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Z wieży  
widać więcej

Kiedy nastaje sucha, bezdeszczowa 
pora, szybko rośnie zagrożenie pożaro-
we w lasach. Dla służb leśnych oznacza 
to obowiązek organizowania dodatkowych 
dyżurów i prowadzenia monitoringu tere-
nów leśnych. W obserwacji pomagają au-
tomatyczne kamery, zainstalowane na wie-
żach obserwacyjnych, takich jak ta, która od 
2018 roku stoi na Górze Kamieńsk.

Więcej na str. 6

SOLPARK uczci jubileusz 10-lecia
W sobotę 31 sierpnia oraz w niedzielę 1 września w kompleksie SOLPARK w Klesz-

czowie odbędą się imprezy, związane z obchodami 10-lecia działalności tej gminnej spół-
ki. Nie mamy jeszcze szczegółowego, 
godzinowego planu imprez, ale z zapo-
wiedzi umieszczonych na facebooko-
wym profilu SOLPARKU oraz na plaka-
tach wynika, że w programie znajdą się 
m.in. ● bezpłatne atrakcje dla dzieci i do-
rosłych, ● ANIMALIA - coś, co zaintere-
suje hodowców zwierząt egzotycznych 
i ptaków, a także miłośników akwarysty-
ki i terrarystyki, ● Międzynarodowa Wy-
stawa Kotów WCF, organizowana przez 
najstarszy klub felinologiczny w Polsce, 
● wystawa bonsai i broni samurajskiej, ● 
Wystawa i Zlot Zabytkowych Pojazdów 
i Motocykli Stowarzyszenia Klub Wete-

rani Szos Radomsko. Są też planowane spotkania i prelekcje z udziałem specjalistów.
Jak już wiadomo jedną ze sportowych atrakcji, które wpiszą się w program jubileuszo-

wych obchodów, będzie tegoroczna edycja biegu ulicznego „Kleszczowska Dziesiątka”. 
Zawodnicy będą się zmagać z 10-kilometrową trasą w niedzielę, w pierwszym dniu wrze-
śnia. Więcej na str. 12

Weź dotację, 
zacznij biznes!

1 sierpnia Powiatowy Urząd Pra-
cy w Bełchatowie zacznie kolejną turę 
przyjmowania wniosków o przyzna-
nie środków na podjęcie działalności 
gospodarczej. Będzie je można skła-
dać do 16 sierpnia włącznie. Pieniądze 
na taką formę aktywizacji pochodzą 
z trzech różnych źródeł i są przezna-
czone dla różnych grup uprawnionych.

Więcej na str. 5

Teren przygotowany do zabudowy
Zamiast 31 marca 2020 roku (tak jak 

to zapisano w umowie) wszystkie działki 
pod budownictwo jednorodzinne na nowym 
osiedlu w Łuszczanowicach Kolonii zo-
stały wyposażone w kompletną infrastruk-
turę już tego lata. Spółka Drog-Bud, któ-
ra jako generalny wykonawca odpowiadała 
tu za pełne uzbrojenie techniczne i budowę 
dróg, dzięki łagodnej zimie wykonała wcze-
śniej zakontraktowane roboty. Układanie 
wierzchniej warstwy bitumicznej na osiedlo-
wych drogach rozpoczęło się 5 lipca.

Więcej na str. 3

Rywalizuje  
pięć posesji

W regulaminowym czasie zgłoszenie 
udziału w corocznym, gminnym konkur-
sie na najschludniejszą posesję w gminie 
Kleszczów, złożyli właściciele pięciu pose-
sji. Komisja konkursowa, powołana przez 
wójta gminy Kleszczów dokonała już pierw-
szej oceny, odwiedzając Łękińsko, Łusz-
czanowice oraz Wolicę (bo w tych właśnie 
miejscowościach znajdują się zgłoszone 
posesje). Drugi przegląd został zaplanowa-
ny w pierwszych dniach sierpnia. Wyniki ry-
walizacji o tytuł najschludniejszej pozna-
my podczas Gminnego Święta Plonów, 25 
sierpnia w Wolicy.
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Szatnie w Omedze  
już po remoncie

akończył się zlecony przez gminę remont pomieszczeń, 
użytkowanych przez zawodników, którzy będą brać udział 

w zawodach, organizowanych 
na gminnym stadionie w Klesz-
czowie. Prace były prowadzo-
ne w szatniach, przyległych na-
tryskowniach oraz w zespole 
toalet.

Umowa zawarta z wykonaw-
cą obejmowała m. in. prace roz-
biórkowe i demontażowe, zamu-
rowanie otworów drzwiowych, 
wykonanie instalacji kanalizacji 
sanitarnej oraz instalacji wody 
zimnej i ciepłej, wykonanie no-
wych ścianek działowych, ma-
lowanie ścian i sufitów, ułożenie 
płytek ściennych i podłogowych, 
montaż wewnętrznych drzwi, 
a także ścianek systemowych 
wraz z drzwiami, montaż arma-
tury łazienkowej i wentylatorów.

Szatnie zostały też wyposa-
żone w nowe meble.

JS

Sołeckie granty przekazane
lipca w Ruścu odbyła się uroczystość przekazania tzw. grantów so-
łeckich. Przypomnijmy, że pochodzą one z budżetu samorządu wo-

jewództwa łódzkiego i przeznaczone są na dofinansowanie 
niewielkich (do 10 tys. zł) przedsięwzięć. Każdej z siedmiu 

gmin powiatu bełchatowskiego przyznano po 3 granty sołeckie. W 
gminie Kleszczów „marszałkowskie” pieniądze przeznaczone zosta-
ną na sfinansowanie tzw. ławek solarnych, ustawionych w Kleszczo-
wie, Łękińsku i Łusz-
czanowicach.

W przekazaniu 
grantów uczestni-
czył wicemarszałek 
Zbigniew Ziemba. 
Z jego rąk zastępca 
wójta gminy Klesz-
czów, Michał Mi-
c h a ł e k  o d b i e r a 
dokument potwier-
dzający przyznanie jednego z grantów sołeckich. JS

Kto chroni „Komunalkę”?
1 lipca do końca czerwca przyszłego roku usługę ochro-
ny w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” sp. z o.o. re-

alizuje przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „CZA-TA” Niciak 
Sp. J. z Piotrkowa Try-
bunalsk iego.  Bezpo -
średnia ochrona fizycz-
na obe jmuje  mien ie , 
pomieszczenia oraz rze-
czy, znajdujące się w po-
mieszczeniach, zloka-
lizowanych w siedzibie 
spółki przy ul. Głównej 41 
w Kleszczowie.

W maju br. do złoże-
nia ofert komunalna spół-
ka zaprosiła wykonaw-
ców, u których ponad 50 
proc. zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnospraw-
ne. Wymagano również, by w przypadku pracowników ochrony, peł-
niących służbę na terenie kleszczowskiego Zakładu Komunalnego, 
podstawą ich zatrudnienia była umowa o pracę.

Oprócz wspomnianej spółki oferty złożyły dwie inne firmy: Alfa 
Guard Security z Czarnej Wody oraz Multiservice sp. z o.o. z Olsz-
tyna. Piotrkowska firma jako jedyny oferent zapewniła patrol inter-
wencyjny z gwarantowanym czasem przejazdu nie dłuższym niż 30 
minut, co było dodatkowym, punktowanym kryterium przy ocenie 
złożonych ofert.

Komunalna spółka wymagała od oferentów przedstawienia 
dwóch wariantów wyceny usługi ochrony. W pierwszym, który obej-
muje pracę ochrony tylko w tym czasie, gdy nie pracują biura Zakła-
du Komunalnego, wybrany wykonawca zaproponował cenę brutto 
115.883,71 zł za cały okres obowiązywania ochrony. W wariancie 
II, który wymaga by ochrona miała charakter całodobowy, zaofero-
wana kwota wyniosła 142.496,73 zł. JS

Dyrektor
Publicznego Przedszkola Samorządowego 

w Kleszczowie
zatrudni osobę na podstawie umowy o pracę na 
czas zastępstwa od 01.09.2019 r. na stanowisko:

NAUCZYCIEL LOGOPEDA w wymiarze 12/22 etatu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem te-

lefonu 44/ 731-31-75 oraz osobiście w siedzibie PPS w Klesz-
czowie.

Dokumenty: list motywacyjny, życiorys - CV oraz zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych prosimy składać w placówce 
bądź na adres e-mail: ppskleszczow@wp.pl. 

Kiedy wypłata stypendiów?
pytanie nurtuje niemałą, bo ponad 300-osobową grupę 
uczniów, którzy w wymaganym terminie dostarczyli wy-

pełnione wnioski do Urzędu Gminy w Kleszczowie. Osoby te, będą-
ce uczniami szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadpod-
stawowych ubiegały się o stypendia motywacyjne.

Wpłynęło w sumie 326 wniosków, w tym 81 o przyznanie sty-
pendium za wyniki w nauce i 245 - o stypendium za szczególne 
osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach. Podczas weryfi-
kacji złożonych wniosków oraz załączników okazało się, że w 10 
przypadkach stypendium nie może być przyznane, bo wnioskodaw-
ca nie spełnił wszystkich kryteriów, wymaganych w uchwale Rady 
Gminy, dotyczącej programu stypendialnego. 

