
nr 13/321 • 1 - 15 VII 2011 • Rok XIX • bezpłatny biuletyn samorządowy • ISSN 1505-1692

Gminne autobusy w wakacje
W

å ciąg dalszy na str. 9

Droga do osiedla
ojazd do placu, na którym stanie dziesięć kameralnych 
budynków Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, od-

bywa się teraz tymczasową drogą, poprowadzoną od wsi Łusz-
czanowice. Trzy pierwsze budynki z wykonanymi już dachami, 
wstawionymi oknami i drzwiami tarasowymi są w trakcie prac wy-
kończeniowych. Na trzech kolejnych montowane są dachy.

Jest szansa na to, że kiedy jesienią pierwsi lokatorzy odbio-
rą klucze do spółdzielczych mieszkań, materiały do wykończenia 
wnętrz oraz wyposażenie dowiozą już nową drogą. Urząd Gminy

D

Test prawdy

å ciąg dalszy na str. 3

9

Od 18 lipca można starać się o gminną dota-
cję na zakup i montaż kolektorów słonecznych, 
pomp ciepła, rekuperatorów, ogniw fotowoltaicz-
nych, a nawet turbin wiatrowych. 

Dotacje nie tylko 
do kolektorów

Odnawialne źródła energii to wyzwanie naszych czasów. Coraz 
surowsze normy emisji dwutlenku węgla i drożejące tradycyjne no-
śniki energii (węgiel, gaz, olej opałowy) każą szukać sposobów na 
wykorzystanie zasobów, które nigdy nie ulegną wyczerpaniu. Nale-
żą do nich w pierwszym rzędzie światło słoneczne, oraz siła wiatru. 

Już w 2009 roku gmina Kleszczów jako jeden z pierwszych w 
Polsce samorządów uruchomiła system dotowania realizowanych 
przez mieszkańców inwestycji w odnawialne źródła energii. Z pie-
niędzy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (GFOŚiGW) skorzystało zaledwie kilkanaście osób. Przez 
prawie rok trzeba było czekać, aż parlament wprowadzi takie zmia-
ny prawne, które umożliwią wykorzystanie – zamiast zlikwidowane-
go GFOŚiGW – innego źródła dotacji do proekologicznych inwesty-
cji tj. budżetu gminy.

Uchwalony w tym roku przez Radę Gminy Kleszczów nowy 
program dotacji wraz ze szczegółowym regulaminem został wresz-
cie opublikowany w „Dzienniku Urzędowym Województwa Łódz-
kiego”. Pierwsze wnioski o dotacje mieszkańcy będą mogli składać 
w Urzędzie Gminy od poniedziałku 18 lipca. Na str. 9 omawiamy 
szczegółowo warunki, jakie należy spełnić, by starać się o gmin-
ną dotację.

lipcowe i sierpniowe wtorki i czwartki Zakład Komu-
nalny „Kleszczów” uruchamia – na zlecenie Urzędu 

Gminy – poranne połączenie, dzięki któremu do Kleszczowa 
mogą dojechać mieszkańcy Rogowca, Kamienia i Dębiny. Au-
tobus wyjeżdża z siedziby Zakładu Komunalnego o godz. 7.00, do 
Rogowca dojeżdża o godz. 7.20. Tu zawraca i przez Kamień, Dę-
binę, Żłobnicę wraca do Kleszczowa. 

Dzięki temu połączeniu z najdalszych wiosek można doje-
chać nie tylko na rynek (wtorki) i do lekarzy specjalistów (czwart-
ki), ale także na zakupy, do urzędu i instytucji. W powrotną drogę 
można wyruszyć – po załatwieniu spraw – autobusem, który już 
od dawna obsługuje teren gminy we wtorki i czwartki. W kierun-
ku Łuszczanowic, Wolicy i Łękińska autobus ten odjeżdża o godz. 
11.00 sprzed apteki, a po zrobieniu „małej pętli” o godz. 11.30 tak-
że sprzed apteki wyrusza w kierunku Żłobnicy, Dębiny, Kamienia 
i Rogowca.

å ciąg dalszy na str. 2

å ciąg dalszy na str. 2

czerwca po pomyślnym uruchomieniu pompy głębinowej, 
umieszczonej w otworze Kleszczów GT-1 na głębokości 

150 metrów, rozpoczęło się pompowanie eksploatacyjno-zatłacza-
jące. Odbywało się pod nadzorem Przedsiębiorstwa Geologicznego 
POLGEOL S.A. Woda wydobyta z otworu GT-1 pompowana była 
długim, liczącym 3,2 kilometra podziemnym rurociągiem z rur fi-
berglassowych i – po przefiltrowaniu – zatłaczana do otworu Klesz-
czów GT-2.

Zarówno pracownicy firmy POLGEOL, jak też przedstawiciele 
inwestora czyli spółki Zakład Komunalny „Kleszczów”, pytani o to, 
jak długo będzie trwało pompowanie byli ostrożni w określaniu ter-
minów. I – jak się okazuje – mieli rację. Pompowanie próbne uzna-
no za zakończone dopiero 6 lipca. Czemu trwało tak długo?

– W trakcie prób należało sprawdzić nie tylko rzeczywistą wy-
dajność otworu GT-1 – przyznaje Piotr Kołba, członek zarządu Za-
kładu Komunalnego „Kleszczów”. – Dużo ważniejsze było ustale-
nie, ile wody jest w stanie przyjąć w ciągu godziny otwór „Kleszczów 
GT-2”, do którego woda termalna będzie zatłaczana po wykorzy-
staniu.

Po trzydnio-
wym pompowa-
niu próby prze-
rwano ,  po  to , 
by firma Poszu-
k i w a n i a  N a f -
ty i Gazu Jasło 
–  w y k o n a w c a 
odwiertu w Ko-
lon i i  Łuszcza -
nowice, mogła 
jeszcze popra-
wić chłonność 
skał ,  przyjmu-
jących wtłacza-
ną do odwiertu 
wodę. Ostatecz-
ne parametry, 
które zostały za-
twierdzone w dokumentacji po wykonaniu kolejnego pompowania 

Ta skomplikowana instalacja została przygo-
towana do wykonania pompowania próbnego 
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w Kleszczowie ogłosił przetarg na jej budowę. We-
wnętrzna droga dojazdowa, prowadząca od ulicy 
Sportowej, będzie liczyła prawie 780 metrów dłu-
gości. Zostanie wykonana wraz z kompletną infra-
strukturą techniczną, której na tym terenie wcze-
śniej nie było.

Główny projekt budowy drogi dojazdowej jest 
gotowy od ubiegłego roku. Jezdnia zostanie wyko-
nana z szarej kostki betonowej. Będzie miała szero-
kość 6 metrów. Po jednej stronie powstanie przyle-

Droga do osiedla
Gminne autobusy 

w wakacje

gający do drogi chodnik, zaś po drugiej – 3-metrowy 
ciąg pieszo-jezdny. Będzie wykonany z tzw. bezfa-
zowej kostki betonowej, dzięki czemu na gładkiej na-
wierzchni można będzie jeździć na rolkach. Biorąc 
pod uwagę, że w dziesięciu spółdzielczych domach 
zamieszka łącznie ponad 100 rodzin, ciąg pieszo-
-jezdny oddzielony od jezdni pasem zieleni będzie 
miejscem, po którym bezpiecznie będą mogły jeździć 
na rowerach dzieci.

Na zamówienie Urzędu Gminy opracowane zo-
stały też odrębne projekty techniczne, dotyczą-
ce doprowadzenia na osiedle infrastruktury tj. sie-
ci wodociągowej, kanalizacyjnej, sieci gazowej 
i teletechnicznej. Do zasilenia dziesięciu budynków 
w energię elektryczną konieczne będzie doprowa-
dzenie sieci energetycznej 15 kV oraz budowa sta-
cji transformatorowej. W przyszłości do wykonanych 
już sieci można będzie podłączać kolejne budynki, 
bowiem w planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy tereny sąsiadujące z budowaną drogą zosta-
ły przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, głów-
nie wielorodzinną.

Oferty firm specjalizujących się w budowie dróg 
będą przyjmowane w Urzędzie Gminy do 19 lipca. Po 
podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 15 tygo-
dni na realizację tej inwestycji.

(s)

Widok spółdzielczego osiedla od strony 
wschodniej. Niskie, szare ściany na pierw-
szym planie to ciąg garaży. 

Tak jak w poprzednich latach na okres wakacji 
Zakład Komunalny „Kleszczów” zawiesił jeden, po-
południowy kurs autobusowy do Bełchatowa. Cho-
dzi o autobus wyjeżdżający z Kleszczowa (SOL-
PARK) o godz. 14.45.

We wszystkie dni powszednie mieszkańcy 
gminy mogą dojechać do Bełchatowa, korzysta-
jąc z połączenia porannego (wyjazd z centrum o 
godz. 9.01) oraz popołudniowego (wyjazd z cen-
trum Kleszczowa o godz. 16.30). Pierwszy ze 
wspomnianych autobusów wyrusza z Bełchatowa 
(szpital) w drogę powrotną o godz. 11.30, zaś drugi 
– z tego samego przystanku o godz. 20.00. Przy-
pomnijmy, że powrotny kurs wieczornego autobu-
su jest przedłużony z Kleszczowa przez Żłobnicę 
do Dębiny i Kamienia.

