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Wspólny koncert chóru i orkiestry
niedzielne popołudnie 
30 stycznia w koście-

le parafii p.w. NMP Anielskiej 
w Kleszczowie odbył się prawie 
godzinny koncert kolęd. Wyko-
nawcami byli muzycy Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej Gminy 
Kleszczów oraz śpiewacy Chó-
ru Kameralnego Gminy Klesz-
czów, prowadzeni przez Sławo-
mira Szafrańskiego. Ten liczący  
prawie 60 osób zespół, koncer-
tujący wspólnie po raz pierw-
szy, został bardzo ciepło przy-
jęty przez mieszkańców gminy, 
którzy wypełnili świątynię.

(s)

W Łuszczanowicach 
powstanie skatepark

rząd Gminy ogłosił przetarg na realizację nowej inwestycji rekreacyjnej. W 
Łuszczanowicach, na placu po dawnym budynku szkolnym wiosną rozpocz-

nie się budowa skateparku – miejsca do wyczynowej jazdy na rolkach i deskorolce.
Projekt opracowany w październiku 2010 r. przez projektantów gliwickiej firmy 

An Archi Group zakłada, że tzw. rolkowisko zostanie umieszczone na płycie żelbe-
towej o powierzchni 680 m kw. Do płyty (która dzięki barwnikom dodanym do beto-
nu będzie miała zielony kolor) zostaną przytwierdzone elementy betonowe, służące 
do ekstremalnych popisów rolkarzy i deskarzy. Wykonawca będzie miał za zadanie 
przygotować ze stalowej blachy odpowiednie najazdy dla poszczególnych urządzeń, 

a także system barierek ochronnych 
oraz ciągi komunikacyjne (chodniki) 
o powierzchni ponad 300 m kw.

Dzięki budowie skateparku na 
terenach sąsiadujących z przed-
szkolem i domem kultury w Łuszcza-
nowicach powstanie duży kompleks 
rekreacyjno-sportowy, dostępny dla 
osób w różnym wieku. Przypomnij-
my, że dzięki inwestycjom zreali-
zowanym tu przez Urząd Gminy w 
poprzednich latach w Łuszczanowi-
cach działa już ogrodzone i oświetlo-
ne boisko wielofunkcyjne, jest także 
duży plac zabaw dla dzieci, wypo-
sażony w drewniane elementy. W 
sierpniu 2010 r. w sąsiedztwie placu 

została urządzona siłownia zewnętrzna (na zdjęciu), wyposażona w 12 różnych urzą-
dzeń. Służą one m.in. do podciągania, wyciskania i innych ćwiczeń.

Po powstaniu skateparku Łuszczanowice powinny przyciągnąć nową grupę 
osób, zainteresowanych aktywnym spędzaniem wolnego czasu.

(s)

Rozpoczęły się 
zebrania wiejskie

W

U

Spotkanie z mieszkańcami 
Kleszczowa w sprawie 

przebudowy ul. Głównej
Trwają prace projektowe dotyczące zadania inwesty-

cyjnego „Przebudowa centrum Kleszczowa – ul. Główna 
na odcinku od ronda w Żłobnicy do ronda na skrzyżowa-
niu ulic Głównej, Milenijnej i Sportowej”. W związku z tym 
zostanie zorganizowane spotkanie mieszkańców Klesz-
czowa z projektantami.

Termin spotkania: wtorek 15 lutego, godz. 15-17.
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. 
Podczas spotkania nastąpi m.in. ustalenie lokaliza-

cji wjazdów do posesji, przylegających do ulicy Głów-
nej na odcinku od ronda w Żłobnicy do ronda przy uli-
cy Sportowej. 

Wszystkich mieszkańców oraz właścicieli działek na 
wspomnianym odcinku ul. Głównej prosimy o udział w 
spotkaniu.

lutego zebraniem z udziałem mieszkańców 
sołectwa Kleszczów rozpoczął się cykl tego-

rocznych konsultacji samorządu gminy z mieszkańcami. 
Obok wójt Kazimiery Tarkowskiej, kierownika referatu in-
westycji Roberta Olewińskiego oraz pracowników Urzędu 
Gminy, odpowiedzialnych za współpracę z radami sołec-
kimi, w zebraniach uczestniczą także radni, wybrani w da-
nym okręgu wyborczym.

Otwarte zebrania poświęcone są tradycyjnie przed-
stawieniu inwestycji, wykonanych przez gminę w minio-
nym roku oraz omówieniu realizacji wniosków, zgłoszo-
nych wcześniej przez mieszkańców i rady sołeckie. Wójt 
gminy przedstawia także najważniejsze zadania inwesty-
cyjne, zaplanowane do realizacji w bieżącym roku. Miesz-
kańcy sołectwa mogą w trakcie zebrań zgłaszać wnioski, 
również te o charakterze interwencyjnym, w których roz-
wiązaniu pomóc mogą: Urząd Gminy, jednostki samorzą-
dowe, bądź gminne spółki.

