w Technikum Nowoczesnych Technologii  
 

przedmiot 

EGZAMINY OBOWIĄZKOWE 
poziom podstawowy 

Technikum   
Kleszczów 

POWIAT 
BEŁCHATOWSKI * 

Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna  
woj. ŁÓDZKIE 

Centralna Komisja 
Egzaminacyjna 

KRAJ 

j. polski            60,46 %  55,2 % 49  % 50 % 

matematyka       90,43 %  55,8  % 45 % 46 % 

j. angielski     90,32 % 72,6 % 63 % 64 % 

j. niemiecki   84,00 % 59,5 % 51 % 52 % 
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Średnie wyniki - TECHNIKUM 
przedmioty obowiazkowe 

TNT 

POWIAT 

OKE ŁÓDŹ 

KRAJ 

- Wyniki tegorocznej matury ogłoszone przez Centralną Komi-
sję Egzaminacyjną w Warszawie jednoznacznie świadczą, że na-
sza szkoła uzyskała z przedmiotów obowiązkowych zdecydowa-
nie lepsze wyniki od średnich w powiecie, w województwie łódzkim 
i w kraju - podsumowuje dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie. JS
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SUPER OKAZJA

SPRZEDAM VW PASSAT COMBI – czarny.

Benzyna, silnik 2,0 T automat, rocznik 2010,  
przebieg 150.000 km 

(przywieziony z USA, zarejestrowany w Polsce 2015 r.).  
Cena 23.000 zł.

Tel. 602-366-116.

podłączenia się do rowów przydrożnych są działaniami bezprawny-
mi. Odprowadzenie dodatkowej ilości wody do rowów przydrożnych 
sprawi, że szybko się on przepełni i zaleje okoliczne nieruchomości.
3. Do odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i gruntowych 

z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać 
własnym staraniem i na własny koszt (w uzgodnieniu z Urzędem 
Gminy w przypadku podłączenia ich do gminnych systemów 
odbierających wodę).
Należy dbać o prawidłowy stan tych urządzeń. Nasze obserwacje 

z ostatnich lat wskazują na zasypywanie rowów ciągnących się 
przez pola oraz zasypywanie zbiorników melioracyjnych w trakcie 
prac rolniczych. Pamiętajmy o tym, że w okresie opadów rowy 
melioracyjne ograniczają zasięg podtopień, a w okresie suszy 
zbiorniki wodne nawadniają przyległe tereny.
4. Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo wodne zabronione jest celowe 

kształtowanie gruntu na nieruchomości w taki sposób, aby 
zmieniać naturalne jego ukształtowanie i naturalny spływ wody. 
Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek usunięcia 
wykonanych przeszkód i zadośćuczynieniu za szkody 
spowodowane na gruntach przyległych. Wójt może w drodze 
decyzji nakazać właścicielowi przywrócenie stanu poprzedniego 
lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom.
Prawo własności do nieruchomości i wszelkie działania 

podejmowane w obrębie własnej działki nie mogą utrudniać życia 
innym. Prowadząc prace budowlane przy budowie domu decyzję 
o ukształtowaniu działki podejmujmy z poszanowaniem działek 
sąsiadów. Nie odprowadzajmy celowo swojej wody na działki 
sąsiednie. Starajmy się zrobić wszystko, aby jak najwięcej wody 
zagospodarować w obrębie własnej działki np. przez wykonanie 
kilku prostych kroków: nasadzeń, trawników, oczek wodnych itp. 
Zieleń będzie wykorzystywać wodę i w upalne dni odwdzięczy się 
przyjemnym cieniem. 

Utwardzanie działek kostką brukową podejmujmy z rozmysłem. 
Każdy metr podjazdu to kilkadziesiąt litrów nie wchłoniętej wody. 
Prowadząc prace w polu dbajmy o dobro wspólne - nie niszczmy 
rowów przy drogach gminnych! Dbajmy o utrzymanie rowów 
melioracyjnych wśród pól i zakładajmy małe zbiorniki retencyjne. Nie 
zasypujmy tych istniejących i nie składujmy w nich śmieci i krzaków 
oraz karpin z wyciętych drzew. Drożne rowy melioracyjne nie 
dopuszczą do zalania pól i posesji.