Cena biletu za jeden przejazd na terenie gmi-
ny wynosi 1,50 zł, natomiast poza teren gminy – 
4 zł.

(s)

Certyfikaty dla gminy i ZSP
czerwca podczas zorganizowanego w Łodzi podsumowania ruchu 
innowacyjnego w szkolnych systemach edukacji w roku szkolnym 

2010/2011 Gmina Kleszczów została uhonorowana jednym z certyfikatów 
„Partner Przyjazny Edukacji”. Wyróżnienie to odebrał sekretarz gminy Kazi-
mierz Hudzik. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Kleszczów okazał się jedy-
nym samorządem, który wyróżniono takim tytułem.

Na tej samej uroczystości samorządowy Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie otrzymał certyfikat „Organizacja 
Innowacyjna”. Taki certyfikat został przyznany tylko 11 
szkołom z całego województwa łódzkiego. Wśród nich 
ZSP w Kleszczowie to najmłodsza placówka oświato-
wa, działająca dopiero od dwóch lat. Wyróżnienie ode-
brała Agnieszka Nagoda-Gębicz, dyrektor ZSP (na zdjęciu po lewej).

Certyfikaty wręczała Lilla Jaroń - wiceminister edukacji. Uroczystość, którą co 
roku organizuje Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Prak-
tycznego, promuje wartościowe rozwiązania edukacyjne i służy docenianiu kre-
atywnych dyrektorów, nauczycieli, uczniów, a także firm i organizacji, które są so-
jusznikami nowatorskich szkół.

(s)

Remont 
w szkole

ześć firm zgłosiło swoje oferty w ogło-
szonym przez gminę Kleszczów przetar-

gu na wykonanie prac remontowych w siedzibie 
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Jako naj-
korzystniejsza została wybrana oferta złożona 
przez firmę Rol-Bud Elżbieta Grabiszewska ze 
Szczercowa. Zakres zaplanowanych do wykona-
nia prac obejmuje głównie renowację parkietów 
i okładzin ściennych z drewna (cyklinowanie, szli-
fowanie i lakierowanie) wraz z malowaniem ścian 
i sufitów w korytarzach i salach dydaktycznych. 
Przewidziano też naprawę poszycia dachowego 
nad budynkiem sali gimnastycznej; uszczelnie-
nie łączeń pionów kanalizacyjnych, wykonanych 
z rur żeliwnych; wymianę wewnętrznej instala-
cji wodociągowej w pomieszczeniach szkolnej 
kuchni.

Prace remontowe obejmą również zewnętrz-
ne elewacje, przez co zmieni się częściowo wy-
gląd szkolnego budynku. Na tle ścian z klin-
kierowej cegły wyraźnie będą widoczne jasne 
obramowania okien, wykonane ze specjalnych 
profili z utwardzonego styropianu. Podstawo-
wy cel tych prac to – obok poprawy estetyki bu-
dynku – likwidacja istniejących mostków termicz-
nych w miejscu nadproży i wieńców żelbetowych. 
Powierzchnia styropianowych profili, które będą 
użyte do montażu, została utwardzana z wyko-
rzystaniem żywic i kwarcu. Dzięki temu są one 
twarde, odporne na zmienne warunki atmosfe-
ryczne i mają mieć wygląd naturalnego kamie-
nia - piaskowca.

4 lipca pracownicy Urzędu Gminy przekaza-
li wykonawcy plac budowy. Zapisany w umowie 
termin zakończenia robót to 20 sierpnia. Koszt 
całości prac wyniesie 439 tys. zł.

(s)

Kleszczów - „Sportowa Gmina”

S
14

G mina Kleszczów otrzymała nowe za-
szczytne wyróżnienie - tytuł „Sportowa 

Gmina”, przyznany przez Zarząd Polskiego Klu-
bu Infrastruktury Sportowej. Kapituła oceniając sa-
morządy, które przystąpiły do konkursu, oceniała 
nie tylko stan bazy sportowej, 
wydatki poniesione na budo-
wę infrastruktury sportowej 
oraz na sport masowy. An-
kiety, które należało wypełnić 
zawierały także informacje o 
działających na terenie gminy 
klubach sportowych, zatrud-
nionych trenerach oraz suk-
cesach sportowych mieszkań-
ców z ostatnich lat.

Uroczysta gala, podczas której wręczano wy-
różnienia w konkursie „Sportowa Gmina 2011” od-
była się 14 czerwca w Pałacu Lubomirskich w War-
szawie. W tegorocznej edycji kapituła postanowiła 
przyznać wyróżnienia 65 miastom i gminom z ca-

łej Polski. Nagrodę dla 
gminy Kleszczów odebra-
ła Maria Cłapka - skarb-
nik gminy.

N a  u r o c z y s t o ś c i 
obecna była m. in. słyn-
na polska lekkoatletka, 
członkini Międzynarodo-
wego Komitetu Olimpij-
skiego - Irena Szewińska.

(s)
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Urząd Gminy w Kleszczowie 

zatrudni KIEROWCĘ
Kandydat powinien spełniać następujące 
wymagania:
•	 prawo jazdy kategorii „B”
•	 wykształcenie zawodowe/średnie
•	 5-letnie doświadczenie zawodowe 

w prowadzeniu pojazdów, w tym - do-
świadczenie w przewozie osób

•	 brak przeciwwskazań zdrowotnych
•	 niekaralność, odpowiedzialność, su-

mienność.
Zgłoszenia zawierające list motywacyjny, 
CV i zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych prosimy kierować do dnia 29 lipca 
2011 r. na adres: Urząd Gminy w Klesz-
czowie, ul. Główna 47.

Dyrektorzy Publicznych Przedszkoli Sa-
morządowych w Kleszczowie, Łuszczano-
wicach i Łękińsku zatrudnią nauczycieli 
posiadających przygotowanie pedago-
giczne oraz kwalifikacje do prowadze-
nia następujących zajęć dodatkowych: 
j. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, 
rytmiki, logopedii i tańca towarzyskiego.
Dokumentację należy składać do dnia 
19.08.2011 r. do dyrektorów poszczegól-
nych placówek. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerami telefonów: 
44/ 731 31 75, 731 47 33, 731 46 00.

Dyrektorzy Publicznych Przedszkoli Sa-
morządowych w Kleszczowie i Łuszczano-
wicach zatrudnią osobę na stanowisko 
sprzątaczka - woźny na ½ etatu na czas 
określony. Szczegółowe informacje doty-
czące wymagań można uzyskać w siedzi-
bie PPS w Kleszczowie i Łuszczanowicach 
(tel. 44/ 731 31 75, 731 47 33).
Dokumentację należy składać do dnia 
19.08.2011 r. w w/w placówkach. 

Dyrektor Publicznego Przedszkola Samo-
rządowego w Kleszczowie zatrudni na-
uczyciela wychowania przedszkolnego 
(z kwalifikacjami) w wymiarze 18/25 godzin 
wychowawczo-dydaktycznych. Szczegóło-
we informacje dot. wymagań stawianych 
kandydatom oraz zakresu wykonywanych 
zadań można uzyskać w siedzibie PPS 
w Kleszczowie (tel. 44/ 731 31 75).
Dokumentację należy składać do dnia 
19.08.2011 r.: PPS w Kleszczowie, 97-410 
Kleszczów, ul. Szkolna 6.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Samo-
rządowego w Łuszczanowicach zatrudni 
nauczyciela wychowania przedszkolne-
go w pełnym wymiarze zajęć wychowaw-
czo-dydaktycznych na zastępstwo. Szcze-
gółowe informacje dot. wymagań stawia-
nych kandydatom oraz zakresu wykony-
wanych zadań można uzyskać w siedzibie 
PPS Łuszczanowice (tel. 44/ 731 47 33).
Dokumentację należy składać do dnia 
19.08.2011 r. w siedzibie placówki.

eksploatacyjno-zatłaczającego to wydaj-
ność 157 m sześć./h wody o temperaturze 
przekraczającej nieco 50 st. C. Oznacza to, 
że szacowana moc cieplna źródła geoter-
malnego w Kleszczowie wynosi - w zależ-
ności od sposobu jego wykorzystania - od 
4 do 5 MW.

Te parametry będą brane pod uwa-
gę przy tworzeniu projektów gospodarcze-
go wykorzystaniu wód termalnych w Klesz-
czowie. Pierwszy z tych projektów zakłada 
użycie ciepłej wody z głębi ziemi do ogrze-
wania budynków i obiektów rekreacyjno-

-sportowych, mieszczących się w kompleksie SOLPARK. Zakład Komunalny „Kleszczów” 
ogłosił przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji obejmującej wykonanie przy-
łączy cieplnych oraz modernizację istniejących kotłowni przy kompleksie SOLPARK oraz 
hotelu SOLPARK przy ul. Sportowej w Kleszczowie. Oferty na przetarg przyjmowane są do 
21 lipca br.