W porządku tegorocznych obrad przewidziane zosta-
ły dodatkowo wybory sołtysów i rad sołeckich na nową, 
czteroletnią kadencję. Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami kadencja organów sołectwa trwa cztery lata i koń-
czy się nie później niż w ciagu 6 miesięcy od daty prze-
prowadzenia wyborów do Rady Gminy. Stali mieszkańcy 
sołectw, uprawnieni do głosowania, wybierają sołtysów i 
rady sołeckie w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spo-
śród zgłoszonych kandydatów.

Zachęcamy mieszkańców sołectw do udziału w ze-
braniach oraz w wyborach sołtysów i rad sołeckich.

(s)
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W urzędowym kalejdoskopie
ŚWIATŁOWODOWA REWOLUCJA. Realizowane są kolejne 
etapy przebudowy gminnej sieci telekomunikacyjnej na sieć świa-
tłowodową, która umożliwi wszystkim abonentom dostęp do sze-
rokopasmowej telefonii i Internetu, pozwoli też na świadczenie tą 
drogą innych usług. Oprócz kompleksowej przebudowy sieci, która 
rozpoczęła się w Łękińsku, realizowane są także pierwsze zakupy 
sprzętu niezbędnego do obsługi nowoczesnych sieci. W Urzędzie 
Gminy został rozstrzygnięty przetarg na dostawę routera dla sie-
ci FTTH (spolszczona nazwa tej sieci to „światłowód wprost do 
domu”). 
JAK ZAGOSPODAROWAĆ OTOCZENIE SOLPARKU? 
Prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczów. 
Miejscem, w którym nastąpią dość znaczne zmiany w porównaniu 
z poprzednią wersją studium są tereny wokół kompleksu SOL-
PARK Kleszczów. 
- Pierwotnie do zagospodarowania w kierunku rekreacyjnym były 
przewidziane tereny w najbliższym sąsiedztwie SOLPARKU czyli 
przy ulicy Sportowej i Łącznej – mówi wójt Kazimiera Tarkowska. 
– Odwiert wykonany w Kleszczowie potwierdził występowanie wód 
termalnych, postanowiliśmy więc podczas ustalania projektu zmia-
ny studium zwiększyć powierzchnię terenu, przeznaczonego na 
zagospodarowanie w kierunku usługowym, rekreacyjnym i sporto-
wym. Chodzi o jak najlepsze wykorzystanie wód termalnych. Przy-
gotowywany jest konkurs na koncepcję zagospodarowania całego 
obszaru pomiędzy ulicami: Główną, Sportową, Łączną i Ogrodo-
wą.
WIĘCEJ WODY DLA BOGUMIŁOWA. Ogłoszony został prze-
targ na wykonanie w pobliżu Strefy Przemysłowej w Bogumiłowie 
dwóch otworów poszukiwawczo-eksploatacyjnych (Nr 2 i Nr 3) o 
głębokości 200 metrów każdy. Na wspomnianej głębokości znajdu-
ją się warstwy wodonośnych skał, pochodzących z okresu górnej 
kredy. Dwie nowe studnie będą mogły w przyszłości zasilić odbior-
ców działających na terenie strefy w Bogumiłowie. Na razie mają 
oni dostęp do wody pochodzącej ze studni nr 1 uruchomionej i 
podłączonej do stacji uzdatniania w ubiegłym roku. 
Zakres prac objętych przetargiem obejmuje nie tylko wiercenie 
otworów nr 2 i nr 3, ale także m.in. pompowania testowe i pomia-
rowe oraz wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej 
wody z wywierconych studni. Oferty wykonawców zainteresowa-
nych tym przetargiem przyjmowane są do 10 lutego.
WIOSNĄ RUSZY BUDOWA OBWODNICY. Przetarg na wy-
konanie kolejnego odcinka obwodnicy gminnej, liczącego prawie 
5,7 km wygrało konsorcjum dwóch firm: DROG-BUD Sp. z o.o. 
Częstochowa oraz Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. Zgodnie z 
podpisaną umową realizacja tej inwestycji powinna zakończyć się 
28 maja 2012 roku. Zadanie ma kosztować 34,9 mln zł. Obok stan-
dardowych robót związanych z budową nowej drogi w zakres zada-
nia wchodzić będą jeszcze takie prace jak budowa mostu na rzece 
Widawce, rozwiązanie kolizji drogi z odwodnieniem wgłębnym ko-
palni węgla brunatnego oraz rozwiązanie kolizji drogi z liniami elek-

t roenergetycznymi. 
Obwodnica przebiegać 
będzie w sąsiedztwie 
zwałowiska wewnętrz-
nego Kopalni Węgla 
Brunatnego Bełcha-
tów. Jej początek sta-
nowić ma rondo przy 
zbiegu ulic Milenijnej, 
Sportowej i Głównej 
w Kleszczowie. Nowy 
odcinek obwodnicy 
będzie kończyć się w 
Piaskach, na granicy 