W związku z powyższymi obowiązkami prosimy o dokonanie 
w trybie pilnym przeglądu przepustów pod wjazdami na swoje 
działki. W przypadku powtarzania się zgłoszeń o podtopieniach 
posesji, spowodowanych nie wywiązywaniem się właścicieli 
posesji z obowiązku właściwego utrzymania zjazdów i dalszego 
uniemożliwiania swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych, 
niedrożne zjazdy i nielegalne przyłącza będą rozbierane przez 
służby drogowe. Kosztami tych robót zostanie obciążony właściciel 
lub użytkownik działki, do której przynależy wjazd lub przyłącze.

Szanujmy własność wspólną i dobro sąsiedzkie!

Drożne przepusty i rowy 
melioracyjne – to ważne przy 

dużych opadach deszczu
Wyjazd na ROL-SZANSĘ

W sobotę 25 sierpnia zainteresowani rolnicy i miłośnicy ogrodów 
z gminy Kleszczów mogą wyjechać do Piotrkowa Trybunalskiego na 
XXVII Promocyjno-Handlową Wystawę Rolniczą „Rol-Szansa 2018”. 
Zapisy na wyjazd prowadzone są w Urzędzie Gminy (pok. 26, tel. 44/ 
731-66-31) do wyczerpania limitu miejsc na jeden autobus. Przy za-
pisie należy uiścić opłatę za ubezpieczenie oraz częściowe pokrycie 
kosztów przejazdu. W programie wystawy Rol-Szansa przewidzia-
no prezentację maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych; środków do 
produkcji rolniczej; nowoczesnych rozwiązań w budownictwie inwen-; nowoczesnych rozwiązań w budownictwie inwen-
tarskim; pracy urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Można składać wnioski o zwrot akcyzy
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że od 1 sierpnia 

przyjmuje wnioski producentów rolnych o zwrot 
podatku akcyzowego, zawartego w cenie pali-
wa, wykorzystywanego przy pracach rolniczych.

Do wniosku składanego w Urzędzie Gminy 
należy dołączyć faktury VAT na paliwo, zaku-
pione w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r. 
Wzór wniosku jest dostępny w Referacie Podat-
ków i Opłat Lokalnych (pok. nr 6) oraz w Punk-
cie Obsługi Klienta.

KRUS przypomina
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 31 

lipca 2018 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek 
na ubezpieczenie społeczne rolników, ich małżonków i domowników 
za III kwartał 2018 r. Termin opłacenia składek za pomocników rolni-
ka za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca, czyli za 
lipiec br. termin ten przypada na 16 sierpnia br. (15 sierpnia br. jest 
dniem świątecznym wolnym od pracy).

W III kwartale wysokość składek jest identyczna jak w drugim 
kwartale. Za ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie 
należy opłacić 42 zł miesięcznie za każdą osobę, natomiast  za ubez-
pieczenie emerytalno-rentowe - 91 zł miesięcznie za każdą osobę.

(opr. JS)

Nagrodzą  
najsmaczniejszy jabłecznik

onkursy kulinarne wpisane w program obchodów gminne-
go święta plonów stają się powoli tradycją. Także w tym roku 

o konkursowe nagrody będą mogły walczyć mistrzynie (a może i mi-
strzowie) słodkich wypieków. Taka rywalizacja to nie tylko promo-
cja bogactw polskich sadów, ale też okazja do wymiany doświad-
czeń. „Uczestnicy konkursu zobowiązani są do podania przepisu, 
według którego ciasto zostało przygotowane” - brzmi jeden z punk-
tów regulaminu.

W konkursie na najsmaczniejsze ciasto z jabłkami mogą brać 
udział osoby fizyczne, organizacje zrzeszone zarejestrowane i nie-
zarejestrowane (np. kluby seniora, sołectwa, osoby fizyczne, itp.) 
z terenu gminy Kleszczów. Zgłoszenia uczestnictwa udziału w kon-
kursie należy dokonać do 10 sierpnia w siedzibie GOK w Kleszczo-
wie do godz. 15.00 (karta zgłoszenia dostępna na stronie interne-
towej GOK).

Produkty potrzebne do przygotowania ciasta z jabłkami uczest-
nicy konkursu kupują na własny koszt. Konkursowe ciasto, z infor-
macją o danych jego wykonawcy należy dostarczyć w dniu dożynek 
w godz. 12.00-12.30 na plac imprezy w Żłobnicy.