(s)

Test prawdy

Drugi dzień pompowania - monitor pokazuje 
parametry z obydwu odwiertów

å ciąg dalszy ze str. 1

Zasady korzystania z pływalni SOLPARKU
Zgodnie z nową umową, zawartą przez Urząd Gminy z „SOLPARK Kleszczów” 

Sp. z o.o. obowiązują następujące godziny udostępniania basenu dla mieszkańców 
naszej gminy:
W OKRESIE WAKACJI:
•	 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 23.00,
•	 soboty, niedziele i święta w godz. 9.00 - 12.00 oraz od godz. 20.00 do 23.00.
W OKRESIE ROKU SZKOLNEGO:
•	 od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 - 22.00,
•	 piątek, sobota, niedziela i święta w godz. 9.00 - 12.00 oraz od godz. 20.00 do 22.00.
Gimnastyka w wodzie dla seniorów – jeden raz w tygodniu we wtorek w godz. 9.30 
- 10.30.

Basen udostępniany jest mieszkańcom gminy na podstawie wydanego przez 
SOLPARK karnetu i uprawnia do korzystania z basenu przez 8 godzin basenowych 
w każdym miesiącu (1 godzina basenowa - 60 minut).

Czerwcowa sesja
czerwca odbyła się dziewiąta w tej 
kadencji sesja Rady Gminy Klesz-

czów. W jej trakcie radni podjęli kilkana-
ście uchwał. Najwięcej z nich dotyczyło 
dwóch tematów: wyrażenia zgody na sprze-
daż przez fundację terenów inwestycyjnych 
w strefie w Żłobnicy oraz zawarcia porozu-
mień z Powiatem Bełchatowskim w sprawie 
inwestycji na drogach powiatowych.

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 
wystąpiła do rady z wnioskiem o zgodę 
na sprzedaż gruntów w Strefie Przemysło-
wej w Żłobnicy pod „Solar Centrum Pol-
ska” - przedsięwzięcie związane z pro-
dukcją ogniw fotowoltaicznych. Zgodnie 
z informacjami fundacji w pierwszej kolej-
ności na tym terenie ma powstać centrum 
biurowo-projektowo-naukowe o pow. 2000 
m2. Jego budowa planowana jest w najbliż-
szych miesiącach. Głównym organizatorem 
tego przedsięwzięcia jest firma Si Power 
Sp. z o.o. Rada Gminy wyraziła zgodę na 
sprzedaż terenów inwestycyjnych dla firm: 

Si Power Sp. z o.o. (0,8 ha), Belectric Pol-
ska Sp. z o.o. (8,3 ha), Jurchen Technology 
Sp. z o.o. (4,98 ha).

Uchwały odnoszące się do porozumień 
z powiatem dotyczą rozbudowy pięciu róż-
nych fragmentów dróg powiatowych na te-
renie gminy (w Łękińsku, Łuszczanowicach 
i Żłobnicy). Ponadto Rada Gminy na czerw-
cowej sesji: przyjęła sprawozdania: z re-
alizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Kleszczów na lata 2009-2010 oraz 
sprawozdanie z działalności Fundacji Roz-
woju Gminy Kleszczów za rok 2010; podjęła 
uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany 
planu zagospodarowania dla miejscowości 
Bogumiłów i Karolów oraz do sporządze-
nia miejscowego planu dla fragmentu stre-
fy przemysłowej Bogumiłów; powołała zło-
żony z 6 radnych zespół, który zająć się ma 
opiniowaniem osób, zgłoszonych w gminie 
Kleszczów jako kandydaci na ławników są-
dowych.

(s)
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Ponad 110 pań na badaniach
czerwca Urząd Gminy zorganizował badania profilaktyczne z zakresu mammogra-
fii i cytologii dla kobiet mieszkających na terenie gminy Kleszczów. Badania były fi-

nansowane z puli Narodowego Funduszu Zdrowia, a częściowo dofinansowane także z bu-
dżetu gminy.

Do ustawionego przed Gminnym Ośrodkiem Zdrowia tzw. mammobusu, w którym wy-
konywane były mammograficzne badania piersi, zgłosiły się 74 panie. Przypomnijmy, że 
z mammografii mogły korzystać kobiety w wieku 40-69 lat, przy czym badania dla grupy wie-
kowej 40 – 50 lat sfinansowała Gmina Kleszczów.

Badania cytologiczne adresowane były do kobiet w wieku 25-59 lat. W gabinecie 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia lekarz przebadał 39 zapisanych wcześniej mieszkanek gminy.

Kolejne badania mammograficzne Urząd Gminy będzie organizował we wrześniu. W ich 
trakcie przebadane zostaną również te kobiety, które zapisały się na 18 czerwca, ale z przy-
czyn technicznych nie były poddane badaniu.

(s)

MIEJSCOWOŚCI ODPADY 
KOMUNALNE

ODPADY 
SEGREGOWANE

Słok-Młyn, Czyżów, 
Adamów, Łękińsko, Wolica, 
Kolonia Wola Grzymalina, 
Łuszczanowice Huby, 
Łuszczanowice Kolonia, 
Łuszczanowice, Antoniówka, 
Rogowiec (ul. Wiejska)

l 08 sierpnia
l 12 września
l 10 października
l 14 listopada
l 12 grudnia 

SZKŁO:
l 18 lipca  l 17 października
SUCHE:
l 18 lipca l 22 sierpnia
l 12 września l 17 paździer-
nika l 14 listopada 
l 19 grudnia

Kleszczów (cała 
miejscowość), Kamień, 
Bogumiłów, Dębina, Żłobnica

l 09 sierpnia
l 13 września
l 11 października
l 08 listopada
l 13 grudnia

SZKŁO:
l 19 lipca l 18 października
SUCHE:
l 19 lipca l 23 sierpnia
l 13 września l 18 paździer-
nika l 15 listopada 
l 20 grudnia

18

Terminy odbioru odpadów

Komunikaty

lipca w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy w Kleszczowie odbyło się 

spotkanie informacyjne dla przedsiębior-
ców, poświęcone dostępnym obecnie fun-
duszom UE, z których firmy mogą pozyski-
wać dotacje. Największe zainteresowanie 
szkoleniem wykazali mikroprzedsiębiorcy 
i mali przedsiębiorcy. Dostrzegli oni szansę 
otrzymania dotacji w ramach III Osi prioryte-
towej: Gospodarka, innowacyjność, przed-
siębiorczość Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007–2013.

Spotkanie poprowadził specjalista z za-
kresu dotacji Unii Europejskiej dla przedsię-
biorstw. Każdy z uczestników mógł skon-
sultować z prowadzącym projekt swojego 
wniosku o dotację oraz uzyskać szczegóło-
we informacje, dotyczące możliwości uzy-
skania dotacji na rozwój własnej firmy.

Na stronie internetowej www.klesz-
czow.pl/eu zostały zamieszczone materia-
ły informacyjne ze spotkania. Zachęcamy 
właścicieli firm, którzy z różnych względów 
nie mogli wziąć udziału w szkoleniu, do za-
poznania się z tymi materiałami.

(s)

6

Urlopowe przerwy w gabinetach
•	 Lek. stom. z gabinetu, działającego w Gminnym 

Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie - urlop wypo-
czynkowy do 17 lipca. W sierpniu „pracująca” 
sobota w tym gabinecie została przeniesiona 
z 13 na 6 sierpnia. 

•	 Lek. stom. z gabinetu w Szkole Podstawowej 
w Łękińsku - urlop wypoczynkowy od 10 do 30 
sierpnia.

•	 Lek. stom. z gabinetu w Szkole Podstawowej 
w Kleszczowie – urlop wypoczynkowy od 16 do 
26 sierpnia. Najbliższe soboty, w których będzie 
czynny w/w gabinet to: 30 lipca i 3 września.

Ginekolog i pediatra w sierpniu
•	 Lekarz ginekolog z Instytutu CZMP w Łodzi 

przyjmowała pacjentki w dniach 7 i 14 lipca. Pla-
nowane na kolejny miesiąc terminy przyjęć to: 
11, 18 i 25 sierpnia (od godz. 13).

•	 Lekarz pediatra z Instytutu CZMP w Łodzi ustalił 
sierpniowe terminy przyjęć na 11 i 25 sierpnia 
(od godz. 13).

Prawnik i psycholog nie dyżurują w lipcu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczo-
wie informuje, że w ciągu lipca, z powodu przerwy 
urlopowej, mieszkańcy nie mogą korzystać z porad 
prawnika i psychologa. Od sierpnia prawnik będzie 
dyżurował zgodnie z dotychczasowym harmono-
gramem tj. w drugi i czwarty wtorek miesiąca 
w godz. od 16.00 do 19.00. Miejsce dyżurów to sie-
dziba GOPS w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 2). Nie 
zmienią się także terminy dyżurów psychologa, 
który udziela bezpłatnych porad w każdy czwartek 
w godz. 15.00-18.00 w siedzibie Szkoły Podstawo-
wej w Kleszczowie.

Przebadają kondycję łąk
Od 1 do 5 sierpnia na terenie gminy Kleszczów 
będą wykonywane przeglądy stanu łąk. Takie ba-
dania wykonywane są na zlecenie Kopalni Węgla 
Brunatnego Bełchatów przez wyspecjalizowane 
firmy. Najbliższy przegląd zostanie wykonany przez 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Kujawsko-
-Pomorskiego Ośrodka Badawczego w Bydgosz-
czy. Badania pozwolą określić aktualny zasięg leja 
depresji, wywołanego przez kopalnię odkrywkową

Agencja Rozwo-
ju Regionalnego „AR-
REKS” S.A. informu-
je, iż od dnia 11 lipca 

br. Biuro Obsługi Klienta zostało prze-
niesione piętro niżej – wejście od stro-
ny ul. Głównej.