gminy Kleszczów, gdzie droga połączy się z dotychczasową drogą 
powiatową. 
Obwodnica – tak jak na zbudowanych już odcinkach, których dłu-
gość wynosi ponad 8,7 km – będzie drogą dwukierunkową, z po-
szerzonymi, utwardzonymi poboczami (każde po 2,5 metra). Przy 
drodze zostanie także zbudowany ciąg pieszo-jezdny o szerokości 
2,5 metra.
URZĄD NAGRODZONY „ZŁOTĄ KIELNIĄ”. Zasłużony dla 
branży budowlanej, obchodzący niedawno jubileusz 55-lecia dzia-
łalności ogólnopolski dwu-
tygodnik PROFILE przy-
znaje certyfikaty i nagrody 
wyróżniającym się firmom 
oraz inwestorom – także 
komunalnym. W tym roku 
jednym z laureatów presti-
żowego wyróżnienia „Zło-
ta Kielnia” został Urząd 
Gminy w Kleszczowie. Na 
okolicznościowym dyplo-
mie zostało zamieszczone 
uzasadnienie następującej 
treści: Za działalność przy-
jazną mieszkańcom oraz inwestycje wpływające na rozwój gminy. 
Profesjonalne zarządzanie wpływa na doskonały wizerunek gminy.
Wręczenie certyfikatów i kielni (oprócz złotych były też platyno-
we i platynowe z diamentem) odbyło się 12 stycznia w Poznaniu 
podczas tegorocznej edycji Targów Budowlanych BUDMA. W uro-
czystości – obok redaktora naczelnego pisma PROFILE Wiesława 
Wójcika uczestniczył prezes zarządu Międzynarodowych Targów 
Poznańskich.

(s)

Serdeczne podziękowania wszystkim,

którzy wyrażali swoje współczucie 

i uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej 

Ś.P. JANA  CHOJNACKIEGO
składa rodzina

fot. Paweł Kucharski

OGŁOSZENIE
o wynikach konkursu ofert 
z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu
Wójt Gminy Kleszczów informuje, że konkurs 

został przeprowadzony na podstawie art.11, 13, 14, 
15, 16, 18 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

W wyniku przeprowadzonego konkursu została 
wybrana oferta Ludowego Klubu Sportowego „Omega” 
w Kleszczowie na realizację następujących zadań:

organizacja sportu masowego,•	
organizacja sekcji piłki koszykowej, piłki siatkowej, •	
pływania, karate, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, 
piłki nożnej, lekkiej atletyki,
utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych.•	

Wysokość dotacji 1.052.000 zł.
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Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. 
z siedzibą w Kleszczowie 
ul. Główna 122, 

informuje, iż od 01.03.2011 przystępuje do realizacji dwóch 
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europej-
skiej w ramach EFS z działania 6.3. „Inicjatywy lokalne na 
rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obsza-
rach wiejskich”. Projekty skierowane są do osób bezrobotnych 
w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących tereny gmin 
wiejskich powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego i ra-
domszczańskiego, a w szczególności z terenu Gminy Klesz-
czów i gmin ościennych.

W ramach pierwszego projektu „Bądź aktywny - zyskaj za-
wód” zrealizujemy:
l 150-godzinny kurs „Masaż klasyczny i leczniczy” dla 16 

osób,
l 70-godzinny kurs „Barman” dla 10 osób.

W ramach drugiego projektu „Przyszłość w twoich rę-
kach” zrealizujemy warsztaty z „Małych form witrażowych 
i biżuterii” dla 40 osób.

Więcej informacji o projektach można uzyskać w siedzibie 
Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 10 lub 44/ 731 37 14.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Informacje dla podatników
Od lutego 2011 r. zaczęły obowiązywać nowe druki deklara-•	
cji i informacji podatkowych dotyczące podatków: rolnego, 
leśnego i od nieruchomości.
Uchwały oraz wzory druków deklaracji i informacji podatko-•	
wych znajdują się na gminnej stronie internetowej w Biulety-
nie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.kleszczow.
pl w menu głównym pod hasłem „Podatki i opłaty lokalne”.
Przypominamy, że 15 lutego 2011 r. upływa termin złożenia •	
deklaracji na podatek od środków transportowych na 2011 
rok. W tym terminie podatnicy powinni dokonać też wpłaty 
I raty tego podatku.

Wakacyjne wyjazdy 
do szkół językowych

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie informuje, 
że przyjmuje zapisy chętnych mieszkańców gminy Kleszczów na 
3-tygodniowe, wakacyjne wyjazdy językowe do Anglii i Niemiec. 
Warunki, jakie powinien spełniać uczestnik wyjazdu:

musi być mieszkańcem gminy Kleszczów, zameldowanym o 
na pobyt stały przynajmniej od 1 roku,
wiek - od 16 do 25 roku życia,o 
udokumentowana znajomość języka (angielskiego, niemiec-o 
kiego) w stopniu przynajmniej podstawowym.
Przewidywany koszt wyjazdu jednej osoby wynosi ok. 7.000 

zł. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zobowiązuje się do po-
krycia tych kosztów odpowiednio:

70 % osobom bezrobotnym/uczącym się,•	
50 % osobom pracującym.•	

Z dopłaty Fundacji mogą skorzystać osoby, które dotychczas 
korzystały z tego przywileju nie więcej niż 1 raz. Zapisy przyjmo-
wane są w biurze Fundacji do dnia 25.02.2011r. wraz z 50% za-
liczką.