Ostatecznie stypendia za szczególne osiągnięcia w II seme-
strze zakończonego roku szkolnego otrzyma 236 uczniów. Do ich 
kieszeni, bądź na konta trafi w sumie 87.750 zł. Stypendia za wyniki 
w nauce w łącznej kwocie 55.100 zł odbierze natomiast 80 uczniów.

Przewidziany termin wypłaty stypendiów to 30 i 31 lipca. Oso-
by, które zgłoszą się po odbiór gotówki muszą posiadać dokument 
tożsamości. JS

Od

To
22

Prowadzą przegląd łąk
Od 29 lipca do 2 sierpnia specjaliści z Kujawsko-Pomorskie-

go Ośrodka Badawczego w Bydgoszczy przeprowadzają na te-
renie gminy Kleszczów przegląd stanu trwałych użytków zielo-
nych w celu określenia aktualnego zasięgu leja depresji Kopalni 
Węgla Brunatnego Bełchatów oraz jego ujemnego wpływu na 
plonowanie łąk w II pokosie.



16 - 31 VII `2019 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  3

względu na patronów osiedlowych ulic, którymi są królowie 
- władcy Polski, o nowych terenach w Łuszczanowicach 

Kolonii, przeznaczonych dla budownictwa jednorodzinnego mówi 
się „osiedle królewskie”. Najdłuższą drogą, która od wschodu, po-
łudnia i zachodu opasuje ten zwarty, 24-hektarowy obszar, jest uli-
ca Jana III Sobieskiego. Wyłącznie ona umożliwia wjazd na osiedle 
i wyjazd na drogę gminną, którą z Łuszczanowic jedzie się w kierun-
ku Antoniówki. Od terenów rolniczych i leśnych położonych po po-
łudniowej stronie ulicę Jana III Sobieskiego oddzielają barierki oraz 
odrębna droga dojazdowa, prowadząca do pól.

Przez środek osiedla ze wschodu na zachód prowadzi ulica Bo-
lesława Chrobrego. Prostopadle do niej biegną kolejno ulice: Zyg-
munta III Wazy, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły oraz Kazi-
mierza Wielkiego.

W tej siatce dróg, którym patronują znakomici polscy władcy, 
wydzielono 137 działek pod budownictwo mieszkaniowe i 6 dzia-
łek przeznaczonych na usługi. Duży obszar w zachodniej części 

Ponad 140 działek na „królewskim osiedlu”

W tym miejscu drogowcy rozpoczęli 
ostatni etap prac

Listopad 2018 – ulica Stefana Batorego

Na niektórych działkach trwa już budowa 
domów

Ulica opasująca osiedle oddzielona 
barierami od terenów rolniczych

(w narożniku ulic Bolesła-
wa Chrobrego i Kazimierza 
Wielkiego) oznaczony zo-
stał symbolem ZP. To tere-
ny przeznaczone na „zieleń 
urządzoną”.

Część działek budowla-
nych na osiedlu w Łuszcza-
nowicach Kolonii znalazła 
już nabywców w ubiegło-
rocznych, przeprowadzo-
nych przez gminę przetar-
gach. Sprzedaż kolejnych 
działek Urząd Gminy za-
planował we wrześniu oraz 
październiku.

JS

Ze

Mamy wpływ na ilość odpadów!
1 lipca nieznacznie zmieniły się zasady odbioru odpadów komunalnych. Wła-
ściciele nieruchomości jednorodzinnych otrzymali dodatkowy pojemnik na pa-

pier. Dostarczeniem pojemników zajął się przedsiębiorca obsługujący system odbioru od-
padów komunalnych z terenu Gminy Kleszczów. Jeśli na dostawienie kolejnego kosza na 
posesji nie byłoby miejsca można z niego zrezygnować, a makulaturę zbierać w zakupio-
nych samodzielnie niebieskich workach i wystawiać je zgodnie z harmonogramem odbioru.

Podobnie należy postępować jeśli nie uda się zmieścić całości posegregowanego od-
padu do pojemnika. Może go wtedy położyć obok pojemnika, w worku o odpowiednim ko-
lorze (zakupionym samodzielnie i na tyle mocnym, by odpady nie wypadły podczas ocze-
kiwania i załadunku).

***
Urząd Gminy w Kleszczowie apeluje o właściwą segregację, ale też o świado-

me ograniczanie ilości odpadów, które są wytwarzane w gospodarstwach na terenie 
gminy! Jest to konieczność wymuszona zatrważającym wzrostem ilości odpadów produko-
wanych przez społeczeństwo. Ta sytuacja realnie zagraża środowisku, w którym będą mu-
siały przecież żyć przyszłe pokolenia.

Dla przyszłej kondycji naszego środowiska niezbędne są m.in. takie działania, jak: ● 
kompostowanie odpadów zielonych, ● ograniczenie zakupu produktów w opakowaniach 
przez świadomy wybór, ● używanie toreb wielokrotnego użytku, ● przekazywanie lub od-
sprzedawanie produktów nadających się do dalszego użytkowania.

Nawet z tak niedużej gminy, jaką jest Kleszczów, wyjedzie wtedy kilkanaście, a w nie-
których miesiącach kilkadziesiąt ton odpadów mniej, co przełoży się na ograniczenie m.in. 
● transportu ciężkiego na naszych drogach, ● wielkości składowisk odpadów, ● odorów 
na kompostowniach, do których - o zgrozo! - dowożona jest trawa czy gałęzie z obszarów 
wiejskich, czy podmiejskich, a później mieszkańcy tych terenów kupują w marketach już 
przetworzone te odpady w postaci ziemi do ogrodu. Dodajmy, że ziemia ta jest pakowana 
w worki foliowe, które stanowią także uciążliwy odpad.

Warto się zastanowić nad absurdalnością takich działań. Są one, niestety, dość po-
wszechne, a wynikają z wygody i braku refleksji nad tym, w jakim stanie przekażemy śro-
dowisko naszym dzieciom.

Pamiętajmy: żyzną ziemię ogrodową możemy samodzielnie wytworzyć w przydomo-
wych kompostownikach. (opr. M. K.)

Program  
DOŻYNEK GMINNYCH

25 sierpnia, boisko sportowe w Wolicy

● 13.40 - zbiórka uczestników korowodu dożynkowego 
(plac przy domu kultury w Wolicy)
- przemarsz korowodu dożynkowego (poprze-
dzanego przez Młodzieżową Orkiestrą Dętą 
Gminy Kleszczów) na miejsce uroczystości

● 14.00 - plenerowa, dziękczynna Msza Święta
● 15.00 - oficjalna ceremonia dożynkowa

- wręczanie nagród w gminnych konkursach: 
● na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, ● 
na najsmaczniejsze ciasto z warzywami, ● 
na największe, najdziwniejsze warzywo lub 
owoc, ● na najschludniejszą posesję w Gmi-
nie Kleszczów

● 15.30 - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Klesz-
czów oraz mażoretki

● 15.50 - dziecięcy zespół tańca ludowego z GOK 
w Kleszczowie

● 16.00 - kapela PIECZARKI
● 17.30 - Tomasz Niecik
● 19.10 - zespół BABSZTYL
● 21.00 - zespół VARIUS MANX & Kasia Stankiewicz
ATRAKCJE POZASCENICZNE: ● Warsztaty pieczenia 
chleba, ● Wystawa rękodzieła artystycznego, wykona-
nego przez uczestników zajęć oraz instruktorów GOK, 
● Urządzenia rekreacyjne, strefa zabaw dla dzieci.

Od
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SALUS oferuje badania 
kandydatów na kierowców

minna spółka „Kleszczowska Przychodnia Salus” rozpoczę-
ła prowadzenie badań kierowców i kandydatów na kierowców 

kategorii A, A1, A2, AM, B, B1, B+E oraz T wraz z wydaniem orze-
czenia lekarskiego. W przypadku kandydatów na kierowców orzecze-
nie to jest niezbędne do wyrobienia tzw. nr PKK (Profil Kandydata na 
Kierowcę).

Badaniem kandydatów w przychodni Salus zajmuje się lekarz, po-
siadający uprawnienia do tego typu badań specjalistycznych. Bada-
nia są prowadzone we wtorki od godziny 14.00 lub w innym, ustalo-
nym indywidualnie terminie. Szczegółowe informacje - w godzinach 
od 8.00 do 18.00 w rejestracji przychodni (ul. Osiedlowa 2) oraz pod 
nr tel. 44/ 731-30-80; 44/ 731-30-15. JS

Na szkoleniu omówią  
VAT-owskie nowości

sierpnia Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. 
zorganizuje w SOLPARKU jednodniowe szkolenie „Nowe 

obowiązki w podatku VAT od 2019 r.”. Będą omówione m.in. takie 
zagadnienia: ● ustrukturyzowana faktura i inne dokumenty ustruk-
turyzowane, ● zasady rejestracji na Platformie Elektronicznego Fak-
turowania (PEF), ● zmiany w ustawie VAT i ustawie Ordynacja Po-
datkowa, ● likwidacja JPK_VAT na rzecz JPK_VDEK, ● podzielona 
płatność w JST, ● schematy podatkowe MDR3 w JST.