W Biurze Obsługi możemy załatwić 
sprawy telekomunikacyjne (telefon, Inter-
net) oraz zgłaszać awarie.

Punkt jest czynny od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.15-15.15.

Serdecznie zapraszamy.

Ostatnie dotacje „LETNIE 
PORZĄDKI”

„LETNIE 
PORZĄDKI”
Stacja Paliw 
„BLISKA”

zaprasza do skorzystania 
Z PROMOCYJNYCH CEN MYJNI 

Każdy program mycia o 30% tańszy

l I program – 7,70 zł
l II program – 8,40 zł

l III program – 10,50 zł
l IV program – 12,60 zł

Czas trwania promocji 14.VII do 
30.IX.2011 r. 

Ponadto proponujemy Państwu 
sprzątanie wewnątrz pojazdu 

– odkurzanie w cenie 2,00 zł za 5 minut.

Serdecznie zapraszamy 
w godz. 6.00–22.00 - 7 dni w tygodniu.

Kleszczów ul. Główna 37.
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WYPOCZYNEK KRAJOWY
Uczniowie klas I–III (59 osób) wyjeżdżają na wypoczynek letni do 
miejscowości Pogorzelica. W Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „Dziejba 
leśna” będą przebywać od 6 do 19 sierpnia.
W programie, przygotowanym przez firmę organizującą (Usługi Turystyczne 
„WAN–MAR” z Łodzi), podczas pobytu nad morzem przewidziano dla dzieci: 
zajęcia na basenie, zajęcia taneczne, dyskoteki, rozgrywki sportowe, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, rejs statkiem, wstęp do parku wodnego, przejazd ko-
lejką retro na trasie Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica, a także cało-
dzienną wycieczkę do Kołobrzegu.
UWAGA: zbiórka w dniu wyjazdu na parkingu obok Kompleksu SOLPARK 
o godz. 9.00. Powrót – 19 sierpnia ok. godz. 20.00.
Uczniowie klas I–III (42 osoby) wyjadą na 7-dniowy pobyt w górach, 

organizowany samodzielnie przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczo-
wie. Od 15 do 21 sierpnia dzieci będą 
wypoczywać w tatrzańskiej miejsco-
wości Małe Ciche, w ośrodku „Oliwia”.
W programie tatrzańskiego pobytu 
dzieci przewidziano zajęcia sporto-
wo–rekreacyjne, warsztaty plastycz-
ne, wyjście na baseny termalne, wy-
cieczkę do Rabki i m.in. zwiedzanie 
Muzeum Taboru Kolejowego, opowie-
ści gawędziarza w chacie góralskiej 
w Murzasichlu, ognisko, dyskoteki, 
wyjście do kina.

UWAGA: zbiórka w dniu wyjazdu przed siedzibą GOK w Kleszczowie o godz. 
9.00.
Uczniowie klas IV–VI (107 osób) wyjeżdżają w sierpniu do Łeby. Miej-
scem ich dwutygodniowego pobytu (od 14 do 27 sierpnia) będzie Ośrodek 
Wypoczynkowy „Fregata”.
W programie pobytu, za którego organizację odpowiadać będzie Przedsiębior-
stwo Handlowo-Usługowe „WAGANT” z Białegostoku, koloniści znajdą: zaję-
cia artystyczne, zajęcia sportowe, aerobic, dyskoteki, rejs statkiem, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, warsztaty recytatorskie, wejście na basen, całodzien-
ną wycieczkę do Szymbarku i na Wieżycę, a także przejazd „bajkową kolejką” 
na ruchome wydmy.
UWAGA: zbiórka w dniu wyjazdu na parkingu przy Kompleksie SOLPARK 
o godz.9.00. Powrót – 27 sierpnia ok. godz. 18.00.
Uczniowie gimnazjum (96 osób) wyjadą na wypoczynek letni do 
Łeby. W Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „Słoneczko” będą przebywać 
od 8 do 21 sierpnia. Za organizację wypoczynku gimnazjalistów odpowiadać 
będzie Biuro Podróży „KON - TIKI” z Wrocławia, które w swojej ofercie za-
proponowało takie atrakcje, jak: warsztaty plastyczne, zajęcia warsztatowe 
z podstaw komputera, fitness, dyskoteki, nauka pływania, akademia wdzięku 
i urody, całodzienna wycieczka do Trójmiasta, rejs statkiem, ognisko z piecze-
niem kiełbasek, zajęcia na czterobatutowej trampolinie, piesza wycieczka do 
Nowęcina, wyjście do parku wodnego.
UWAGA: zbiórka w dniu wyjazdu na parkingu obok Kompleksu SOLPARK 
o godz.8.30. Powrót – 21 sierpnia ok. godz. 19.00.

Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów 
(45 osób) wyjeżdżają do Łeby. W Ośrodku Wypoczynkowym „Bałtyckie Ma-
rzenie” będą wypoczywać i ćwiczyć nowy repertuar. Pobyt naszych muzyków 
nad morzem potrwa od 7 do 20 sierpnia.
W programie zaproponowanym przez firmę organizującą (Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „WAGANT” z Białegostoku) obok zajęć muzycznych 

znajdujemy: wyjścia na pływalnię, ognisko, rejs statkiem oraz zaplanowaną na 
pół dnia wycieczkę na słynne, ruchome wydmy koło Łeby.
UWAGA: zbiórka w dniu wyjazdu na parkingu przy Kompleksie SOLPARK 
o godz.9.00. Powrót – 20 sierpnia ok. godz. 18.00.

ZALECENIA ORGANIZACYJNE
Uczestnicy wypoczynku krajowego proszeni są o zabranie m. in.: nakrycia gło-
wy, kremów i okularów z filtrem UV, kostiumu i czepka kąpielowego, klapek 
plażowych, wygodnego obuwia sportowego, kurtki przeciwdeszczowej. Na 
czas podróży wskazany jest wygodny ubiór (np. dresy). Prowiant na drogę 
winien składać się z wody mineralnej, kanapek z serem, owoców. Prosimy, aby 
osoby z chorobą lokomocyjną zaopatrzyły się w stosowne leki. Uczestnicy wy-
poczynku zobowiązani są stosować do regulaminu i poleceń wychowawców, 
a odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas podróży 
i pobytu ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

WYPOCZYNEK ZAGRANICZNY
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (63 osoby niepełno-
letnie) wyjeżdżają do Rimini we Włoszech na 14–dniowy obóz dydaktyczno-
-rekreacyjny. Od 25 lipca do 7 sierpnia będą przebywać w hotelu Britta ***.
W programie wypoczynku: nauka języka włoskiego, piesze wycieczki po Ri-
mini, wieczorek z tradycjami i kulturą włoską, plażowanie, całodzienny pobyt 
w Mirabilandii (największym w tej części parku rozrywki), pobyt w profesjonal-
nej dyskotece, zwiedzanie Wenecji (rejs statkiem po lagunie weneckiej, Ca-
nale Grande, plac św. Marka, wizyta pod pałacem Dożów) oraz całodzienna 
wycieczka do Florencji (punkt widokowy na Piazzale Michelangelo, spacer po 
ogrodach Boboli, kościół franciszkański Santa Croce z grobowcami Michała 
Anioła, Galileusza, Machiavellego, Rossiniego, fontanna Neptuna, katedra 
Santa Maria del Fiore).
UWAGA: zbiórka w dniu wyjazdu na parkingu przy Kompleksie SOLPARK 
o godz.15.30.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (osoby pełnoletnie) 
i studenci wyjadą także na 14–dniowy obóz dydaktyczno-rekreacyjny. Będą 
przebywać w tym samym mieście i hotelu co wymieniona wcześniej grupa.

•	 I turnus (53 osoby) - od 5 do 18 sierpnia,
•	 II turnus (53 osoby) - od 16 do 29 sierpnia.

W programie pobytu: nauka języka włoskiego, piesze wycieczki po Rimini, 
wieczorek z tradycjami i kulturą włoską, plażowanie, pobyt w profesjonalnej 
dyskotece, zwiedzanie Wenecji (rejs statkiem po lagunie weneckiej, Canale 
Grande, plac Św. Marka, wizyta pod pałacem Dożów), półdniowa wycieczka 
do San Marino, całodzienna wycieczka do Florencji (punkt widokowy na Piaz-
zale Michelangelo, spacer po ogrodach Boboli, kościół franciszkański Santa 
Croce z grobowcami Michała Anioła, Galileusza, Machiavellego, Rossiniego, 
fontanna Neptuna, katedra Santa Maria del Fiore).
UWAGA: zbiórka w dniu wyjazdu na parkingu przy Kompleksie SOLPARK 
o godz.15.30.
Organizatorem wypoczynku zagranicznego, wybranym przez GOK w przetar-
gu jest firma „Gandalf Travel” Agnieszka Gałkiewicz ze Rzgowa.