Jury oceniać będzie nie tylko walory smakowe ciast z jabłkami, 
ale też oryginalność wypieków. Przewidziane atrakcyjne nagrody 
rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia dla pozosta-
łych uczestników konkursu.

JS

Ważne  dla rolników
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WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ - SIERPIEŃ
      PONIEDZIAŁEK                      WTOREK                        ŚRODA                  CZWARTEK                 PIĄTEK                    SOBOTA

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału 
w konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu, 

100 lat z Niepodległą - edycja 2018”. Szczegóły konkursu 
na stronie www.biblioteka.kleszczow.pl lub pod nr. tel. 

44 731 36 54. 

1 sierpnia
„Podkładka pod kubek” - 

zajęcia plastyczne
Kleszczów

2 sierpnia
„Wakacyjne 

kalambury” - zajęcia 
literackie
Łękińsko

3 sierpnia
„Wakacyjna biżuteria 

z betonu” - zajęcia 
plastyczne
Kleszczów

4 sierpnia
„Gry planszowe”

Kleszczów

 6 sierpnia
„Książkowe podróże po 

miastach Polski - TORUŃ”-
zajęcia plastyczno - literackie

Kleszczów

7 sierpnia
„Torebki papierowe 
na prezent” - zajęcia 

plastyczne
Żłobnica

8 sierpnia
„Lepimy z plasteliny” - 

zajęcia plastyczne
Łękińsko

9 sierpnia
„Poznaj swój kraj” - 

Godło Polski - zajęcia 
plastyczne
Łękińsko

10 sierpnia
„Kolorowe 

wydzieranki” - zajęcia 
plastyczne
Żłobnica

11 sierpnia
 „Gry planszowe”

Kleszczów

13 sierpnia
„Książkowe podróże po 

miastach Polski - KATOWICE” 
- zajęcia plastyczno-literackie

Kleszczów

14 sierpnia
„Tęczowa wyklejanka” - 

zajęcia plastyczne
Łękińsko

15 sierpnia 16 sierpnia
„Kartka 

okolicznościowa” - 
zajęcia plastyczne

Kleszczów

                 17 sierpnia
„Kolorowe motyle ze 

spinaczy” - zajęcia 
plastyczne
Kleszczów

18 sierpnia
„Gry planszowe”

Kleszczów

20 sierpnia
„Książkowe podróże po 

miastach Polski - WROCŁAW” 
- zajęcia plastyczno-literackie

Kleszczów

21 sierpnia
Poznaj swój kraj” - 

czytanki patriotyczne - 
zajęcia literackie

Łękińsko

22 sierpnia
„Biało czerwone 

kotyliony” - zajęcia 
plastyczne
 Łękińsko

23 sierpnia
„Wakacyjna torebka” - 

zajęcia plastyczne
Kleszczów

24 sierpnia
„Wesołe ZOO” - 

zajęcia plastyczne
Kleszczów

25 sierpnia
„Gry planszowe”

Kleszczów

27 sierpnia
„Recyklingowe zabawy ze starą 

książką” - zajęcia plastyczne
Łękińsko

28 sierpnia
„Książkowe podróże 
po miastach Polski - 
GNIEZNO” - zajęcia 
plastyczno-literackie

Kleszczów

29 sierpnia
Drugie życie butelki” - 

zajęcia plastyczne
Żłobnica

30 sierpnia
„Wakacyjne przygody” 

- zajęcia literackie
Żłobnica

31 sierpnia
„Przybornik szkolny 
z puszki” - zajęcia 

plastyczne
Żłobnica

Zajęcia we 
wszystkich 

placówkach odbywać 
się będą w godzinach 

12.00-13.00

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
ogłasza przetarg ustny ograniczony oraz ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątkowych 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 09.08.2018 r. (czwartek):
l godz. 10.30 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Antoniówce, l godz. 11.30 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku,
l godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie.
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie bezpośrednio po przetargu ograniczonym, w danej placówce.

L.p. Nazwa składnika majątkowego Nr inwentarzowy Rok 
prod.