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać pod nume-
rem telefonu 727-500-728 lub w siedzibie „ARREKS” przy ul. Głów-
nej 122 w Kleszczowie. JS

Nowe źródło pieniędzy  
dla przedsiębiorców

okalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” otrzy-
mała od Urzędu Marszałkowskiego dodatkowe środki (1 mln 

350 tys. zł) na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. LGD „Kraina Wiel-
kiego Łuku Warty”, do której należy również Gmina Kleszczów, będzie 
mogła przeznaczyć te pieniądze na premie dla osób rozpoczynających 
działalność gospo-
darczą (po 75 tys. 
zł) oraz na refunda-
cję (do 300 tys. zł) 
dla przedsiębiorców, 
którzy rozszerzą za-
kres prowadzonej 
działalności. Nabór 
wniosków jest pla-
nowany w okresie 
wrzesień - paździer-
nik 2019 r.

W ięce j  i n fo r -
macji na ten temat 
udzielają pracowni-
cy biura LGD pod numerem telefonu: 43/ 842-35-22, e-mail: lgd@kra-
inawarty.pl lub bezpośrednio w siedzibie biura w Osjakowie, ul. Wieluń-
ska 11. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

JS

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Kleszczów

o  p r z y s t ą p i e n i u  d o  s p o r z ą d z e n i a  z m i a n y  S tudium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczów w zakresie wyznaczenia terenów komunikacji lotniczej 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 
z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 
3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 
z późn. zm.).
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Kleszczowie Uchwały 
Nr XLVIII/493/2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów w zakresie 
wyznaczenia terenów komunikacji lotniczej wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko dla obszarów położonych w granicach admi-
nistracyjnych Gminy Kleszczów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium 
oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko 
w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. włącznie.

Wnioski do zmiany studium w wyżej wymienionym zakresie na-
leży składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. 
Główna 47, 97-410 Kleszczów lub w formie elektronicznej na adres 
email: kancelaria@kleszczow.pl.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą 
być wnoszone: w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kleszczo-
wie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie do protokołu lub za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: kancelaria@
kleszczow.pl.

Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której doty-
czą. Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy 
Kleszczów.

Dla ww. projektu zmiany studium nie będzie prowadzone postępowa-
nie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że 
administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z sie-
dzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów. Kontakt do Inspektora ochrony 
danych: iod@kleszczow.pl. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych 
jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą prze-
twarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez 
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia 
obowiązku archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe są zabezpieczone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich Odbiorcami Twoich danych mogą 
być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa 
oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora. 
Masz prawo do: dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do 
usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie pod-
legają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Poda-
nie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku 
prawnego.

Zasięg terytorialny LGD  
„Kraina Wielkiego Łuku Warty”

L
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Szukam mieszkania do wynajęcia 
na dłuższy okres czasu. 
Najlepiej blisko Liceum 

Ogólnokształcącego w Kleszczowie. 
Tel. 725-551-942.
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PUP doradza bezrobotnym
ednym z działań aktywizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy 
w Bełchatowie jest udzielanie porad osobom bezrobotnym. W sierp-

niu i wrześniu instytucja ta zorganizuje trzy różne rodzaje zajęć w grupach:
● 6 sierpnia uczestnicy zajęć będą mogli dowiedzieć się jakie są obec-

nie możliwości zdobycia zawodu i dodatkowych kwalifikacji za pośrednic-
twem innych instytucji (projekty unijne, bezpłatne szkoły);

● 7 sierpnia dla osób bezrobotnych do 30. roku życia będą zorganizo-
wane zajęcia „Poszukiwanie pracy w pigułce”. Uczestnicy będą uczyć się 
planowania i aktywności na rynku pracy, dowiedzą się w jaki sposób zwięk-
szać motywację do działania i jak skutecznie radzić sobie z barierami pod-
czas poszukiwania pracy.

● 30 września zaplanowano zajęcia dla bezrobotnych powyżej 50. roku 
życia, poświęcone konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych. Zdobędą oni 
wiedzę m.in. o zasadach pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyj-
nego.

O różnych formach aktywizacji prowadzonych przez bełchatowski „po-
średniak” można dowiedzieć się na stronie http://pupbelchatow.pl/formy-
-aktywizacji.html. JS

å ciąg dalszy na str. 7
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Podszywają się pod ZUS
akład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed mej-
lami, wychodzącymi rzekomo z ZUS. Wiadomości za-

tytułowane „Składka” informują o błędnie opłaconych skład-
kach. Nadawcami takich mejli są oszuści, podszywający się 
pod ZUS. Bardzo groźne jest otwarcie załącznika, dodanego 
do tej fałszywej wiadomości. Możemy wówczas m.in. zainfe-
kować komputer, tracąc kontrolę nad własnymi danymi.

ZUS informuje, że nie wysyła drogą mailową do swoich 
klientów informacji o rozliczeniach składkowych. Klienci ZUS 
nie otrzymują też za pośrednictwem korespondencji elektro-
nicznej żadnych wezwań do zapłaty czy też informacji o nad-
płatach. Kontakt drogą elektroniczną odbywa się tylko z tymi 
klientami, którzy mają konto na portalu Platformy Usług Elek-
tronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu. W takim 
przypadku wiadomość elektroniczna zawsze zawiera imię 
i nazwisko konkretnego pracownika ZUS.

Jeśli na naszą skrzynkę trafi wiadomość pochodząca rze-
komo z kancelarii ZUS, możemy rozwiać swoje wątpliwości 
co do nadawcy mejla, kontaktując się z najbliższą placów-
ką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub z Centrum Obsłu-
gi Telefonicznej (tel. 22/ 560 16 00 lub adresem mailowym 
cot@zus.pl). JS

Oferta ŁSSE  
dla przedsiębiorców
wszystkich przedsiębiorców z Regionu Łódzkiego, 
a więc również tych działających na terenie powiatu 

bełchatowskiego i w gminie Kleszczów, jest adresowana pomoc 
publiczna, dystrybuowana przez Łódzką Specjalną Strefę Eko-
nomiczną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Przedsiębiorcy 
mikro, mali lub średni (zarówno polscy, jak i z zagranicy) mogą 
skorzystać ze zwolnienia podatkowego dla nowej inwestycji.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. udziela wspar-
cia w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT dla osób fizycz-
nych, prowadzących działalność gospodarczą. Z informacji, 
przesłanej do Urzędu Gminy dowiadujemy się, jakie są kolej-
ne kroki do uzyskania wsparcia: ● 1. złóż prosty wniosek, ● 2. 
uzyskaj decyzję o wsparciu, ● 3. zainwestuj w swoją firmę, ● 
4. zdobądź ulgę podatkową w wysokości do 55% twojej inwe-
stycji.

Wsparcie ŁSSE dotyczy: ● działalności produkcyjnej, ● 
nowoczesnych usług dla biznesu (IT, rachunkowo-księgowe, 
audytu finansowego, architektoniczno-inżynierskie, specjali-
stycznego projektowania i inne), ● usług w zakresie badań na-
ukowych i prac rozwojowych.

Dodatkowe informacje: ● infolinia nr 0 800 200 280, ● 
info@sse.lodz.pl, ● strona internetowa: www.sse.lodz.pl.

JS
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Dotacje z PUP na własny biznes
owiatowy Urząd Pacy może dołożyć 23 tys. zł do Twojego biznesu 
pod warunkiem, że dołączony do wniosku opis planowanej działalno-

ści gospodarczej uzna za możliwy do zrealizowania, a przedstawione kalku-
lacje finansowe za realne. W dokumentach składanych w PUP należy m.in. 
napisać dlaczego wybrałeś taki a nie inny rodzaj działalności, przedstawić 
opis wyrobu lub usługi, którą chcesz zaoferować klientom, a także uzasad-
nić potrzebę pojawienia się tej oferty na rynku.

Do kompletności wniosku potrzebne będzie także opisanie potencjal-
nych klientów, miejsc i źródeł zaopatrzenia, zasięgu terytorialnego plano-
wanej działalności, przewidywanych zagrożeń i sposobów ograniczenia ry-
zyka, wyliczenia prognozowanych kosztów z podziałem na poszczególne 
kwartały.

To nie wszystko. Informacje o tym, jakie dane będzie trzeba przedsta-
wić znaleźć można na stronie www.pupbelchatow.pl w zakładce „Pliki do 
pobrania”.

Podobnie jak w lipcu także w naborze sierpniowym bezrobotne, ale 
przedsiębiorcze osoby z pomysłem na własny biznes, będą mogły starać się 
o dotacje z trzech źródeł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego jest przeznaczone dla bezrobotnych powyżej 30. roku życia, z kolei 
bezrobotni w wieku do 30. roku życia mogą sięgnąć po pieniądze z progra-
mu PO WER. Trzecim źródłem dofinansowania osób bezrobotnych, któ-
re mają pomysł na działalność gospodarczą, a chciałyby ją uruchomić przy 
wsparciu z dotacji, jest Fundusz Pracy.