ZALECENIA ORGANIZACYJNE
Uczestnicy wypoczynku zagranicznego proszeni są o zabranie aktualnego 
paszportu lub dowodu osobistego. Należy zaopatrzyć się m.in.: w nakrycie 
głowy, kremy i okulary z filtrem UV, kostium i czepek kąpielowy, klapki plażo-
we, wygodne obuwie sportowe, kurtkę przeciwdeszczową. Na czas podróży 
wskazany jest wygodny ubiór (dresy i ciepła odzież na trasę w nocy). Prowiant 
na drogę winien składać się z wody mineralnej, kanapek z serem, owoców. 
Prosimy, aby osoby z chorobą lokomocyjną zaopatrzyły się w stosowne leki. 
Uczestnicy wypoczynku zobowiązani są stosować do regulaminu i poleceń 
wychowawców, a odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika 
podczas podróży i pobytu ponosi uczestnik /rodzice lub prawni opiekunowie.

Wakacyjne wyjazdy uczniów i studentów
Informacje organizacyjne Gminnego Ośrodka Kultury

Ośrodek „Oliwia” w Małym Cichym
(foto ze strony www.dw-oliwia.pl)
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Inwestycje na drogachLKS Omega proponuje w wakacje
Nauka tenisa ziemnego 
Na kortach w Łękińsku i Łuszczanowicach aż do końca sierp-
nia odbywać się będą dwa razy w tygodniu zajęcia z tenisa 
ziemnego dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez instruktora.

Godziny zajęć:
•	 sobota, godz. 10.00 – 12.00
•	 środa, godz. 16.00 – 18.00.

Inne imprezy rekreacyjno-sportowe:
•	 30 lipca (sobota), od godz. 10.00 – turniej w siatkówce 

plażowej (obok boiska w SOLPARKU),
•	 30 lipca (sobota), od godz. 9.00 –zakładowy turniej w pił-

ce nożnej o Puchar Wójta Gminy Kleszczów (boiska piłkar-
skie w Łękińsku i Wolicy),

•	 2 sierpnia (wtorek), godz. 12.00-15.00 – turniej pływacki 
(basen SOLPARKU),

•	 7 sierpnia (niedziela), od godz. 10.00 – turniej piłki noż-
nej pomiędzy ogniwami LKS Omega Kleszczów o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów (boiska piłkar-
skie w Żłobnicy i Łuszczanowicach),

•	 20 sierpnia (sobota), od godz. 10.00 – turniej tenisa 
ziemnego (korty w Łękińsku).

Informator WAKACYJNYInformator WAKACYJNY

PROSTO z SOLPARKU
Letnia Szkoła Junior Media

Dziewięć redakcji gazetek szkolnych z całej Polski zawita do 
SOLPARKU na tygodniową Letnią Szkołę Junior Media. Młodzi 
reporterzy wspólnie zredagują swoją gazetę, korzystając z porad 
dziennikarzy redakcji Polska - Dziennik Łódzki. W trakcie pobytu 
w Kleszczowie uczniowie wraz z opiekunami będą mogli korzy-
stać z atrakcji SOLPARKU i nie tylko.

Kolejne atrakcje dla maluchów
SOLPARK z myślą o najmłodszych wprowadza kolejne atrakcje. 
Na parterze głównego holu zostały ustawione dwie „bujanki” - 
samochodzik HELLO KITY oraz samolocik. Można je uruchomić 
wrzucając monetę.
SOLPARK wprowadza też do oferty sprzedaż drobnych zaba-
wek, breloków, sztucznej biżuterii.

„Śniadanie do łóżka” w amfiteatrze
30 lipca od godz. 20 w amfiteatrze SOLPARKU rozpocznie się 
projekcja polskiej komedii romantycznej „Śniadanie do łóżka”. 
Wstęp na projekcję – bezpłatny. Pokaz filmu jest sponsorowany 
przez bełchatowski salon samochodowy. Oferowane przez niego 
modele wystawione będą na dziedzińcu SOLPARKU od 29 do 
31 lipca.

Obozy i zgrupowania
Wakacje to czas, kiedy dysponując większą ilością miejsc ho-
telowych (dochodzą miejsca w internacie) Kompleks SOLPARK 
może organizować obozy i zgrupowania dla większych grup 
sportowych. W czerwcu na kilkudniowym obozie przebywały 
tu drużyny Znicza Pruszków (roczniki ‘2001 i ‘2002) oraz kadra 
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej ‘96.
Na początku lipca na kilkudniowych zgrupowaniach przebywa-
ły w SOLPARKU drużyny: PKS Agape Białołęka ‘2002 i ‘2003 
oraz Stadionu Śląsk (rocznik ‘2003). Oprócz treningów na boisku 
oraz w hali młodzi piłkarze korzystają z atrakcji basenowych oraz 
aerobowych zajęć ruchowych. Po piłkarskiej młodzieży do SOL-
PARKU przyjechała drużyna Olimpii Grudziądz. (opr. s)

Łękińsku użytkownicy placu zabaw i kompleksu boisk przy 
ulicy Północnej będą mogli korzystać z bezpiecznej drogi 

dojazdowej. Dawniej jeździły po niej samochody, skracające sobie 
drogę do ul. Długiej.

W ramach kończącej się już inwestycji na odcinku ponad 190 
metrów wykonana została kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz 
kanalizacja teletechniczna. Uzupełniono oświetlenie uliczne, wyko-
nano pas nowej jezdni o szerokości 6 metrów oraz ścieżkę rowe-

rową, która łączy zbudowane 
wcześniej ścieżki przy ul. Dłu-
giej oraz ul. Północnej.

Przylegająca do boiska 
część nowej jezdni została wy-
łączona z ruchu. Można po niej 
jeździć na rolkach, a maluchy 
mogą ćwiczyć jazdę na rower-
kach. Cena brutto za wykona-
ne roboty wyniosła 736 tys. zł.

***
W Łuszczanowicach została zbudowana nowa droga dojazdo-

wa do kilku budynków jednorodzinnych. Droga liczy 330 m długo-
ści. Została na niej wykonana kanalizacja deszczowa i sanitarna, 
wodociąg oraz sieć gazowa i tele-
techniczna. Nawierzchnię jezdni 
oraz chodników zbudowano z kost-
ki betonowej.

Zadaniem wykonawcy, wybra-
nego w przetargu do tej inwestycji 
było też uzupełnienie brakującego 
730-metrowego odcinka chodnika 
oraz wykonanie wjazdów na pose-
sje przy drodze powiatowej, biegną-
cej od Łękińska przez Łuszczano-
wice. Całość zadania, które było realizowane w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy kosztowała 1 mln 352 tys. zł brutto.

(s)

W

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza mieszkańców 
gminy do udziału w konkursach dożynkowych:
•	 na „Najsmaczniejszy chleb dożynkowy” (druga edycja ubie-

głorocznego konkursu  dożynkowego „Chleb z mojego pieca”),
•	 na „Najsmaczniejszy smalec dożynkowy”.
Rozstrzygnięcie nastąpi 28 sierpnia podczas Dożynek Gminnych, 
organizowanych w Wolicy. Regulaminy i karty zgłoszenia - do po-
brania w siedzibie GOK lub ze strony: www.gok.kleszczow.pl. 

Dożynkowe konkursy
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G
Seniorzy w stolicy

lipca 88 członków klubów seniora naszej gminy wyjechało 
na wycieczkę do Warszawy. Stolica przywitała ich chłodem 

i przelotnym deszczem. Nieodzowne okazały się parasole, pola-
ry i kurtki przeciwdesz-
czowe.

W programie  wy -
cieczki znalazło się zwie-
dzanie z przewodnikiem 
Starówki, Katedry Polo-
wej Wojska Polskiego, 
Pałacu Prezydenckie-
go i Muzeum Powstania 
Warszawskiego. W dro-
dze powrotnej uczestni-
cy wycieczki odwiedzili 

Kawęczyn. Tu w Gościńcu Wiecha odbyła się rozrywkowo-biesiad-
na część wycieczki. (s)

Do Trójmiasta i Malborka…
… na czterodniową wycieczkę będą mogli wyjechać eme-

ryci i renciści, mieszkający na terenie gminy Kleszczów. Wy-
jazd organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Za-
planowano dwa terminy: 5-8 września oraz 12-15 września.

W programie są m.in. takie atrakcje, jak: ● katedra w Oli-
wie (koncert muzyki organowej); ● „Dar Pomorza” w Gdyni; 
● Akwarium Morskie w Gdyni; ● molo w Sopocie; ● Wester-
platte; ● Gdańsk: Trakt Królewski, fontanna Neptuna, Bazyli-
ka Mariacka; ● Zamek w Malborku.

Planowany wyjazd – godz. 4.00 sprzed budynku GOK 
w Kleszczowie. Koszt wyjazdu: 350 zł. Zapisy prowadzone 
będą do 29 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Klesz-
czowie. Szczegółowe informacje pod nr tel. 44/ 731 32 30 
lub 731 35 63.

4 minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie wzbogaciła się 
ostatnio o kilkadziesiąt nowości książkowych. 

– Przy zakupach brane były pod uwagę propozycje czytelników 
dlatego z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Justyna 
Gawłowska, pracownik GBP.

Na czytelniczki czeka m.in. nowa książka jednej z najpoczyt-
niejszych polskich autorek, Katarzyny Grocholi napisana wspólnie 
z córką - dziennikarką i scenarzystką Dorotą Szelągowską. „Makat-
ka” to błyskotliwy dialog, w którym dwie wyjątkowe kobiety zarażają 
czytelnika pasją życia, przywołują wspomnienia, opowiadają o waż-
nych dla siebie ludziach, miejscach i wydarzeniach.