Ilość 
w szt. Lokalizacja Cena wyw. za 

1 szt. (w zł)

Wysokość 
postąpienia za 1 

szt. (w zł)
1. Ekspres TCA 6801 BOSCH GOK//WOKKL/617/09 2009 1 GOK w Kleszczowie  50,00 5,00 

2. Komputer biurkowy z monitorem DELL 
VOSTRO 360 GOK/WOKKL/645/11 2011 1 GOK w Kleszczowie  250,00 10,00 

3. Telefon Alcatel (stacjonarny) EI/LUS/38 2010 1 GOK w Kleszczowie 5,00 1,00 
4. Telefon Alcatel (stacjonarny) EI/ZLO/27 2010 1 GOK w Kleszczowie 5,00 1,00 
5. Telefon Alcatel (stacjonarny) EI/WOL/26 2010 1 GOK w Kleszczowie 5,00 1,00 
6. Telefon Alcatel (stacjonarny) EI/ROG/43 2010 1 GOK w Kleszczowie 5,00 1,00 
7. Telefon Alcatel (stacjonarny) EI/LEK/15 2010 1 GOK w Kleszczowie 5,00 1,00 
8. Telefon Alcatel (stacjonarny) EI/KAM/21 2010 1 GOK w Kleszczowie 5,00 1,00 
9. Telefon Alcatel (stacjonarny) EI/DEB/61 2010 1 GOK w Kleszczowie 5,00 1,00 
10. Telefon Alcatel (stacjonarny) EI/ANT/21 2010 1 GOK w Kleszczowie 5,00 1,00 
11. Telefon Alcatel (stacjonarny) poza ewidencjami 2010 1 GOK w Kleszczowie 5,00 1,00 
12. Kamera SONY DCR-HC32E GOKSIR/ORK/52/05 2005 1 GOK w Kleszczowie 50,00 5,00 
13. Kombinezony (strój mażoretek) GOKSIR/ORK/92/06 2006 2 GOK w Kleszczowie 5,00 1,00 
14. Bluzki gorsetowe (strój mażoretek) GOKSIR/ORK/72/06 2006 5 GOK w Kleszczowie 2,00 1,00 
15. Strój damski (spódniczki - strój mażoretek) GOKSIR/ORK/89/06 2006 2 GOK w Kleszczowie 3,00 1,00 
16. Body ozdobne (strój mażoretek) GOKSIR/ORK/91/06 2006 10 GOK w Kleszczowie 3,00 1,00 
17. Krzesło Visa Grafit  (czarny stelaż) EI/KAM/33 2011 9 GOK w Kleszczowie 7,00 1,00
18. Stolik RTV GOKSIR/WOKL/123/04 2004 1 WOK w Łękińsku 20,00 5,00 
19. Szafa (witryna) GOKSIR/WOKL/104/04 2004 1 WOK w Łękińsku 30,00 5,00 
20. Witryna GOKSIR/WOKL/75/03 2003 1 WOK w Łękińsku 30,00 5,00 
21. Witryna biurowa GOKSIR/WOKL/88/03 2003 1 WOK w Łękińsku 30,00 5,00 
22. Szafy GOKSIR/WOKL/189/08 2008 2 WOK w Łękińsku 30,00 5,00 
23. Szafa chłodnicza z przegrodą S 1400 IIK 31/2005 2005 1 WOK w Antoniówce 200,00 10,00 
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe w godzinach otwarcia placówek GOK w Kleszczowie, WOK w Łękińsku, WOK 
w Antoniówce, po wcześniejszym umówieniu się pod nr telefonu: GOK w Kleszczowie nr tel. (44) 731-32-30 wew. 16; WOK w Antoniówce nr 
tel. (44) 731-38-74; WOK w Łękińsku nr tel. (44) 731-42-70. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kleszczowie lub pod numerem telefonu (44) 731-32-30 wew. 16.
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• 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

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - 
w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren 
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 
lub (44) 634 95 00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich 
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Ener-
goserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci  wodociągowej,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - 
w Zakładzie Komunalnym „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i interneto-
wej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 
731-37-13.