Budżet uchwalony
Po raz pierwszy budżet gminy przygotowywany był równo-

legle z opracowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kleszczów. Prognoza dotyczy lat 2011 – 2014 i zawiera m.in. 
wykaz przedsięwzięć, które gmina zamierza w tych latach zrealizo-
wać na swoim terenie. Projekt prognozy finansowej został przyjęty 
zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczów z 10 listopada 2010 r. Na-
stępnie dokument ten, a także projekt budżetu gminy na 2011 rok 
został przesłany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej w Łodzi. 5 stycznia Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opi-
nię w sprawie tych projektów.

12 stycznia podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Rada 
Gminy Kleszczów uchwaliła te dokumenty. Przyjęta uchwała bu-
dżetowa zakłada, że w 2011 r. dochody budżetu gminy wyniosą 
240.940.216,64 zł. Zaplanowane na ten rok wydatki mają wynieść 
222.614.395,71 zł. Jedne z największych kwot po stronie wydatków 
to „janosikowe”, które gmina odprowadzi do Ministerstwa Finansów 
(43 mln zł) oraz kwota należna Wojewódzkiemu Funduszowi Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, szacowana na 32 mln 
zł. W rzeczywistości gmina będzie więc dysponować kwotą ok. 166 
mln zł. Nadwyżka budżetowa wyniesie 18,3 mln zł. Główną jej część 
stanowi kwota dotacji unijnych (13,34 mln zł), które gmina planuje 
pozyskać w związku z dwiema inwestycjami (pisaliśmy o tym więcej 
w poprzednim wydaniu „Informatora”).

Na wydatki inwestycyjne w 2011 gmina zamierza przeznaczyć 
88 mln zł. W budżecie utworzona została rezerwa ogólna w wyso-
kości 260 tys. zł oraz rezerwy celowe: 600 tys. zł na realizację za-
dań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 3 mln zł na 
udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorial-
nego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z całością uchwały budże-
towej wchodząc na stronę www.eurzad.kleszczow. Aby wejść do 
rejestru uchwał należy kliknąć w zakładkę „Prawo lokalne”. 

Podczas styczniowej sesji rada wyraziła zgodę na sprzedaż 
działek budowlanych na osiedlu mieszkaniowym w Kolonii Łusz-
czanowice. Do sprzedaży na przetargu przewidziano 83 działki. Po-
dział geodezyjny tych terenów budowlanych został przeprowadzony 
w 2010 roku. Ogłoszony został przetarg na wykonanie komplekso-
wego projektu uzbrojenia dla tego osiedla. Wybrana w przetargu 
firma zaprojektuje cały układ drogowy, a także pełną infrastruktu-
rę techniczną.

Uchwalona w ubiegłym roku ustawa o sporcie wprowadziła 
pewne zmiany w zasadach finansowania przez samorządy kultu-
ry fizycznej i sportu. Umożliwiła władzom samorządowym tworzenie 
bardziej elastycznych warunków i trybu finansowania zadania wła-
snego jakim jest organizowanie działalności sportowej. Na stycz-
niowym posiedzeniu Rada Gminy podjęła więc uchwałę w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie 
gminy Kleszczów. W załączniku do tej uchwały zostały szczegóło-
wo określone warunki udzielania dotacji, z których korzystać mogą 
kluby sportowe mające swoją siedzibę na terenie gminy Kleszczów. 
Uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od daty jej ogło-
szenia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego”.

(s)

Wójt Gminy Kleszczów 
ogłasza zapisy 

na krzewy ozdobne 
i sadzonki leśne

dla mieszkańców Gminy Kleszczów
Formularze dostępne będą w Biurze Obsługi Klienta 

w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Zapisy trwają do 28.02.2011 r. włącznie. 
 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 
tel. 44/ 731-31-10 wew. 132.
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Odbiorą zbędne graty
ak, jak w poprzednich latach Urząd Gminy zawarł 
umowę z firmą, która zajmuje się gospodarką od-

padami i będzie mogła odbierać zarówno odpady segre-
gowane, jak też odpady komunalne od mieszkańców 
gminy, a w ustalonym wcześniej terminie przeprowadzi 
w ciągu roku dwukrotną zbiórkę odpadów wielkogabary-
towych na terenie gminy. Wybrana w przetargu firma to 
EKO-REGION Bełchatów.

W poprzednim wydaniu „Informatora” podaliśmy ter-
miny odbioru odpadów (komunalnych i segregowanych 
– oddzielnie szkła i odpadów suchych) z prywatnych po-
sesji. Wiosenna i jesienna zbiórki odpadów wielkogaba-
rytowych odbędzie się:
l 5 i 6 kwietnia 2011 r.
l 4 i 5 października 2011 r. 