Maksymalna wysokość jednorazowej dotacji w każdym z tych trzech na-
borów wynosi 23 tys. zł. Taką maksymalną wartość ustalono w PUP Bełcha-
tów także dla dotacji przeznaczonych na wyposażenie lub doposażenie sta-
nowiska pracy. Pieniądze na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy. Wnioski 
o te dotacje również można składać do 16 sierpnia. W tym przypadku po-
mocne będą inne formularze, umieszczone w zakładce „Pliki do pobrania”. 
Po dodatkowe informacje można telefonować na nr tel. 44/ 631-40-70. JS

tym wydaniu „Informatora” znajdą Państwo informacje o kil-
ku źródłach finansowania prywatnego biznesu. To czysty 

przypadek, że w jednym czasie dla ludzi przedsiębiorczych otwiera-
ją się oferty Powiatowego Urzędu Pracy, Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku 
Warty”. Przy coraz większej dostępności tego typu dotacji zasadne 
będzie postawienie pytań: gdzie szukać podpowiedzi na własny biz-
nes?, czym się inspirować?, kogo się poradzić?

Historie sukcesu
W kwietniu w warszawskim CH Arkadia powstała pierwsza w Pol-

sce samoobsługowa lodziarnia Ice Dream. Pomysłodawcy pod-
patrzyli ten biznes we Włoszech. Kilkumiesięczne doświadczenia 
przekonały ich, że podobne punkty warto otwierać w kolejnych miej-
scach.

Skąd brać pomysły na własny biznes?
Niewielka łódzka firma, której twórca zainwestował 40 tys. zł, 

zajmuje się wytwarzaniem bardzo oryginalnych kolorowych skar-
pet. Obecnie połowa produkcji firmy TAKAPARA trafia do Niemiec, 
Finlandii, Kanady, USA, Francji i Hiszpanii. „Kolorowe skarpetki to 
wyrażenie kreatywności w praktycznym przedmiocie, którego każdy 
z nas potrzebuje w codziennym życiu” - przekonuje pomysłodawca 
skarpetkowego biznesu.

Pan Marcin od 12 lat związany z branżą medyczną opracował 
ekologiczne poduszki ortopedyczne, wypełnione bio-łuskami. Za-
uważył, że coraz więcej Polaków zwraca uwagę na jakość snu. Tak 
zrodziła się działająca z sukcesem nowa firma Balanssen.

Uniwersalne symbole na t-shircie
To przykłady polskich biznesów, które rozwijają się z powo-

dzeniem. Zachęcających do myślenia przykładów biznesu nie bra-
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Stopień zagrożenia pożarowego...
... w lasach jest określany w skali od I do III. Parametry, które 

służą do oceniania stopnia zagrożenia to: temperatura powietrza, 
wilgotność powietrza, kierunki występujących wiatrów oraz stopień 
wilgotności ściółki leśnej. Dane te są mierzone codziennie o godz. 
9:00 i 13:00.

Jeżeli przez kolejne 5 dni występują wysokie temperatury po-
wietrza, niska wilgotność powietrza oraz wilgotność ściółki na po-
ziomie 10 proc. lub niżej, wówczas stan zagrożenia pożarowego 
lasu określany jest jako III - katastrofalny. Uruchamiane są wtedy 
dodatkowe służby dyżurne.

Aktualny stopień zagrożenia można sprawdzić pod adresem 
www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=87.

Unijne wsparcie
„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian kli-

matu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków 
zagrożeń związanych z pożarami lasów” - taką nazwę nosi pro-
jekt, na który Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
pozyskało dofinansowanie z funduszy europejskich. Jak wynika ze 
szczegółowego opisu, zamieszczonego na internetowej stronie La-
sów Państwowych, pozyskane środki (do 25,5 mln zł) przeznaczo-
ne zostaną w latach 2016-19 na budowę lub modernizację 70 tzw. 
dostrzegalni pożarowych czyli wież obserwacyjnych, zakup nowo-
czesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie poża-
rów, doposażenie 16 punktów alarmowo-dyspozycyjnych oraz bu-
dowę 11 stacji meteorologicznych.

Oprócz wzbogacenia bazy sprzętowej, która służy do wczesne-
go ostrzegania i prognozowania zagrożeń, projekt obejmował rów-
nież wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w nadle-
śnictwach, poprzez zakup 67 samochodów patrolowo-gaśniczych. 
Łączna wartość zaplanowanych do zrealizowania inwestycji oraz 
zakupów oszacowana została na ponad 43 mln zł.

Wieże, patrole, gaśniczy „Dromader”
Na terenie nadleśnictw, które wchodzą w skład Regionalnej Dy-

rekcji Lasów Państwowych w Łodzi, funkcjonuje system monito-
ringu obszarów leśnych obejmujący 22 wieże obserwacyjne. Zo-
stały one wyposażone w większości w systemy TV przemysłowej 
i współpracują z wieżami, działającymi na terenie sąsiednich RDLP. 
W nadleśnictwach i łódzkiej siedzibie RDLP ulokowano 20 Punktów 
Alarmowo Dyspozycyjnych. W prognozowaniu stopnia zagrożenia 
pożarowego pomaga dziewięć stacji meteo, ulokowanych w nad-
leśnictwach: Łąck, Kutno, Skierniewice, Poddębice, Kolumna, Wie-
luń, Spała, Przedbórz i Bełchatów.

Ten potencjał jest uzupełniany przez patrole przeciwpożarowe 
(ich liczba jest uzależniona od aktualnego stanu zagrożenia), sieć 
łączności alarmowo-dyspozycyjnej oraz gaśniczy samolot „Dro-
mader”, stacjonujący na terenie Leśnej Bazy Lotniczej w Piotrko-
wie Trybunalskim. Bazy sprzętu ppoż. oraz lekkie samochody pa-
trolowo-gaśnicze lub przyczepki, przystosowane do prowadzenia 
działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej są na wyposażeniu 
wszystkich nadleśnictw.

Kamera widzi na 15 kilometrów
W lasach województwa łódzkiego trzeci, najwyższy stopień za-

grożenia pożarowego obowiązywał w tym roku już w kwietniu. To 
był gorący czas w nadleśnictwach. Ich pracownicy śledzili obrazy 
przesyłane z kamer na wieżach obserwacyjnych. Tam, gdzie ka-

mer nie zainstalowano na wieże (dostrzegalnie) wchodzili dyżur-
ni obserwatorzy, których nadleśnictwa zatrudniają w okresie Akcji 
Bezpośredniej.

Od roku 2018 lasy porastające Górę Kamieńsk, a także lasy 
w promieniu 15 kilometrów (a więc także w sołectwach Czyżów, 
Wolica, Łękińsko, Łuszczanowice oraz Kleszczów) są monitoro-
wane dzięki kamerze zamontowanej na 30-metrowej wieży obser-
wacyjnej, która należy do Nad-
leśnictwa Bełchatów. Wieża 
ulokowana została po zachod-
niej stronie Góry Kamieńsk, która 
- jak wiadomo - jest największym 
sztucznym wzniesieniem w cen-
tralnej Polsce.

Dzięki wyniesieniu na wyso-
kość 11-piętrowego bloku kame-
ra obserwuje również tereny na-
leżące do sąsiednich nadleśnictw 
- Radomsko i Piotrków. Obraz 
przekazywany drogą radiową do 
siedziby Nadleśnictwa Bełchatów 
pomaga służbie leśnej w szyb-
szym wykryciu pożarów na tere-
nach leśnych.

Nowoczesny sprzęt to istotne 
uzupełnienie systemu monitorin-
gu. Najważniejszym źródłem alar-
mów o pożarach, które wybuchają na terenach leśnych pozostają 
ciągle postronne osoby, które przemieszczają się tędy, spacerują 
bądź szukają grzybów. Z danych, publikowanych na internetowych 
stronach nadleśnictw wynika, że nawet od 80 do 89 proc. przypad-
ków pożarów, które zdarzyły się w lasach, zgłosiły osoby postronne.

Trzeba też przyznać, że to ludzkie zachowania przyczyniają się 
w największym stopniu do pojawienia się ognia w lesie. Pożary wy-
buchają m.in. z powodu niedopałków, wyrzucanych niefrasobliwie 
z okien aut, przejeżdżających przez zalesione obszary. Źródłem 
ognia mogą być również rozbite butelki, których szkło działa jak so-
czewka, skupiająca promienie słońca.

Treningowe akcje
Kiedy w lasach wybucha pożar kluczowe znaczenie dla powo-

dzenia akcji gaśniczej ma szybkość działania i koordynacja pracy 
różnych służb. Do przećwiczenia ich współpracy oraz sprawdze-
nia procedur, które powinny być zastosowane w krytycznej sytuacji 
służą treningi symulacyjne. Taki trening przeprowadzony został np. 
w maju ubiegłego roku na terenie leśnictwa Borowiny, wchodzące-
go w skład Nadleśnictwa Bełchatów.