• Awarie oświetlenia ulicznego – 
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub 
692-130-780.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary 690-018-772
 44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
„Giganty Mocy” w Bełchatowie 635-19-22
 503-119-739
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
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
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  635-72-03
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  633-82-00
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
SOLPARK - Biuro Zarządu 731-65-00
Stacja paliw ORLEN  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 
- Izba Przyjęć (główna)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-66-10,731-31-10
 Sekretariat  
 731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie 632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie 22 560-16-00

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNY

Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą  
na stronie www.omegakleszczow.pl

Starty lekkoatletek
W 35. Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce do lat 23, zorganizowanych w Sieradzu, 

wystąpiły dwie zawodniczki LKS Omega Kleszczów. Agnieszka Kuśmierek w biegu na 1500 
metrów zajęła ósme miejsce (4:38,84) i zaliczyła życiowy rekord. Karolina Iznerowicz ry-
walizowała na dłuższym dystansie. Na 5000 metrów uzyskała 7. wynik (17:31,38). Na ta-
kim samym dystansie Karolina pobiegła w Lublinie podczas lekkoatletycznych mistrzostw 
Polski seniorów. Co prawda zajęła dopiero 17. miejsce wśród 27 biegaczek, ale czasem 
17:25,20 ustanowiła rekord życiowy.

Trzy medale w strzelectwie
Od 19 do 24 lipca we Wrocławiu odbywał się finał Ogólnopolskiej Olim-

piady Młodzieży w strzelectwie. W kadrze województwa łódzkiego wystąpił 
również pochodzący z gminy Kleszczów Wiktor Blada.

Do domu wrócił z trzema medalami. Brązowy zdobył w strzelaniu z pi-
stoletu pneumatycznego, a dwa srebrne w pistolecie sportowym oraz pisto-
lecie dowolnym.

Piłkarska młodzież  
walczyła w Zamościu

Od 8 do 11 lipca piłkarze z rocznika 2005 i 2006 LKS Omega Kleszczów brali udział 
w finale krajowym turnieju Mała Piłkarska Kadra Czeka. Prowadzona przez Michała Zien-
tarskiego drużyna reprezentowała województwo łódzkie i zajęła szóste miejsce. Zagrali 
w niej: Jakub Bujacz, Tomasz Bujacz, Miłosz Dylak, Michał Koszur, Hubert Kowalczyk, Eryk 
Krzympiec, Maksymilian Muskała, Oliwier Ołubek, Bartosz Pendziwiatr i Szymon Podawca.

Nasze sztangistki dźwigały w Taszkiencie
W stolicy Uzbekistanu, gdzie odbyły się mistrzostwa świata juniorek i juniorów w pod-

noszeniu ciężarów, wzięły m.in. udział dwie zawodniczki Omegi Kleszczów. Sylwia Oleśkie-
wicz wywalczyła 10. miejsce w kategorii wagowej do 48 kg. Magdalena Karolak, która do 
kleszczowskiej Omegi przeniosła się z Włókniarza Konstantynów, wystąpiła w kategorii +90 
kg. Wywalczyła szóste miejsce wśród juniorek.

Wygrywają w sparingach
Czwartoligowcy LKS Omega Kleszczów szlifują formę przed nowym sezonem piłkar-

skich rozgrywek. Rozpoczęli treningi w połowie lipca, a swoją skuteczność sprawdzają 
w sparingach, rozgrywanych na boiskach gminy Kleszczów. Osiągają przy tym niezłe wyni-
ki. Mecze ze Stalą Niewiadów i Czarnymi Rząśnia wygrali po 3:1, juniorów GKS Bełchatów 
pokonali 2:1, wysoko wygrali z GKS Ksawerów 6:1.

(opr. JS)
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W organizacjach pozarządowych
Bliżej świata niepełnosprawnych

Kleszczowska Fundacja Przekraczać Granice otrzymała dota-
cję z budżetu gminy (10 tys. zł) w ramach tzw. małych grantów. Pro-
jekt „Świat ON”, zaplanowany na 19 sierpnia ma być dla mieszkań-
ców gminy okazją do poznania niełatwej codzienności życia m.in. 
osób niedowidzących. Przewidziano też muzyczny występ Tomka 
„Kowala” Kowalskiego, który wygrał 4. edycję programu „Must be 

the Music”. Wszystko odbywać się 
ma na terenach SOLPARKU.