Miłośnicy mocnej literatury skuszą się pewnie na książkę „Krew 
i lód”. Robert Masello, autor książki jest mistrzem w łączeniu naj-
nowszych odkryć nauki, wątków historycznych i mrożących krew 
w żyłach akcji. „Krew i lód” to połączenie historii, wampiryzmu i… 
przygód w Antarktyce.

Na dzieci i młodzież czeka w bibliotece superkolekcja przygód 
Tytusa, Romka i A’Tomka, autorstwa Henryka Jerzego Chmielew-
skiego, zwanego Papciem Chmielem. Głównym bohaterem tej po-
wieści rysunkowej jest Tytus de 
Zoo, który wraz ze swoimi przy-
jaciółmi przeżywa wiele przygód 
na harcerskim szlaku. Warto 
przypomnieć, że pierwsze przy-
gody Tytusa, Romka i A’Tom-
ka ukazywały się w odcinkach 
na łamach gazety harcerskiej 
„Świat Młodych” od 1957 roku.

W bibliotece dostępne są 
książki autorów, którzy niedaw-
no odwiedzili naszą książnicę 
m.in. Grażyny Bąkiewicz („Muchy w butelce”, „Korniszonek” i inne), 
Anny Onichimowskiej („Duch starej kamienicy”, „Krzysztofa Pącz-
ka droga do sławy”, „Najwyższa góra świata”) oraz Jarosława Kre-
ta („Moje Indie”).

– Zapraszamy czytelników do odwiedzania gminnej bibliote-
ki oraz jej filii – mówi Violetta Kacperek, dyrektor GBP. – Od kwiet-
nia tego roku nie trzeba już zakładać kont w każdej bibliotece osob-
no. Czytelnik zarejestrowany w jednym miejscu może korzystać ze 
zbiorów placówek bibliotecznych w Kleszczowie, Łękińsku i Żłob-
nicy.

(s)

Nowości w bibliotece
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Nabór uczestników dwóch, zakończo-
nych w czerwcu projektów szkoleniowych 
Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” 
S.A. prowadziła na terenie wsi w powiatach 
bełchatowskim, radomszczańskim i paję-
czańskim. Chętnych na bezpłatne zajęcia 
nie brakowało, tym bardziej, że można było 
w ich trakcie zdobyć zupełnie nowe, prak-
tyczne umiejętności.

Najliczniejszą obsadę (4 grupy i 40 
uczestniczek) miały zajęcia, podczas któ-

Przez kilka tygodni chodzili na zajęcia, by zdobyć nowe umiejętno-
ści. Czy teraz, po zakończeniu szkoleń znajdą w sobie tak dużą deter-
minację, by rozwijać te umiejętności już w ramach zawodowej pracy?

Masażyści, barmani, 
twórcy biżuterii

Skorzystaj 
z tych szkoleń!

Doradcy zawodowi z Centrum Aktywi-
zacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Bełchatowie zapraszają na zaję-
cia grupowe. Zajęcia adresowane do osób 
bezrobotnych oraz poszukujących pracy 
służyć będą nauczeniu efektywnych metod 
poszukiwania pracy, a także lepszemu roz-
poznaniu własnych predyspozycji i umiejęt-
ności.

Terminy i tematyka proponowanych 
zajęć:
•	 „Poszukiwanie pracy w pigułce”.

Termin zajęć: 28 lipca, godz. 10.00.
Cel zajęć: poznanie metod poszukiwa-
nia pracy oraz nabycie umiejętności 
stosowania ich w praktyce.

•	 „Świadome poszukiwanie pracy 
jako czynnik warunkujący znalezie-
nie zatrudnienia”.
Termin zajęć: 18 sierpnia, godz. 10.00.
Cel zajęć: nabycie przez uczestników 
umiejętności poszukiwania pracy oraz 
zwiększenie motywacji do działania.

•	 „Wgląd w siebie oraz rozpoznanie 
własnych zainteresowań, umiejęt-
ności i predyspozycji”.
Termin zajęć: 15 września, godz. 
10.00.
Cel zajęć: dokonanie samooceny, 
pogłębienie świadomości dotychcza-
sowych osiągnięć, posiadanych pre-
dyspozycji i umiejętności zawodowych 
oraz kształtowanie aktywnej postawy 
wobec poszukiwania pracy.

•	 „Asertywność i stres, czyli jak pa-
nować nad swoimi emocjami i stre-
sem w relacjach z ludźmi”.
Termin zajęć: 28-29 września, godz. 
10.00.
Cel zajęć: nabycie umiejętności aser-
tywnego komunikowania, poznanie 
sztuki radzenia sobie ze swoimi emo-
cjami oraz budowanie pozytywnych 
relacji z ludźmi, nabycie umiejętności 
radzenia sobie ze stresem, wypraco-
wanie indywidualnych metod radze-
nia sobie w sytuacjach konfliktowych 
i stresowych.

Osoby bezrobotne i poszukujące 
pracy zainteresowane uczestnictwem 
w zajęciach proszone są o kontakt z do-
radcą zawodowym, w siedzibie Powiato-
wego Urzędu Pracy w Bełchatowie, ul. 
Bawełniana 3, pok. 13, 14, 17 (wejście 
przez pokój 29), parter, od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Przyjmowanie zgłoszeń upływa na 
5 dni przed ustalonym terminem zajęć.

Kawałki kolorowego szkła łączy się z pomo-
cą lutownicy

å ciąg dalszy na str. 12

rych instruktorki Alicja Przydryga i Katarzy-
na Przydryga uczyły samodzielnie tworzyć 
małe kompozycje witrażowe, a także wy-
konywać biżuteryjne ozdoby z kolorowej fil-
cowanej wełny oraz z korali, kamieni, lawy 
wulkanicznej i metalu.

- Najtrudniejsze do wykonania były 
formy witrażowe – mówi Anna Bartosik, 
która na cotygodniowe szkolenia przyjeż-
dżała do Kleszczowa z oddalonej o kilka-
naście kilometrów wsi Wola Wydrzyna. 
– Trzeba było się oswoić z lutownicą, na-
uczyć wycinania odpowiednio dopasowa-
nych kawałków szkła, a potem łączyć je 
z wykorzystaniem taśmy miedzianej i roz-
topionej cyny.

Barwne ozdoby przybierały formę anioł-
ków, kwiatów, albo rybek. Kolejne eta-
py tworzenia tych mini-witraży, pozwalały 
uczestniczkom doskonalić zdobyte umiejęt-
ności, by w pełni je wykorzystać w ostatniej 
kompozycji, której wzór oparty był całkowi-
cie na własnej inwencji.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięć

Akcja żniwna
Informacja Zakładu Komunalnego „Kleszczów” 

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. informuje, iż koszenie zbóż będzie przebie-
gało – tak jak w latach ubiegłych – pole obok pola według poniższej kolejności:

1) Czyżów, Żłobnica
2) Wolica, Łękińsko
3) Łuszczanowice, Kleszczów
4) Dębina, Antoniówka
5) Kamień, Rogowiec
Ponadto informujemy, że od bieżącego sezonu usługa 

prasowania słomy nie będzie wykonywana z wykorzysta-
niem sznurka, dostarczonego przez rolnika. Zakład Komu-
nalny zapewnia sznurek do wykonywanej usługi. Cena usługi 
prasowania z uwzględnieniem kosztu sznurka wynosi w bie-
żącym sezonie 195,48 zł brutto za 1 godzinę.

Prezes Zarządu  KrZysZTOf JasNOs

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 
ze zm.) Wójt Gminy Kleszczów podaje do pu-
blicznej wiadomości informację o wydaniu de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:
1. przedsięwzięcia polegającego na rozbudo-

wie drogi powiatowej w Żłobnicy, realizo-
wanego na wniosek Gminy Kleszczów.

2. przedsięwzięcia polegającego na rozbudo-
wie dróg powiatowych w Łękińsku, reali-

zowanego na wniosek Gminy Kleszczów.
3. Przedsięwzięcia pn. „Pole Bełchatów. Pom-

pownia 4S-5. Rurociągi tłoczne poza wy-
robiskiem”, realizowanego na wniosek PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełcha-
tów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją w/w 
spraw można się zapoznać w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie, Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Gruntami, pok. 27 od poniedziałku 
do piątku w terminie 14 dni od daty podania do 
wiadomości.
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Dotowane urządzenia
Ze środków budżetu gminy Kleszczów dofinansowywany będzie 

zakup i montaż w budynkach położonych na terenie gminy pięciu 
rodzajów urządzeń, wyko-
rzystujących źródła ener-
gii odnawialnej. Są to: 
1) kolektory słoneczne,
2) pompy ciepła,
3) wentylacja mechanicz-
na z odzyskiem ciepła 
(tzw. rekuperator),
4) ogniwa fotowoltaiczne,
5) turbiny wiatrowe.

Kto może składać wniosek o dotację?
Obok osób fizycznych, zameldowanych na czas nieokreślony 

i stale zamieszkujących na terenie gminy Kleszczów o dotacje będą 
mogły starać się także: 
•	 wspólnoty mieszkaniowe,
•	 osoby prawne,
•	 przedsiębiorcy.