Scenariusz ćwiczeń rozpoczynał się od takiej oto sytuacji: 
w harcerskim obozowisku, urządzonym na terenie lasu, wybucha 
pożar, który szybko wymyka się spod kontroli. Do akcji gaszenia 
wyrusza 20 zastępów straży pożarnej. Oprócz nich angażują się 
również formacje obrony cywilnej, policja, służby ratunkowe i Po-
wiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Tego typu koordynacyjne akcje pozwalają na sprawdzenie do-
stępności utworzonych na terenach leśnych punktów czerpania 
wody i dróg pożarowych. Służą ponadto do przetestowania sie-
ci łączności alarmowo-dyspozycyjnej oraz sprzętu przeciwpożaro-
wego. J. Strachocki

Chronią lasy przed pożarem
braz z kamer i informacje postronnych osób to główne źró-
dła, z których wiedza o pożarach, jakie wybuchają na tere-

nach leśnych, dociera do pracowników nadleśnictwa. Lasy należą-
ce do Skarbu Państwa są dobrem publicznym, z którego możemy 
korzystać przez okrągły rok. Ta powszechna dostępność niesie też 
z sobą zagrożenia, z których bodaj największe to zagrożenie po-

żarami. Jego szczególne nasilenie przypada na II i III kwartał. Ten 
czas wzmożonego zagrożenia pożarami jest dla służby leśnej tzw. 
okresem „Akcji Bezpośredniej”.

Zmiany klimatyczne, których przejawem są coraz dłuższe okre-
sy bezdeszczowej pogody i wysokich temperatur, zwiększyły także 
zagrożenie dla obszarów leśnych.

O
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å ciąg dalszy na str. 9

å ciąg dalszy ze str. 5

Maszyna parowa  
w Woli Grzymalinej

eczka zawiera kilkanaście stron, zapisanych ręcznie cyry-
licą. Jedyny fragment w języku polskim to tytułowa strona 

skoroszytu, przechowywanego w Archiwum Państwowym w Ło-
dzi. Zapisany ołówkiem tytuł głosi: „Leopold Kronenberg, lokomo-
bila rolnicza. Wola Grzymalina, powiat piotrkowski - dokumenta-
cja związana z rejestracją kotła parowego”. Właściciel wolskiego 
majątku starania o rejestrację kotła podjął w 1908 roku. Stosow-
ną dokumentację złożył w biurze Inspektora Fabrycznego Piotr-
kowskiej Guberni.

W papierach opatrzonych datą 8 listopada 1908 r. zawar-
ty jest m.in. trzystronicowy opis parametrów technicznych kotła 
oraz jego armatury. Dołączony został też staranny i precyzyjny 
rysunek. Znajdziemy na nim wszystkie wymiary urządzenia, któ-
re w dużym majątku ziemskim L. Kronenberga służyć miało napę-

dzaniu różnych urządzeń i maszyn 
rolniczych.

Ciśnienie robocze kotła wynosi-
ło 8 atmosfer. Do majątku Kronen-
bergów kocioł został dostarczony 
z terenu Austro-Węgier, z prywat-
nej fabryki założonej w 1900 roku 
przez dwóch wspólników: Mátyása 
Hofherra i Jánosa Schrantza w Ki-
spest (teren dzisiejszych Węgier).

W archiwalnej dokumentacji 
pod rysunkiem technicznym znaj-
dujemy zatwierdzający dopisek: 
„Po rozpatrzeniu znajduję zgod-
ność z prawidłami o kotłach pa-
rowych” ,  opatrzony podpisem 
carskiej urzędniczki, niejakiej Iwa-
nowej.

Do czego służyły 
lokomobile?

W portalu poświęconym historii różnych maszyn rolniczych 
(http://www.traktorimaszyna.pl) Rafał Mazur tak opisuje kon-
strukcję „serca” lokomobili: „Kocioł miał cylindryczny kształt. Prze-
chodziło przez niego kilkanaście płomieniówek. Były to takie rurki, 
których początek łączył się z paleniskiem a koniec z dymnicą (wy-
lotem). Płomieniówki rozmieszone w pewnych odstępach od sie-
bie były otoczone wodą, co znacznie powiększało wydajność ko-
tła”.

Wszyscy zainteresowani szczegółową historią parowej ma-
szyny, która przez dziesiątki lat była udoskonalana i służyła w róż-
nych pracach rolniczych, powinni sięgnąć do wspomnianego 
portalu. Z braku miejsca na szczegółowe opisywanie ewolucji lo-
komobili wspomnijmy tylko, że nie była ona wykorzystywana wy-

Poprzeczny przekrój kotła, który 
miał 30 płomieniówek

kuje też za granicą. W 2016 roku powstał internetowy sklep ICON-
SPEAK, sprzedający koszulki z nadrukiem 39 symboli (takich jak np. 
samochód, rower, hotel, punkt medyczny, apteka, restauracja). Po-
mysłodawcy podczas wyjazdu do Wietnamu przekonali się, że w kra-
ju, gdzie znajomość języka angielskiego czy niemieckiego jest spo-
radyczna, dla turysty przydatny może być dostępny „od ręki” zestaw 
podstawowych symboli. Trafiły one jako grafika na t-shirty.

Dwaj Belgowie, pasjonujący się rekreacyjnym pływaniem na 
kajakach, marzyli o tym, by rozwiązać problem z transportem du-
żych i ciężkich kajaków. Zaprojektowali i wyprodukowali składa-
ny kajak, który jest prosty w transporcie i waży nie więcej niż 15 
kg. „Sprzedaż rozpoczęli za pośrednictwem platformy Kickstarter, 
gdzie w zaledwie kilka dni sprzedali blisko tysiąc sztuk innowacyj-
nych łodzi. Jednak swój biznes nie sfinansowali wyłącznie środka-
mi pochodzącymi z crowdfundingu, gdzie zebrali już blisko 60 tys. 
USD. Udało im się także pozyskać kilku inwestorów, którym pomysł 
składanych kajaków również przypadł do gustu.” - to fragment opi-
su z portalu MamBiznes.pl. W tym właśnie miejscu znaleźć można 
liczne przykłady różnych pomysłów na własną firmę, a także opis 
okoliczności, które doprowadziły do ich powstania.

Widowiskowe plajty także czegoś uczą
W podobnych portalach, w prasie biznesowej, w telewizyj-

nych materiałach trafić można nie tylko na przypadki młodych firm, 
szczycących się wspaniałą historią i tysiącami pozyskanych klien-
tów. Znajdziemy również przykłady nieudanych startupów oraz biz-
nesów, które pomimo szczęśliwego początku upadały jakiś czas po 
zakotwiczeniu się na rynku. Porcja wiedzy, jaką można zdobyć ana-
lizując te przykro zakończone biznesy, pozwala przedsiębiorczym 
osobom podchodzić do planowania własnej firmy może z mniej-
szym entuzjazmem, ale też z chłodną kalkulacją.

Warto znaleźć czas na zapoznanie się z podstawami prowa-
dzenia danego rodzaju działalności. Przeglądając zawartość wspo-
mnianego już portalu MamBiznes.pl natrafimy na takie zakładki, 
jak: „Zakładam firmę”, „Podatki i ZUS”, „Marketing”, „Zarządza-
nie”, „Sprzedaż”, oraz „Fundusze UE”, „Dotacje i pożyczki na start”, 
„Szukam inwestora”, „Crowdfunding”.

Kurs i podręcznik dla przedsiębiorczych
Cenne wskazówki, pomocne przy planowaniu własnej działal-

ności gospodarczej, przekazuje np. portal Akademia PARP. Trafi-
my tu na kurs e-learningowy „Jak założyć własną firmę”. Akademia 
PARP to portal z bezpłatnymi kursami online, dedykowanymi ma-
łym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom planującym rozpoczę-
cie działalności gospodarczej. Jest dostępny pod adresem www.
akademia.parp.gov.pl.

Jeszcze inną formę wsparcia dla osób nastawionych na wzię-
cie losu we własne ręce wymyśliła Łódzka Specjalna Strefa Ekono-
miczna, która we współpracy z Software House Czarny Kod wydała 
e-booka, pomocnego w prowadzeniu i rozwijaniu biznesu.

„Ponad 100 stron lektury podpowiada, jak zrealizować pomysł 
na biznes, zarówno na początku drogi, jak i wtedy gdy chce się 
wdrożyć nowe rozwiązania w istniejącym przedsiębiorstwie. Wy-
dawnictwo przybliża sposoby minimalizowania ryzyka klęski finan-
sowo - reklamowej, pozwala poznać czym jest Minimum Viable 
Product i jak wprowadzając go na rynek można zmierzyć zaintere-
sowanie klientów, przy jak najmniejszych kosztach” - czytamy w in-
formacji o tej pomocowej inicjatywie. Podręcznik jest do pobrania 
pod adresem https://minipodrecznikprzedsiebiorcy.pl.