O tym, jak potrzebne są takie zbiórki można przeko-
nać się, analizując choćby dane o ilości odpadów, zebra-
nych przez EKO-REGION jesienią 2010 r. Łącznie na 
terenie wszystkich miejscowości gminy Kleszczów pra-
cownicy spółki zebrali:

4,98 tony odpadów wielkogabarytowych (np. starych 
mebli),

40 kg złomu metalowego,• 
290 kg zużytych telewizorów i monitorów,• 
410 kg zużytych pralek, radioodbiorników, drukarek,• 
240 kg zużytych lodówek,• 
470 kg starych opon,• 
70 kg zużytych baterii i akumulatorów.• 

(s)

SKIEROWANIE NA BADANIA 
Informacja NZOZ w Kleszczowie

W kompetencjach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mającego kontrakt z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia jest zlecanie i wykonywanie badań dodatkowych. Zakres tych 
badań, wykonywanych w ramach POZ jest określony w załączniku do kontraktu z NFZ. Kontrakt 
wyraźnie precyzuje, jakiego rodzaju badania Państwa lekarz ma prawo wykonać. Lekarz POZ 
wydaje skierowania na badania, które są niezbędne do postawienia rozpoznania lub do moni-
torowania prowadzonego leczenia.

Wykaz badań diagnostycznych, za które płaci lekarz POZ, jest ściśle określony. Wszystkie 
badania wykonywane są na zlecenie lekarza. To lekarz ubezpieczenia zdrowotnego decy-
duje, jakie i kiedy badania wykonać.

Lekarz POZ nie przepisuje badań zleconych w gabinecie prywatnym. Pacjent decydujący 
się na prywatne świadczenie pokrywa koszty badań zlecone w tym prywatnym gabinecie.

Lekarz POZ kierując pacjenta do poradni specjalistycznej lub szpitala, zleca badania nie-
zbędne do postawienia rozpoznania będącego przyczyną skierowania do specjalisty lub szpi-
tala. W medycznie uzasadnionych przypadkach lekarz POZ może skierować pacjenta na bada-
nia diagnostyczne tj. gastroskopia i kolonoskopia.

Lekarz POZ nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek badań na rzecz:
orzeczników ZUS/KRUS/PCPR• 
poradni specjalistycznych pełniących nad pacjentem opiekę stałą• 
organów administracyjnych• 
firm ubezpieczeniowych• 
badań związanych z medycyną pracy• 
Wykaz badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowot-

nych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:
1. Badania hematologiczne:1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym; 2) płytki 
krwi; 3) eratynowad; 4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.).
2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi: 1) sód; 2) potas; 3) wapń 
całkowity; 4) żelazo; 5) stężenie transferazy; 6) mocznik; 7) kreatynina; 8) glukoza; 9) test ob-
ciążenia glukozą; 10) białko całkowite; 11) proteinogram; 12) albuminy; 13) kwas moczowy; 
14) cholesterol całkowity; 15) cholesterol-HDL; 16) cholesterol-LDL; 17) eratynowady (TG); 
18) bilirubina całkowita; 19) bilirubina bezpośrednia; 20) fosfataza alkaliczna (ALP); 21) amino-
transferaza asparaginianowa (AST); 22) aminotransferaza alaninowa (ALT); 23) gammagluta-
mylotranspeptydaza (GGT); 24) amylaza; 25) kinaza eratynowa (CK); 26) fosfataza kwaśna cał-
kowita (ACP); 27) czynnik reumatoidalny (RF); 28) miano antystreptolizyn O (ASO); 29) hormon 
tyreotropowy (TSH); 30) antygen HBs-AgHBs; 31) VDRL.
3. Badania moczu: 1) ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu; 2) ilościowe ozna-
czanie białka; 3) ilościowe oznaczanie glukozy; 4) ilościowe oznaczanie wapnia; 5) ilościowe 
oznaczanie amylazy.
4. Badania kału: 1) badanie ogólne; 2) pasożyty; 3) krew utajona – metodą immunochemiczną.
5. Badania układu krzepnięcia: 1) wskaźnik protrombinowy (INR); 2) czas kaolinowo-kefali-
nowy (APTT); 3) fibrynogen.
6. Badania mikrobiologiczne: 1) posiew moczu z antybiogramem; 2) posiew wymazu z gardła; 
3) ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella; 4) białko C-reaktywne (CRP).
7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.
9. Zdjęcia radiologiczne: 1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej; 2) zdjęcia kostne 
– w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej; 3) zdjęcie czaszki i za-
tok w projekcji AP i bocznej; 4) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

WAŻNE !!!
Lekarz POZ może wystawić pacjentowi receptę na leki (kontynuować leczenie specjali-

styczne), które zastosował lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli otrzyma informację o rozpo-
znaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym o okresie ich stosowania 
i dawkowania) oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, wydaną przez lekarza specjalistę nie 
rzadziej niż co 12 miesięcy (obowiązują znormalizowane druki). Należy przypominać lekarzom 
o wystawieniu takiej informacji.

W przypadku, gdy pacjent jest objęty leczeniem specjalistycznym i wymaga wykonania ba-
dań diagnostycznych niezbędnych do prawidłowego leczenia, pozostających w związku z pro-
wadzonym leczeniem – skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania 
świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków o udzie-
lanie świadczeń zdrowotnych)

WAŻNE !!!
ZWOLNIENIA LEKARSKIE
Przypadki odsyłania pacjentów zbadanych przez lekarzy poradni specjalistycznych, szpita-

la, opieki nocnej i świątecznej do lekarza POZ w celu uzyskania zaświadczenia o niezdolności 
do pracy nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach prawa.