Każdy z wymienionych podmiotów będzie musiał posiadać 
prawo własności do budynku położonego w obrębie granic admi-
nistracyjnych gminy Kleszczów, w którym zostanie zainstalowane 
urządzenie, wykorzystujące OZE.

Wielkość dotacji
Dofinansowanie obejmuje część kosztów zakupu i montażu 

wspomnianych urządzeń. Kwota dofinansowania stanowić może do 
70 proc. łącznej wartości kosztów, jednak nie więcej niż:
1) w przypadku kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych:
•	 dla podmiotów, których budynki są obecnie zasilane z sieci 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren (dawniej: Zakład 
Energetyczny Łódź-Teren S.A.) - 7 200 zł;

•	 dla podmiotów, których budynki są zasilane z gminnej sieci 
energetycznej, obsługiwanej przez Energoserwis Kleszczów 
sp. z o.o. - 6 000 zł.

2) w przypadku pozostałych urządzeń (pompy ciepła, rekuperator, 
turbiny wiatrowe) - 18 000 zł.
Dofinansowanie może być przyznane jeden raz dla danego bu-

dynku. Nie mogą już o nie występować właściciele budynków, któ-
rzy uzyskali dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecz-
nych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych w czasie, kiedy 
obowiązywał poprzedni regulamin (dotacje z GFOŚiGW).

Wnioskowanie o dotację
Aby ubiegać się o dotację na zakup i montaż urządzeń wykorzy-

stujących OZE należy:
1) złożyć w Urzędzie Gminy w Kleszczowie stosowny wniosek (jego 

wzór jest załącznikiem do Regulaminu),
2) dołączyć do wniosku kserokopię aktu własności działki, na której 

usytuowany jest budynek, w którym dokonana będzie instalacja 
urządzenia lub inny dokument potwierdzający prawo własności 
działki – oryginał do wglądu,

3) zawrzeć z Gminą Kleszczów umowę, która jest podstawą prze-
kazania dotacji.
Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać przez cały 

rok. Ich rozpatrywaniem i weryfikacją zajmować się ma „Komisja 
Oceny Wniosków ds. dofinansowania urządzeń wykorzystujących 
źródła energii odnawialnej”, powołana przez wójta gminy Klesz-
czów. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane do czasu ich 
uzupełnienia.

Wnioski w kolejce
Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgło-

szeń, w miarę posiadanych środków finansowych. Jeśli okaże się, 

że liczba złożonych wniosków 
będzie przekraczać możliwo-
ści budżetowe, zaplanowane 

na dotacje w danym roku, pierwszeństwo w uzyskaniu dotacji będą 
miały podmioty dokonujące zakupu i montażu kolektorów słonecz-
nych. Wnioski, na których realizację zabraknie pieniędzy w danym 
roku przechodzą automatycznie na rok następny, jako pierwsze 
w kolejności.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje wójt gminy 
Kleszczów na wniosek komisji.

WAŻNE:
•	 Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie 

z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wo-
bec Gminy Kleszczów.

•	 Podmiot uzyskujący dotację we własnym zakresie odprowadzi 
z uzyskanego dofinansowania należne podatki i inne opłaty, je-
żeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

•	 Wnioskujący o dotację powinien mieć aktualne dane adreso-
we, ujawnione w ewidencji gruntów i budynków w Starostwie 
Powiatowym w Bełchatowie.

Przygotuj się na kontrolę
W okresie 5 lat od daty przyznania dofinansowania:

1) podmiot, który uzyskał dotację nie może zmieniać miejsca insta-
lacji na inny budynek, nie może też dofinansowanego urządze-
nia sprzedawać, darować innemu podmiotowi itp.;

2) Komisja Oceny Wniosków ma prawo dokonywać kontroli sposo-
bu eksploatacji w/w urządzenia;

3) wnioskodawcy zobowiązani są do przechowywania pełnej doku-
mentacji dot. przyznanej dotacji.
Jeśli w okresie 5 lat od daty przyznania dotacji komisja stwier-

dzi niespełnienie warunków określonych w załączonym do uchwa-
ły regulaminie przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi wraz 
z ustawowymi odsetkami.

W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc 
de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków 
dopuszczalności tej pomocy, określonych w przepisach prawa Unii 
Europejskiej.

Dotacje do OZE będą jawne
Dotacje przyznawane na zakup i montaż urządzeń, wykorzy-

stujących OZE będą jawne. Do publicznej wiadomości w formie 
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczów oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej podawane będą:
1) nazwa zadania, na realizację którego dotacja została udzielona;
2) wysokość udzielonego wsparcia;
3) imię i nazwisko osoby / nazwa podmiotu, który otrzymał wsparcie;
4) informacja o rozliczeniu udzielonych dotacji.

Dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na 
podstawie: sporządzonych protokołów odbioru robót, sprawozdania 
sporządzonego wg wzoru (załączonego do Regulaminu) oraz fak-
tur/rachunków za wykonane prace. Po złożeniu dokumentacji rozli-
czeniowej przez starający się o dotację podmiot, komisja dokonuje 
oględzin zrealizowanej inwestycji. 

Otrzymujący dofinansowanie wyraża zgodę na sporządzenie 
dokumentacji fotograficznej wykonanej przez niego instalacji oraz 
upoważnia Urząd Gminy w Kleszczowie do nieodpłatnego wykorzy-
stania jej m.in. w celach promocyjnych tj. w publikacjach, do sporzą-
dzania odbitek i przeźroczy, zamieszczania na stronie internetowej 
itp.

Więcej szczegółów
Pełny tekst „Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu 

Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń, wykorzystujących 
źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie 
Gminy Kleszczów” oraz załączniki zamieszczone zostały na stronie 
www.kleszczow.pl w zakładce „Kolektory słoneczne”.

(opr. JS)

å ciąg dalszy ze str. 1 Dotacje nie tylko do kolektorów
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S p o r t S p o r t

•	 utwardzanie terenu
•	 galanteria betonowa
•	 sprzedaż kostki brukowej

Usługi koparko-ładowarką
Usługi ogólnobudowlane
Stanisław Jędrzejek, Wiewiórów 104
Tel. 693 727 127, www.kostkabruk.pl

Układanie kostki brukowej

Sprzedaż 
v  ziemi ogrodowej

v  piasku
v ziemi pod trawniki

Tel. 509 449 312

Rosną nowi piłkarze
lipcu zeszłego roku zarząd LKS Omega Kleszczów ogło-
sił nabór chłopców do sekcji piłki nożnej. Odzew prze-

szedł najśmielsze oczekiwania. Pierwsze treningi rozpoczęły się już 
w sierpniu. Od tamtej pory chłopcy zbierają się na półtoragodzin-
nych zajęciach trzy razy w tygodniu – we wtorki, środy i piątki. Naj-
młodsi urodzili się w 2003 roku, najstarsi – w 1999. Zostali podziele-
ni na dwie grupy wiekowe. W młodszej są trzy roczniki (2001, 2002 
i 2003), w starszej – dwa (1999 i 2000).

Ostatnie przed wakacyjną przerwą zajęcia odbyli w sobotę 2 lip-
ca. Nie był to regularny trening, ale raczej rekreacyjna zabawa, do 
udziału w której zostali zaproszeni rodzice. Dla niektórych była to 
pierwsza okazja do obejrzenia, czego ich latorośle nauczyły się na 
treningach. Odbył się mecz, w którym naprzeciwko siebie stanę-
li mali piłkarze i ich rodzice. Było też strzelanie karnych, a potem – 
wspólny grill.

Jacek Drzewiecki przy-
znaje, że prowadzony przez 
niego trening najmłodszych 
grup piłkarskich LKS Omega 
Kleszczów jest formą zabawy 
i nauką piłkarskiej techniki. 
Z tak młodymi zawodnikami 
nie można jeszcze prowadzić 
treningów siłowych. Podczas 
zajęć ważna jest także dys-
cyplina i wykonywanie za-
dań, stawianych przez tre-
nera.

– Oceniam, że w grupie 
młodszej jest piętnastu chłopców, którzy przychodzą regularnie na 
zajęcia, w starszej – czternastu – mówi J. Drzewiecki. – Obie grupy 
liczą teraz łącznie 40 zawodników, ale od sierpnia ubiegłego roku 
przewinęło się przez nie dodatkowo kilkunastu chłopców. Myślę, że 
to całkiem sporo jak na gminę Kleszczów.

Najmłodsi futboliści mogą sprawdzać nabyte umiejętności pod-
czas turniejów organizowanych z rówieśniczymi drużynami z Beł-
chatowa, Piotrkowa i Radomska. I jesienią, i wiosną rozegrali po 
cztery takie turnieje. Jeśli zdarza się okazja to rozgrywają też spar-
ringowe pojedynki. 

Treningi na stadionie Omegi piłkarska sekcja wznowi już na po-
czątku sierpnia. Wielu chłopców, którzy połknęli piłkarskiego bakcy-
la, czeka na te zajęcia z niecierpliwością.