Inspiracji do wymyślania własnych firm jest zatem wiele. Ważne, 
że są też takie instytucje i źródła wiedzy, które pokazując z jakimi 
ryzykami i zagrożeniami należy się liczyć przy podejmowaniu dzia-
łalności na własny rachunek, umiejętnie studzą nadmierny zapał.

J. Strachocki

Skąd brać pomysły  
na własny biznes?

T
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Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na I przetargi 

ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych w dniu 5 września 2019 roku

Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina 
Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie oznaczone w ewidencji 
gruntów obrębu geodezyjnego 14, oznaczone jako działki podane 

w zestawieniu tabelarycznym
L.p. Numer obrębu - 14 /

miejscowość/ulica/
Nr 

działki
Nr 

KW
Po-

wierzch-
nia [ha]

Cena wywo-
ławcza netto 

[zł]

Wadium
[zł]

ul. Stefana Batorego
1. Łuszczanowice Kolonia 671

Ks
ięg

a W
iec

zy
sta

PT
1B

 /0
00

53
23

4/7

0,1356 65 088,00 6 600,00
2. Łuszczanowice Kolonia 672 0,1208 57 984,00 5 800,00
3. Łuszczanowice Kolonia 673 0,1206 57 888,00 5 800,00
4. Łuszczanowice Kolonia 674 0,1204 57 792,00 5 800,00
5. Łuszczanowice Kolonia 675 0,1202 57 696,00 5 800,00
6. Łuszczanowice Kolonia 676 0,1200 57 600,00 5 800,00
7. Łuszczanowice Kolonia 677/1 0,1437 68 976,00 6 900,00
8. Łuszczanowice Kolonia 747 0,1885 82 940,00 8 300,00
9. Łuszczanowice Kolonia 748 0,1220 58 560,00 5 900,00

10. Łuszczanowice Kolonia 749 0,1220 58 560,00 5 900,00
1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony, poro-

śnięty trawą i chwastami. W/w działki posiadają pełną infrastrukturę 
techniczną wraz z układem drogowym. Przyłącza wody, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej wprowadzone są na teren poszczególnych 
działek, przyłącza teletechniczne, energetyczne i gazowe doprowa-
dzone są do granicy pasa drogowego.

2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem  
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. 
Województwa Łódzkiego z 2013r. poz. 
5798) gdzie działki oznaczone numera-
mi: 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677/1, 
znajdują się w strefie 10MN - teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
a działki nr: 747, 748, 749 znajdują 
się w strefie 11 MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obsługa komunikacyjna wszystkich nieru-
chomości jest przewidziana jednym zjaz-
dem z drogi gminnej 101136E Łuszczano-
wice – Antoniówka, ulicą Jana III Sobie-
skiego i Bolesława Chrobrego. 
Szczegółowe informacje w przedmiocie 
zagospodarowania nieruchomości można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów, 
w Kleszczowie, ul. Główna 47, pok. 28, tel. 
44 731-66-50.
Przetargi odbędą się w Urzędzie 
Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 
dnia 05.09.2019 r. w sali nr 16 o godz. 
10.30. Nabywca danej nieruchomości zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. 
poz. 2174 ze zm.), do ceny nabycia ustalonej 
w przetargu zobowiązany będzie uiścić należny 
podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu 
sprzedaży, a także ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-
sprzedaży.
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 
oraz publikowana jest na stronach internetowych www.kleszczow.pl oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow.pl, w zakładce 
Gospodarka Nieruchomościami.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul 
Główna 47, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 26 lub 
pod tel. 44 731-66-31 lub 44 731-66-55.

Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na I przetargi 

ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych w dniu 18 września 2019 roku

Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina 
Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie oznaczone w ewidencji 
gruntów obrębu geodezyjnego 14, oznaczone jako działki podane 

w zestawieniu tabelarycznym
L.p. Numer obrębu – 14 /

miejscowość/ulica/
Nr 

działki
Nr 
KW

Po-
wierzch-
nia [ha]

Cena wywo-
ławcza netto 

[zł]

Wadium
[zł]

ul. Zygmunta III Wazy
1. Łuszczanowice Kolonia 754/1

Ks
ięg

a W
iec

zy
sta

    
PT

1B
 

/00
05

32
34

/7

0,1476 64 944,00 6 500,00
2. Łuszczanowice Kolonia 755 0,1201 57 648,00 5 800,00
3. Łuszczanowice Kolonia 756 0,1200 57 600,00 5 800,00
4. Łuszczanowice Kolonia 758 0,1200 57 600,00 5 800,00
5. Łuszczanowice Kolonia 759 0,1200 57 600,00 5 800,00
6. Łuszczanowice Kolonia 760 0,1200 57 600,00 5 800,00

ul. Stefana Batorego
7. Łuszczanowice Kolonia 750 0,1220 58 560,00 5 900,00
8. Łuszczanowice Kolonia 751 0,1220 58 560,00 5 900,00
9. Łuszczanowice Kolonia 752 0,1220 58 560,00 5 900,00

10. Łuszczanowice Kolonia 753 0,1631 78 288,00 7 900,00
1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony, poro-

śnięty trawą i chwastami. W/w działki posiadają  pełną infrastrukturę 
techniczną wraz z układem drogowym. Przyłącza wody, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej wprowadzone są na teren poszczególnych 
działek, przyłącza teletechniczne, energetyczne i gazowe doprowa-
dzone są do granicy pasa drogowego.

2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 

XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów 
z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miejscowości 
Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa 
Łódzkiego z 2013r. poz. 5798) gdzie 
działki oznaczone numerami 754/1, 755, 
756, 758, 759, 760, 750, 751, 752, 753 
znajdują się w strefie 11 MN o przezna-
czeniu terenu - tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej.
Obsługa komunikacyjna wszystkich 
nieruchomości jest przewidziana jednym 
zjazdem z drogi gminnej 101136E 
Łuszczanowice - Antoniówka, ulicą Jana 
III Sobieskiego i Bolesława Chrobrego. 
Szczegółowe informacje w przedmiocie 
zagospodarowania nieruchomości 
można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Kleszczów, w Kleszczowie, ul. Główna 
47, pok. 28, tel. 44 731-66-50.
Przetargi odbędą się w Urzędzie 
Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 
dnia 18.09.2019 r. w sali nr 16 o godz. 
10.30. Nabywca danej nieruchomości 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2018r. poz. 2174 ze zm.), do ceny nabycia 
ustalonej w przetargu zobowiązany będzie 
uiścić należny podatek VAT w wysokości 

obowiązującej w dniu sprzedaży, a także ponieść koszty związane z zawarciem 
umowy kupna-sprzedaży.
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 
oraz publikowana jest na stronach internetowych www.kleszczow.pl oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow.pl, w zakładce 
Gospodarka Nieruchomościami.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul 
Główna 47, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 26 lub 
pod tel. 44 731-66-31 lub 44 731-66-55.

Działki zaznaczone kolorem żółtym przeznaczone są do zby-żółtym przeznaczone są do zby-tym przeznaczone są do zby-
cia w drodze ustnych przetargów nieograniczonych w dniu 05 
września 2019 roku.
Działki zaznaczone kolorem różowym przeznaczone są do 
zbycia w drodze ustnych przetargów nieograniczonych w dniu 
18 września 2019 roku.
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łącznie jako stacjonarny napęd na terenie gospodarstwa. Niektóre 
maszyny miały możliwość samodzielnego przemieszczania się, tak 
jak traktory, które zastąpiły je w późniejszym okresie. Jednym z naj-
bardziej efektownych zastosowań lokomobili było ich użycie do cią-
gnięcia wieloskibowych pługów.

Największe tego typu monstra pomagały w uprawie pól ame-
rykańskim farmerom. Maszyna o wadze 21 ton napędzając wielki 
5-skibowy pług przechylny mogła w ciągu jednego dnia przy płytkiej 
orce zaorać ponad 14 hektarów pola. W czasie tej pracy zużywano 
tysiące litrów wody i setki kilogramów węgla.

Lokomobile stacjonarne (w takiej właśnie roli wykorzystywana 
była zapewne maszyna w majątku Wola Grzymalina) służyły do napę-
dzania młockarni, wialni, sieczkarni. Na ziemiach polskich produkcją 
rolniczych lokomobili już w latach 80-tych XIX wieku zajmowały się za-
kłady Hipolita Cegielskiego. Jedną z maszyn tej firmy można oglądać 
w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie. To model typu LM 
pochodzący z roku 1919, uruchomiony po remoncie w 2006 r.

Jeśli podczas wakacyjnych wojaży będą Państwo przejeżdżać 
przez Szczucin, albo w pobliżu Szreniawy to warto zrobić sobie krót-
ki postój. W tamtejszych muzeach (Muzeum Drogownictwa w Szczu-
cinie oraz wspomniane już rolnicze muzeum w Szreniawie) znajdzie-

Maszyna parowa w Woli Grzymalinej
å ciąg dalszy ze str. 7

 Ilustracja artykułu „Pług parowy” w leksykonie Meyersa

my także lokomobile. Ich 
kolekcja w Szreniawie liczy 
aż siedem modeli, wypro-
dukowanych w fabrykach 
polskich, niemieckich i an-
gielskich. Pierwsze egzem-
plarze w początkowym okre-
sie działania muzeum były 
przekazywane przez Pań-
stwowe Gospodarstwa Rol-
ne.