Oprócz tej inicjatywy 19 sierp-
nia Fundacja Przekraczać Grani-
ce będzie zaangażowana przy 6. 
edycji akcji „Zdobywamy Górę Ka-
mieńsk”. Około 300 osób niepeł-
nosprawnych, wspieranych przez 
wolontariuszy, wyruszając z pobli-
ża siedziby spółki Ramb, będzie 
próbowało dotrzeć na szczyt Góry 
Kamieńsk. Osoby, które chciały-
by w roli wolontariuszy pomagać 

w zdobywaniu góry, mogą się zgłaszać do Fundacji Przekraczać 
Granice (kontakty są podane na internetowej stronie fundacji).

Na upowszechnianie tradycji  
i podtrzymywanie polskości

Dotacja z budżetu gminy w wysokości 20 tys. zł została przyzna-
na Stowarzyszeniu Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunat-
ny”. Organizacja ta złożyła ofertę na ogłoszony przez wójta gminy 
konkurs związany z podtrzymywaniem i upowszechnianiem trady-
cji narodowej, podtrzymywaniem polskości, rozwojem świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

***
O działalności Sto-

warzyszenia „Gwarek 
Brunatny” dowiaduje -
my się z wpisów na stro-
nie internetowej. Jedna 
z ostatnich informacji do-
tyczy inicjatywy wykona-
nia sztandaru. Posiadanie 
takiego sztandaru, jako 
symbolu i nośnika tradycji, zostało zapisane w statucie stowarzy-
szenia. Do końca czerwca trwał proces konsultacji w sprawie pro-
jektu sztandaru (na zdjęciu). „Gwarkowie” zachęcali mieszkańców 
gminy do zgłaszania swoich sugestii.

Wyjazdowa wiosna dokumentowana zdjęciami
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Klesz-

czów w ramach wsparcia udzielonego z budżetu gminy na aktywi-
zację i integrację mieszkańców w wieku emerytalnym zorganizo-
wało dwa kilkudniowe wyjazdy. Od 2 do 9 czerwca grupa seniorów 
korzystała z rekreacyjno-sportowego turnusu w Dźwirzynie.

Drugi, tym razem zagraniczny wyjazd miał miejsce w dniach 17-
24 czerwca. Zapisani wcześniej uczestnicy przebywali w ukraiń-
skim sanatorium Elite Dnipro w Truskawcu. Fotograficzny zapis naj-
ciekawszych miejsc, które mogli obejrzeć, znaleźć można w galerii, 
prezentowanej na stronie internetowej Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.

***
Jednym z punktów, przewidzianych w programie zajęć UTW dla 

seniorów, są regularne spotkania z podróżniczką Renatą Musiał. 
Do końca tego roku w Domu Kultury w Łękińsku ma się odbyć 10 
takich bogato ilustrowanych spotkań, połączonych z opowieściami 
o wyjazdach w różne strony świata. Jak wynika z umieszczonego 
na stronie harmonogramu zajęcia te mają mieć miejsce: ● 10 wrze-
śnia, ● 08, 15, 22, 29 października, ● 05, 19, 26 listopada, ● 03 i 10 
grudnia. Początek o godz. 15:00. (opr. JS)

Fot: www.powiat-belchatowski.pl

Nagrodzą największe  
owoce i warzywa

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie wraz z Urzędem 
Gminy organizują konkurs na największe oraz najdziwniej-

sze warzywo lub owoc. W konkursie mogą brać udział osoby fi-
zyczne z terenu gminy 
Kleszczów. Celem kon-
kursu jest: ● propagowa-
nie tradycji i zachęcanie 
do uprawy własnych wa-
rzyw i owoców, ● promo-
cja walorów wsi polskiej, 
● prezentacja bogactwa 
plonów.

Warunkiem udziału 
w konkursie jest dokona-
nie zgłoszenia w GOK do 
20 sierpnia. Warzywo lub 
owoc należy dostarczyć 
26 sierpnia do godz. 12:00 na plac dożynkowy w Żłobnicy.

Komisja Konkursowa dokona oceny największych, najdziwniej-
szych warzyw lub owoców, oceniając ich wielkość i kształt. Przewi-
dziano atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca oraz 
wyróżnienia dla pozostałych uczestników konkursu. Wyniki zosta-
ną ogłoszone 26 sierpnia, podczas uroczystości dożynek gminnych.

Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie internetowej GOK 
oraz na stronie Gminy Kleszczów.
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