– Głównym celem treningów jest danie tym dzieciom umiejęt-
ności gry w piłkę nożną – podkreśla Jacek Drzewiecki. – Być może 
niektóre z nich zostaną kiedyś zawodowymi piłkarzami, ale więk-

Klasa sportowa 
na obozie w Zakopanem

30 maja do 3 czerwca uczniowie klas sportowych liceum 
ogólnokształcącego (Ib i IIb) pod opieką wychowawczy-

ni klasy II - Renaty Patyk oraz nauczycieli wychowania fizyczne-
go: Marcina Szymaka, Roberta Pawlickiego i Huberta Zawiślaka 
uczestniczyli w obozie sportowym, zorganizowanym w Central-
nym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Uczniowie trenowali podziele-
ni na trzy grupy: pływacką, lekkoatletyczną i gier zespołowych. Gru-
pa pływacka miała zajęcia głównie na basenie i siłowni. Pozostałe 

realizowały plan treningo-
wy na stadionie lekkoatle-
tycznym i w hali sportowej.

U d o s t ę p n i o n a  d l a 
uczniów kleszczowskiej 
szkoły baza pozwoliła na 
organizację wielu zróżni-
cowanych zajęć. Na zako-
piańskim obozie ucznio-
wie realizowali m.in. plan 
przygotowań do zawodów 
ogólnopolskich w sztafe-
cie szwedzkiej oraz szta-
fecie 4x100m.

– Teraz, znając już wy-
niki sztafet, które z udziałem naszych uczniów odbyły się 14 czerw-
ca, należy stwierdzić, że młodzież wykonała kawał solidnej pracy – 
mówi jeden z opiekunów sportowców z ZSP. Przypomnijmy, że we 
wspomnianych zawodach biegacze z Kleszczowa zajmowali miej-
sca w pierwszej dziesiątce każdej z trzech sztafet.

Warto dodać, że pięciodniowy obóz był dla młodzieży także cza-
sem korzystania z atrakcji Zakopanego i okolic. Uczniowie z opie-
kunami byli m.in. na Gubałówce, skąd przeszli na Butorowy Wierch 
i zjechali wyciągiem do Kościeliska. Nie zabrakło dłuższych space-
rów drogą pod Reglami, a także wyjścia na Krupówki. W drodze po-
wrotnej uczestnicy obozu odwiedzili Wadowice.

(s)

Sprzedam działkę 
budowlaną 

w Łuszczanowicach.
Tel. 797 868 355.

Domek na terenie 
gminy Kleszczów 

wynajmę dla pracowników firm.

Telefon 602 179 664.

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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

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

S p o r t

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy 

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

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

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

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

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

• Awarie oświetlenia ulicznego należy zgła-
szać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk 
- tel. (44) 631-72-75 lub 504 250 746.

szość nauczy się rekreacyjnie 
grać w piłkę nożną.

W tym roku klub Omega za-
fundował wszystkim zawod-
nikom piłkarskie stroje. Pre-
zentują się w nich znakomicie. 
Dodatkowo tym, którzy na tre-
ningach zjawiają się regularnie, 
klub może też dofinansować za-
kup sportowych butów.

(s)

czerwca w Bełchatowie przy siedzi-
bie Związku Strzeleckiego „Strze-

lec” zorganizowany został „Bełchatowski II 
Bieg Rekreacyjny i Marsz Nordic Walking”. 
Jego uczestnikami byli także mieszkają-
cy na terenie gminy Kleszczów: Katarzyna 
Górnisiewicz, Edyta Wilczek, Tomasz Gór-
nisiewicz i Zdzisław Peroński.

Mężczyźni uczestniczący w tym bie-
gu mieli do pokonania dystans 10 kilome-
trów (dwie pętle), a kobiety – 5 kilometrów 
(jedna pętla). Znakomity wynik odnotowa-
ły uczestniczki z gminy Kleszczów: Edy-

Druga klasa sportowa dla A. Książka
ardzo dobry wynik uzyskał zawodnik sekcji lekkoatletycznej LKS Omega Klesz-
czów - Adam Książek. Podczas mitingu z okazji Dni Sosnowca zdobył pierwsze 

miejsce w biegu na 400 metrów wynikiem 50,28 i uzyskał II klasę sportową. Warto za-
znaczyć, że w kategorii wiekowej „junior” A. Książek jest pierwszy rok.

Rosną nowi piłkarze

ta Wilczek przybiegła na metę jako dru-
ga, natomiast Katarzyna Górnisiewicz 
jako siódma.

W silniej obsadzonym biegu męż-
czyzn T. Górnisiewicz zameldował się 
na mecie na 33 miejscu, natomiast 
Z. Peroński – na 36.

Dodajmy jeszcze, że uczestnicy 
marszu z kijkami (nordic walking) mie-
li do przejścia dystans 5 kilometrów. Dla 
dzieci został natomiast zorganizowa-
ny „bieg krasnali” na dystansie 60-70 m.

(s)

Świetny wynik E. Wilczek
19

B

Odprawa przed rozpoczęciem treningu
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Masażyści, barmani, twórcy biżuterii

– W ramach tego projektu zaku-
piliśmy wszystkie niezbędne materia-
ły dydaktyczne oraz narzędzia – mówi 
Zofia Pasternak, przedstawicielka 
agencji „Arreks”. – Plonem przepro-
wadzonych zajęć jest skatalogowa-
ny zbiór wszystkich wykonanych prac. 
Każda z pań zostawiła nam też po jed-
nej pracy. Umieścimy je w gablotach, 
które znajdą się w naszych salach 
szkoleniowych.

Realizując drugi projekt agen-
cja przeszkoliła dwie kolejne grupy. 
Piętnaście osób w trakcie 150 go-
dzin zajęć teoretycznych i praktycz-
nych uczyło się wykonywania masażu 
klasycznego i leczniczego. Dziesięć 
kolejnych osób zdobywało profesję 
barmana. W tym przypadku zajęcia 
teoretyczne i praktyczne trwały 70 go-
dzin.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
certyfikaty uczestnictwa w projekcie, 
bądź zaświadczenia potwierdzające 

Na egzaminie trzeba było 
przygotować kolorowe drinki

posiadanie kwalifika-
cji zawodowych na 
drukach Ministerstwa 
Edukac j i  Narodo -
wej. Agencja „Arreks” 
umożliwiła też szko-
lącym się odbycie 
teoretycznych zajęć. 
Uczestniczki pierw-
szego projektu wzię-
ły udział w warsztacie 
„Jak rozpocząć wła-
sną działalność go-
spodarczą”. Grupy 
biorące udział w dru-
gim projekcie poznawały natomiast techniki aktywnego poszuki-
wania pracy.

Dodajmy, że łącznie w grupach szkoleniowych znalazło się 66 
osób bezrobotnych.

– Wszystkie te szkolenia realizowaliśmy w ramach dwóch pro-
jektów, na które zostało pozyskane dofinansowanie z Działania 
6.3 Europejskiego funduszu społecznego – Program Operacyj-
ny Kapitał Ludzki – mówi Zofia Pasternak.

J. strachocki

Nawlekanie kolorowych kulek jest łatwiej-
sze niż wycinanie kawałków szkła

P
Wakacje zatrzymane w kadrze
ierwsze wakacyjne zajęcia organizowane w kleszczowskim 
GOK odbyły się 5 lipca. Ich uczestnicy mieli okazję spotkać 

się z Dorotą Barłowską, która od 
3 lat zajmuje się hodowlą orygi-
nalnych, roślinożernych owadów 
– straszyków. Spotkali się także 
ze straszykiem australijskim.

Dalszą część wtorkowego 
wieczoru wypełniły „owadzie” za-
bawy – wyścig nartników, malo-
wanie owadów palcami, obrazy 
trójwymiarowe z owadami w roli 
głównej.

***
7 l ipca upłynął dla 

43 uczniów klas I–III pod 
znakiem pobytu w „Za-
czarowanym lesie”. Dzie-
c iak i  przywiez ione tu 
tramwajami konnymi od-
wiedziły dom Baby Jagi, 
rozmawia ły  z  Jas iem 
i Małgosią, poczęstowały 
się cukierkami rozdawanymi przez Czerwonego Kapturka…

Bajkowe postaci odgrywali aktorzy z Teatru im. A. Mickiewicza 
w Częstochowie. Było także zwiedzanie ruin zamku w Olsztynie. Na 
koniec pełnego wrażeń dnia dzieci częstowały się kiełbaskami pie-
czonymi nad ogniskiem i bawiły na dyskotece.

***
Kupiona w IKEI pacynka, którą dzieci nazwały wdzięcznym imie-

niem Julka była główną 
bohaterką kolejnego wie-
czoru, a raczej… wieczo-
rynki. Dzieci, które przy-
szły do kleszczowskiego 
domu kultury wysłucha-
ły opowiastki o królew-
nie Julce Grymasińskiej, 
zamienioną przez złego 
nieznajomego we wro-
nę…

Dalszą część wie-
czoru wypełniły zabawy i malowanki.

***
8 i 12 lipca najmłodsze dzieci miały okazję uczestniczyć w wy-

cieczce do Łodzi. Atrakcją tej wyprawy było dwugodzinne zwie-
dzanie łódzkiego ZOO, a potem zabawa w Kinderplanecie 
- wielopoziomowym placu zabaw, mieszczącym się w Centrum Re-
kreacyjno–Handlowym MANUFAKTURA.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i zdjęć przekazanych przez GOK