Ciekawostką jest to, 
że na terenie Polski lo-
komobile parowe orały 
pola uprawne na terenie 
Wielkopolski jeszcze w latach 60. XX wieku. Maszyny te były też 
używane do pogłębiania jeziora maltańskiego w Poznaniu.

Jakie były losy lokomobili…
… obsługującej gospodarstwo w Woli Grzymalinej? Będzie-

my wdzięczni jeśli któryś z mieszkańców gminy Kleszczów ze-
chce nam pomóc w dopisaniu epilogu.

Najstarsi zapewne pamiętają widok lokomobili, pracujących 
na okolicznych polach w czasie okupacji. „Obok koni czy wołów 
do orki zaczęto wykorzystywać tzw. danzflug (poprawna nazwa 
to Dampfpflug – red), czyli maszynę parową. Praca nią wygląda-

ła tak, że na polu ustawiano w jednym końcu tę maszynę, na drugim 
kolejną. Między nimi przeciągano linę nawijaną na bęben. Doczepia-
no pług na 4-5 skib. Gdy pług zbliżał się do końca pola i maszyny, 
wtedy mechanizm zatrzymywano. Pług odwracano w drugą stronę…”

To fragment artykułu „Szmugiel w powiecie”, zamieszczone-
go kilka lat temu w „Gazecie Radomszczańskiej”. Tekst, oparty na 
wspomnieniach mieszkańców gminy Lgota Wielka (Czesława Bo-
rowieckiego oraz Mirosława Nity), dotyczył okupacyjnych realiów, 
w tym również nowych metod uprawy roli, jakie wprowadzali Niemcy 
osadzani na zabranych Polakom gospodarstwach rolnych.

J. Strachocki

Jeden z eksponatów muzeum w Szreniawie
Fot. http://www.muzeum-szreniawa.pl

Przetworzenie ma znaczenie!
Segregując dajesz odpadom szansę na 
drugie życie. Ponadto chronisz środowisko 
poprzez ograniczenie ilości odpadów depo-
nowanych na składowiskach. Dzięki recy-
klingowi osiągamy niższe koszty produkcji 
(nawet o 60 proc.), ograniczamy zanie-
czyszczenie powietrza, gleby, wody, emisję 
gazów cieplarnianych, produkcję odpadów 
przemysłowych.
Użycie surowców wtórnych przekłada się 
w procesie produkcyjnym na obniżenie 
zużycia energii w porównaniu do procesu 
opartego na surowcach pierwotnych o 95 
proc. w przypadku aluminium, o 85 proc. 
przy wykorzystaniu miedzi, o 80 proc. przy 
tworzywach sztucznych, 74 proc. przy stali, 
65 proc. przy papierze i 30 proc. w przypad-
ku szkła!
Zgniecenie ma znaczenie!
Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. 
Zgnieciona butelka zajmuje 80 proc. 
miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej musisz 
wynosić odpady ze swojego domu, a firmy 
odbierające nie wożą powietrza.
Odkręcenie ma znaczenie!
Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku 
bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu pose-
greguj je do odpowiednich pojemników.

Oznaczenie ma znaczenie!
Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone 
na opakowaniach. Znajdują się na nich in-
formacje o pochodzeniu surowca, z którego 
zostały zrobione oraz możliwym powtórnym 
przetworzeniu.
Opróżnienie ma znaczenie!
Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie 
opakowania przed wyrzuceniem powinny 
zostać dokładnie opróżnione! W innym przy-
padku przy wrzuceniu np. opakowania po 
jogurcie do pojemnika z tzw. frakcją suchą, 
zawartość może wylać się na inny rodzaj 
surowca (np. papier), uniemożliwiając jego 
przetworzenie!
Rozłożenie ma znaczenie!
Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do 
pojemnika. W ten sposób będą zajmowały 
mniej miejsca (nawet o 70 proc.) i rzadziej 
będziesz musiał je wynosić!
Przynoszenie ma znaczenie!
Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na za-
kupy. Foliowe torebki używasz przeważnie 
tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym 
produkujesz więcej odpadów. Torba zakupo-
wa, którą będziesz mieć zawsze przy sobie to 
zaledwie dodatkowe 20 gramów dla Ciebie, 
a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środo-
wiska.

Rozróżnienie ma znaczenie!
Nie wrzucaj do pojemników do segregacji 
potłuczonych luster, szyb, szklanek. Jest to 
inny rodzaj szkła niż to, z którego zrobione są 
opakowania szklane. Zanieczyszczenie opa-
kowań ze szkła m. in. słoików, butelek, flako-
nów poprzez np. fragmenty szyb czy luster 
może spowodować brak możliwości przetwo-
rzenia tego surowca! Szkło opakowaniowe to 
nie to samo co szkło gospodarcze!
Zabrudzenie ma znaczenie!
Nie wrzucaj do pojemników do segregacji od-
padów bardzo zabrudzonych, np. papieru po 
maśle, chusteczek higienicznych, ręczników 
papierowych. Nie segregujemy także odpa-
dów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczo-
nych. One nie nadają się do recyklingu!
Wyrzucenie ma znaczenie!
Sprawdź zasady segregowania panują-
ce w Twojej gminie i zapamiętaj, co należy 
wrzucać do konkretnego pojemnika. System 
selektywnej zbiórki odpadów opakowanio-
wych może się różnić, w zależności od miej-
sca zamieszkania. Pamiętaj o oddawaniu 
do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych) zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego, baterii 
i akumulatorów, gruzu, odpadów wielkogaba-
rytowych. Przeterminowane leki oddawaj do 
aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi 
odpadami! Źródło: www.eko-region.pl

EKO-REGION przypomina o zasadach segregacji
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12. Kwiaty dla mężczyzny z okazji jubi-
leuszu, urodzin, imienin

ÿ wręcza kobieta
ÿ powinien wręczać mężczyzna
ÿ nie są wręczane

13. Gdzie umieścić telefon komórkowy 
podczas dłuższego spotkania przy 
stole (np. uroczystego obiadu)?

ÿ w  niewidocznym dla innych miej-
scu na stole (np. przed talerzem)

ÿ na kolanach
ÿ na stole blisko siebie
ÿ w niewidocznym miejscu

14. Męska marynarka powinna być:
ÿ zapięta na górny guzik, jeśli ma dwa 

guziki
ÿ zawsze zapięta, gdy mężczyzna jest 

w ruchu
ÿ dowolnie zapięta lub rozpięta

15. Wskaż poprawną formę adresatów 
zaproszenia:

ÿ zapraszam Kamilę Bartosik i Piotra 
Bartosik

ÿ zapraszam Kamilę Bartosik i Piotra 
Bartosika

ÿ zapraszam Kamilę i Piotra Bartosików
ÿ zapraszam Kamilę i Piotra Bartosik

16. Złota zasada netykiety mówi, że:
ÿ dbaj o swoje dobre imię
ÿ pamiętaj o tym, że to, co piszesz, zo-

staje w sieci na zawsze
ÿ nie chwal się tym, co masz w domu
ÿ pamiętaj, że po drugiej stronie siedzi 

myślący i czujący człowiek

17. Kiedy ktoś kichnie w naszym towa-
rzystwie musimy pamiętać, aby:

ÿ powiedzieć: „Na zdrowie” lub „Pomyśl-
ności”

ÿ powiedzieć: „Tak się kicha na kielicha”
ÿ udać, że nie słyszeliśmy kichnięcia
ÿ zapytać o zdrowie

Test z savoir vivre’u (cz. 2)
18. Jeśli zdarzy się nam popełnić faux 

pas, to powinniśmy:
ÿ jak najszybciej wytłumaczyć się z nie-

zręczności i usprawiedliwić
ÿ przeprosić i dążyć do jak najszybszego 

odwrócenia uwagi od tego, co się stało

19. W windzie:
ÿ powinniśmy przywitać się i pożegnać ze 

współpasażerami
ÿ nie należy rozmawiać przez telefon
ÿ pierwsze wchodzą i wychodzą kobiety
ÿ pierwsza wychodzi ta osoba, która jest 

najbliżej drzwi

20. Które zasady dotyczące prezentów 
trzeba zawsze mieć na uwadze, gdy 
chcemy kogoś czymś obdarować:

ÿ starannie wyważamy wartość prezentu - 
nie za drogi, nie za tani

ÿ nie robimy kolejny raz tego samego pre-
zentu

ÿ dla kobiety kupujemy głównie bieliznę
ÿ dla mężczyzny szukamy skarpet lub 

kapci

21. Tytuł magnificencja odnosi się do:
ÿ kardynałów
ÿ biskupów i arcybiskupów
ÿ rektorów uczelni wyższych
ÿ ambasadorów

22. Jak postąpisz spotykając kolejny raz 
osobę, której wcześniej powiedziałeś 
„dzień dobry”?
………………………………………………

23. Savoir-vivre a zwierzęta domowe:
ÿ gdy zabieramy pupila w gości, obowiązek 

sprzątania po nim spada na gospodarza
ÿ zwierząt nie zabieramy na wizyty, wspól-

ne wycieczki
ÿ w dobrym tonie jest dyskretne dokarmia-

nie zwierząt znajomych podczas spotka-
nia

ÿ przyjmując gości, powinniśmy zamknąć 
naszego pupila w innym pokoju

24. Spotkanie przy okrągłym stole wy-
maga przestrzegania pewnych zasad, 
wśród których nie należy zapominać o:

ÿ posadzeniu gospodarza naprzeciwko 
gospodyni

ÿ posadzeniu gości w kolejności od naj-
młodszego do najstarszego (licząc od 
lewej strony gospodyni)