Dokument zwolnienia wystawia ten lekarz, który dokonał oceny zdrowia pacjenta.
JACEK CHROSTOWSKI

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kleszczowie

E-learning 
także dla strażaków

auczanie za pośrednictwem Internetu dotarło tak-
że do Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach 

projektu „Wioska internetowa” został przygotowany spe-
cjalny program szkoleniowy dla strażaków-ochotników. 
To inicjatywa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały edukacyjne zamieszczone zostały na plat-
formie internetowej. Dostęp do nich uczestnicy szkoleń 
uzyskują po zalogowaniu się z dowolnego komputera, 
najczęściej tego domowego. Takie rozwiązanie pozwa-
la na naukę teorii i poznanie treści przewidzianych pro-
gramami bez kłopotliwych wyjazdów do oddalonych od 
miejsca zamieszkania ośrodków szkoleniowych. Dzięki 
tej formie edukacji strażacy działający już w OSP mają 
szansę powtórzenia sobie wiadomości z zakresu ratow-
nictwa i użycia sprzętu przeciwpożarowego, zaś nowo-
przyjęci strażacy–ochotnicy mogą opanować podstawo-
wą wiedzę z tego zakresu.

Do e-learningowych szkoleń, organizowanych przez 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Bełchatowie włączyły się także cztery jednostki OSP 
z terenu gminy Kleszczów. Łącznie 27 strażaków z jed-
nostek w Kleszczowie, Żłobnicy, Wolicy i Łuszczanowi-
cach brało udział w zajęciach, których część praktyczna 
odbywała się w Komendzie Powiatowej PSP w Bełchato-
wie. W grudniu, na zakończenie tej edukacji odbył się eg-
zamin. Dla wszystkich strażaków ze wspomnianych jed-
nostek OSP egzamin zakończył się pomyślnie.

Nie jest wykluczone, że kolejne szkolenie tego typu 
zostanie przeprowadzone w marcu br. 

(s)
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KERSTEN nie boi się 
odważnych projektów

iedawno w telewizji TVN ukazała się informacja o przygotowa-
niach do budowy dwóch niezwykłych przystanków tramwajo-

wych w Warszawie. Przedstawicielka spółki Tramwaje Warszawskie 
opowiadała, że konstrukcja wiat będzie wykonana z kilkuset specjal-
nie walcowanych rur o grubości 3 centymetrów każda. 

Okazuje się, że zlecenie na gięcie tych wyjątkowo grubych rur 
uzyskała firma Kersten Europe, działająca w Kleszczowskiej Stre-
fie Przemysłowej nr 2.

- Zamówienie wykonujemy od kilku tygodni i zakończymy je do 
końca tego kwartału – mówi Bartłomiej Baudler, dyrektor zarządza-
jący spółki Kersten Europe.

Wiaty przystanków, które w mediach zyskały już miano „ko-
smicznych”, wymagają nie tylko specjalistycznego gięcia rur o śred-
nicy prawie 22 cm każda, ale także fachowego spawania i montażu. 
Za jakiś czas dwa gotowe przystanki obejrzeć będą mogli pasaże-
rowie warszawskich tramwajów, wysiadający na przystankach „Me-
tro Ratusz Arsenał” i „Park Praski”. W Internecie znaleźć można ich 
wizualizacje.

Wielka hala firmy Kersten Europe była już miejscem tworzenia 
giętych konstrukcji, które trafiały do różnych krajów, na place róż-
nych budów. Elementy wyginane przez Kersten Europe znajdują 
różnorodne zastosowanie na całym świecie, począwszy od ciężkie-
go przemysłu stoczniowego po stosujący najnowocześniejszą tech-
nikę przemysł medyczny oraz od wytrzymałych konstrukcji stalo-
wych po architektoniczne majstersztyki – czytamy na internetowej 
stronie Kersten Europe. Możemy tu znaleźć przykłady kilku intere-
sujących projektów.

Jeden z najnowszych to Stadion Miejski w Poznaniu – otwar-
ty już obiekt na ponad 41 tys. miejsc. W drugiej połowie roku 2009 
firma Kersten Europe wykonała dla Poznania gięcie rur stalowych 
o średnicy od 114,3 mm do 355,6 mm oraz dwuteowników typu 

HEA240 o łącznej wa-
dze ok. 500 ton. Te 
elementy posłużyły do 
zmontowania konstruk-
cji zadaszenia.

Od czterech mie-
sięcy pracownicy za-
kładu Kersten Europe 
w Kleszczowie wykonu-
ją gięcie rur na kolejny 
ze stadionów, na któ-
rych rozgrywane będą 
mecze Euro’ 2012. Na 
budowę konstrukcji za-

daszenia Stadionu Narodowego w Warszawie przygotowanych zo-
stanie łącznie ponad 700 rur o średnicy 177 mm.

Wspomnijmy o jeszcze jednym intrygującym projekcie, w które-
go realizację jest zaangażowana firma z Kleszczowa. U wybrzeży 
Wielkiej Brytanii, w pobliżu ujścia Tamizy budowana jest największa 
na świecie morska farma wiatrowa - London Array. Pierwszy etap 
tej inwestycji zakłada uruchomienie 175 turbin o łącznej mocy 630 
MW. Energia pochodząca z tego źródła zaopatrzy Londyn już pod-
czas letnich Igrzysk Olimpijski w 2012 roku. W drugiej fazie zostanie 
zbudowanych kolejnych 271 turbin wiatrowych. Dzięki temu elek-
trownia zwiększy moc o dodatkowe 1000 MW energii. Na potrzeby 
gigantycznej farmy wiatrowej pracownicy Kersten Europe wykonują 
gięcie potężnych, 12-metrowych rur o średnicy 323 mm każda. 

Fakt, że zakład z Kleszczowa stał się jednym z podwykonaw-
ców w tak ciekawych przedsięwzięciach inwestycyjnych świadczy 
o wysokiej jakości jego usług. Osobom zainteresowanym prześle-
dzeniem innych ciekawych kooperacji tej spółki z minionych lat po-
lecamy stronę internetową www.kersteneurope.com, której po-
chodzi zamieszczona fotografia. (s)

å ciąg dalszy na str. 8

Targi edukacyjne
owiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie we współpracy z Ze-
społem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie orga-

nizuje kolejną, już dziewiątą edycję Targów Edukacyjnych. Orga-
nizatorzy zaprosili do współpracy szkoły wyższe i policealne, które 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatow-
skiego chciałyby przedstawić swoją ofertę edukacyjną oraz zasady 
rekrutacji na rok akademicki 2011/2012. Na targach będzie także 
dostępna oferta kształcenia dla osób bezrobotnych.

Targi mają charakter otwarty. Odbędą się w piątek 25 lute-
go w siedzibie ZSP nr 4 w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 98, 
w godz. 9.00-14.00. Więcej szczegółowych informacji można uzy-
skać pod numerami telefonów 44/ 631 40 65, 631 40 68.

(s)

Jak wybrać zawód?
eśli od dzieciństwa marzyłeś, by zostać lekarzem lub naukow-
cem i nie wahasz się w prawidłowym wyborze swojego zawo-

du - to nie masz problemu. Co by nie powiedziała matka i ojciec, ty 
z uporem fanatyka wertujesz podręczniki do 
chemii lub biologii, albo też odwiedzasz koło 
informatyczne i dobrze widzisz siebie, w tym 
co będziesz robił po skończeniu szkoły.

Jeśli jest tak, to jesteś szczęśliwcem. 
Dlatego, że wiele dzieci zazwyczaj nie wy-
obraża sobie, kim być, gdzie pójść i czy 
pójść w ogóle, kiedy umilknie długo oczeki-
wany ostatni szkolny dzwonek.

Trudność wyboru
Dobrze, kiedy problem wyboru zawo-

du wzbudza twoje emocje - to oznacza so-
cjalną i psychiczną dojrzałość. Gorzej, jeśli 
jest ci wszystko jedno: mama za rączkę od-
prowadzi cię na studia prawnicze (dlatego, 
że tobie jakby podobała się historia), a po-
tem okaże się, że nie możesz wytrzymać 
przebierając nudne kartki, a i komunikacja 
z ludźmi cię męczy. Trudności samookre-
ślenia zawodowego wynikają zazwyczaj 
u dwóch kategorii dzieci. Pierwsze na ra-
zie nie znalazły w tym życiu niczego inte-
resującego. Tak złożyło się, że nauczyciele 
nie potrafili u nich wydobyć zamiłowania do 
jakiegokolwiek przedmiotu, a talenty są na 
razie „zakopane w ziemi”. 

Takie dzieci mogą się bardzo dobrze 
uczyć, ale niczym się nie pasjonują, ży-
cie ich jest po prostu nudne lub monoton-
ne. Nie mogą więc określić, czym chciałyby 
się zająć, dlatego że to, co je otacza w ich 
świecie, nie wprowadza niczego szcze-
gólnego. Tak więc z czego wybierać? Jak 
znam życie, same nie wiedzą, gdzie pracu-
je ich ojciec, kto to taki ichtiolog - i w ogóle 
mało orientują się w świecie zawodów. 

Druga kategoria dzieci jest bardzo ak-
tywna w nauce i w różnych innych formach 
działalności. Wszystkim się interesują, od-
wiedzają jednocześnie wszystkie koła zain-
teresowań, chodzą na trzy fakultety i czte-
ry sportowe sekcje. Więcej! - wszystko się 
im udaje. Mówi się, że jeśli człowiek ma ta-
lent, to we wszystkim. Za co by się nie wziął 
taki człowiek „geniusz” - we wszystkim osią-
ga sukcesy. Jednakże i on sam nie może określić, co mu się podoba 
bardziej, z czym chciałby związać swoje życie.

P

Fragment Stadionu Miejskiego w Poznaniu
Dz iec i  j uż  podczas 
przedszkolnych zajęć 
poznają przedstawicieli 
różnych zawodów
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Ich pierwszy, poważny sprawdzian

Ferie w bibliotece
W okresie ferii zimowych Gminna Biblioteka Publiczna w Klesz-

czowie organizowała atrakcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
– zarówno w głównej siedzibie, jak też w filiach w Łękińsku i Żłobnicy. 