ÿ sadzaniu naprzemiennie mężczyzn 
i kobiet

ÿ ustaleniu na początku przyjęcia, który 
z gości będzie pomagał gospodyni 
w podawaniu do stołu

25. Przy witaniu się kobiety z mężczyzną 
należy pamiętać o tym, że:

ÿ jako pierwszy zwrot powitania wypowia-
da mężczyzna

ÿ mężczyzna czeka, aż kobieta poda mu 
pierwsza rękę

ÿ mężczyzna, wypowiadając słowa powi-
tania, podaje kobiecie rękę

ÿ mężczyzna, wypowiadając słowa powi-
tania, zawsze całuje kobietę w dłoń

26. Co oznacza skrót R.S.V.P?
……………………………………………

27. Wręczając wizytówkę:
ÿ nie należy wręczać jej osobie o niższej 

randze
ÿ można na wręczonej od kogoś zapisać 

np. dodatkowy numer telefonu
ÿ w dobrym tonie jest obejrzeć ją z każdej 

strony
ÿ jeżeli zapomnieliśmy swojej, pytamy 

czy możemy ją przesłać na adres, który 
otrzymaliśmy lub MMS-em

28. Końcówkę zupy w talerzu...
ÿ zostawiamy
ÿ wygarniamy, przechylając talerz lekko 

do siebie
ÿ wygarniamy, przechylając talerz lekko 

od siebie
ÿ wygarniamy, przechylając talerz lekko 

na bok

Ważne dla rolników
Odzyskaj akcyzę za paliwo!

Sierpień jest drugim terminem składania przez rolników wnio-
sków o zwrot akcyzy za zakupiony oleju napędowy, wykorzystywa-
ny do produkcji rolnej. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy 
złożyć w terminie do 30 sierpnia wraz z fakturami VAT lub ich kopia-
mi, wystawionymi od dnia 1 lutego do 31 lipca 2019 r. Wzór wniosku 
dostępny jest w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych (pokój nr 6) 
oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.

Szkolenie na temat  
„Rolniczy Handel Detaliczny”

W siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bra-
toszewicach odbędzie się 13 sierpnia bezpłatne szkolenie, poświę-
cone sprawom rolniczego handlu detalicznego oraz promocji pro-
duktów lokalnych. Szkolenie jest adresowane głównie do rolników 
produkujących zgodnie z ustawą o rolniczym handlu detalicznym 
i dla zainteresowanych taką produkcją.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu są przyjmowane do 6 sierpnia: 
tel. 42/ 719 89 28, -29; wew. 319; 519-646-530, e-mail: e.kijak@
lodr-bratoszewice.pl; tel. 785-360-548, e-mail: a.walas@lodr-brato-
szewice.pl.

JS



16 - 31 VII `2019 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)
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S p o r t

S p o r t

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

minny Turniej Plażowej Piłki Siatko-
wej o Puchar Prezesa LKS Omega 

Kleszczów został zaplanowany na sobotę 
17 sierpnia na boisku w Żłobnicy. Celem 
tej imprezy będzie nie tylko popularyza-
cja plażowej siatkówki, ale też wyłonienie 
najlepszego siatkarskiego teamu w gminie 
Kleszczów. Impreza zorganizowana przez 
klub Omega rozpocznie się o godz. 9:30.

W turnieju mogą brać udział drużyny 
męskie i żeńskie, złożone z zawodników 
mieszkających na terenie gminy Klesz-
czów. Dopuszczalny jest start zawodni-
ków spoza terenu gminy, ale muszą być 

Przyjmują zgłoszenia  
piłkarskiej młodzieży

lub Omega prowadzi nabór uzupełniających do piłkarskich drużyn młodzieżo-
wych z rocznika 2005, 2007 i 2008. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są telefo-

nicznie przez trenerów. Najstarszy zespół poprowadzi Marcin Zimoch (tel. 600 500 317), 
który został w kleszczowskim klubie koordynatorem grup młodzieżowych. Trenerem ze-
społu z rocznika 2007 jest Wojciech Węglarski(tel. 501 977 125), a rocznika 2008 - Da-
wid Barański (tel. 792 025 285).

Turniej siatkówki plażowej
oni zrzeszeni w LKS Omega Kleszczów. 
Zgłoszenia do imprezy będą przyjmowa-
ne w dniu zawodów do godz. 9:00. System 
rozgrywek jest uzależniony od liczby zgło-
szeń i będzie podany przed rozpoczęciem 
turnieju. Za zajęcie miejsc I-III zawodnicy 
odbiorą puchary i nagrody rzeczowe. Kla-
syfikacja prowadzona będzie oddzielnie 
dla mężczyzn i kobiet.

Organizator zapewnia sędziów, opie-
kę medyczną, napoje. Nie odpowiada za 
rzeczy zaginione; zawodnicy biorą udział 
w zawodach na własną odpowiedzial-
ność.

G

K

Za 2 tygodnie rusza IV liga
P iłkarski sezon 2019/2020 w IV lidze 

regionu łódzkiego rozpocznie się 14 
sierpnia. W pierwszej kolejce drużyna LKS 
Omega Kleszczów będzie gospodarzem 
meczu z Wartą Działoszyn. W następnej 
kolejce naszych piłkarzy czeka wyjazd na 
mecz z LKS Kwiatkowice.

Z jakimi jeszcze drużynami przyjdzie 
im rywalizować w tym sezonie (może 

o awans do III ligi)? Oto rywale: Peli-
kan II Łowicz, KS Sand Bus Kutno, Włók-
niarz Zelów, Polonia Piotrków, Ceramika 
Opoczno, Orzeł Nieborów, MKP-Boruta 
Zgierz, Zjednoczeni Stryków, Termy Ner 
Poddębice, Warta Sieradz, Pogoń Zduń-
ska Wola, ŁKS II Łódź, Orkan Buczek, 
Jutrzenka Warta, Andrespolia Wiśniowa 
Góra.
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Wakacyjne atrakcje
Przygodowo na Jurze

11 lipca wycieczkę po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej od-
było 44 uczniów z najmłodszych klas szkół podstawowych. Był to 
nie tylko ciekawy, ale i pouczający wyjazd o charakterze surviva-
lowym. Mali uczestnicy odbyli m.in. krótkie szkolenie z zakresu 
pierwszej pomocy, poznali podstawowe wyposażenie ratowników 
medycznych, dowiedzieli się, do czego służy przenośny defibry-

lator.
Później, wyposaże-

ni w niezbędny sprzęt 
wspinaczkowy (kask 
i szelki zabezpieczają-
ce) mieli okazję spraw-
dzić swoje umiejętności 
podczas przechodze-
nia kilkunastometro-
wego odcinka zawie-
szonej nad ziemią liny. 
W programie imprezy 
nie zabrakło też zajęć 
w grupach, takich jak 
przygotowanie ogniska 

i budowa leśnego szałasu. 
Dzieci mogły poznać historię i obejrzeć wnętrze Jaskini Olsz-

tyńskiej na terenie Rezerwatu Sokole Góry. Dla uczestników wy-
cieczki atrakcją mogła też być przejażdżka terenowym samocho-
dem oraz zjedzenie obiadu, przygotowanego w kuchni polowej. 

Wyjazd na Jurę został zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kleszczowie.

Na rodzinnym pikniku…
… mieszkańcy naszej gminy mogli się ponownie spotkać w nie-

dzielę, 7 lipca. Impreza, zorganizowana wspólnymi siłami SOL-
PARKU oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury w Klesz-a Kultury w Klesz-
czowie  nos i ła  nazwę 
„Kolorowa podróż do-
okoła…”. Najmłodszym 
uczestnikom bezpłatnie 
udostępniono takie atrak-
cje, jak np. kolorowy plac 
zabaw, przejażdżkę ko-
lejką, zabawy na dmu-ą, zabawy na dmu-, zabawy na dmu-
chańcach, skoki na euro-
bungee.

K o l e j k a  c h ę t n y c h 
ustawiała się do wyplata-
nia kolorowych warkoczy-

ków i malowania buziek. Mali budowniczowie zmagali się z mega-
-klockami, a do zdjęć pozowała z dziećmi żywa maskotka - Julian.

(opr. JS)