- Ferie rozpoczęliśmy podsumowaniem roku 2010 – mówi dyrek-
tor Violetta Kacperek. - Najaktywniejsi czytelnicy otrzymali upomin-
ki. W tym samym dniu odbyło się otwarcie wystawy obrazów Barbary 
Szczęsnej, mieszkającej kiedyś na terenie gminy Kleszczów. Ekspo-
zycja jej prac była dostępna w czytelni do 29 stycznia.

Biblioteka w Kleszczowie przeprowadziła dwudniowe warszta-
ty z techniki zdobienia decoupage. Prace wykonane podczas zajęć 
można oglądać w czytelni do końca lutego. W drugim tygodniu ferii 
odbyły się kolejne zajęcia plastyczne. Wykonane prace będą zapre-
zentowane w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie.

W auli kompleksu SOLPARK miały miejsce dwie projekcje filmo-
we. Młodzież obejrzała film fabularny „Uczeń Czarnoksiężnika”, zaś 
dzieci - animowaną baśń „Sindbad. Legenda siedmiu mórz”. Oby-
dwie projekcje zgromadziły liczną widownię.

Filia GBP w Łękińsku zorganizowała zajęcia plastyczne, pod-
czas których dzieci wykonywały kartki dla swoich babć i dziadków, 
wykorzystując metodę quillingu. Jest to technika tworzenia obraz-
ków ze zrolowanych pasków papieru. Wymaga dużo cierpliwości 

i 13 stycznia w Szkole Podstawowej w Łękińsku odbyły się 
próbne sprawdziany kompetencji dla uczniów klas szóstych. 

W obydwu próbach w tej placówce brało udział 22 uczniów. Spraw-
dziany zorganizowane zostały zgodnie z procedurami egzaminacyj-
nymi, jakie stosowane są zawsze na sprawdzianie ogólnopolskim, 
który odbywa się w kwietniu. Uczestnicy uczyli się zasad kodowa-
nia danych, takich jak: kod ucznia, nr PESEL, data urodzenia, kod 
szkoły. Zostali też zapoznani z zasadami zachowania i regułami 
podczas odbywających się sprawdzianów. W szkole w Łękińsku za 
właściwe przeprowadzenie próbnego sprawdzianu odpowiedzial-
na była dyrektor Agnieszka Biernacka-Oleszczyk oraz nauczycielka 
matematyki Grażyna Szczęsna.

- Podstawowym celem próbnego sprawdzianu jest dostarcze-
nie uczniom informacji o poziomie ich kompetencji przedmiotowych 
z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i techniki – mówi 

dyrektor szkoły. - Nauczycie-
lom wyniki badań mają poka-
zać, czy stosowane przez nich 
metody nauczania, programy 
oraz sposób ich diagnozowa-
nia dały oczekiwane efekty.

Piszący rozwiązywali testy 
przez 60 minut. Za prawidłowo 
rozwiązane zadania zamknięte 
i otwarte mogli zdobyć maksy-
malnie 40 punktów.

- Testy zostały tak opraco-
wane, aby można było w nich sprawdzić różne umiejętności ucznia 
– mówi Grażyna Szczęsna. – Poprawne rozwiązanie zadań wyma-

gało posługiwania się kategoriami czasu i terminami z zakresu po-
etyki, wykonywania obliczeń dotyczących pieniędzy, czasu, dro-
gi, prędkości, stosowania kierunków geograficznych, operowania 
ułamkami, obliczania obwodów i pól wielokątów, redagowania wy-
powiedzi pisemnej, interpretowania informacji.

Tematem pierwszego testu, opracowanego przez Instytut Ba-
dań Kompetencji z Wałbrzycha, była historia roweru, bezpieczeń-
stwo jazdy rowerem oraz rowerowe zawody sportowe. Prace 
uczniów sprawdzać będą egzaminatorzy zewnętrzni z IBK w Wał-
brzychu.

Drugi test, opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne 
OPERON z Gdyni, dotyczył tematów związanych z Afryką. Na pod-
stawie pierwszego tekstu trzeba było odpowiedzieć na różne pyta-
nia np.: między jakimi zbiornikami wodnymi leży ten kontynent, ja-
kie zwierzęta na nim żyją, skąd wiemy, że słowo Afryka należy pisać 
wielką literą. Uczniowie mieli także za zadanie obliczyć dystans, jaki 
pokona żyrafa w ciągu pół godziny, biegnąc z określoną prędkością. 
W ramach tego sprawdzianu czytali też mapę i analizowali wiersze 
Jana Brzechwy.

Test wydawnictwa OPERON, który we wszystkich szkołach 
podstawowych w Polsce odbywał się w tym samym dniu, spraw-
dzać będą egzaminatorzy ze szkoły macierzystej. Wyniki próbnego 
sprawdzianu znane będą w lutym.

- Wnioski z analizy i rozwiązań zadań testowych pomogą na-
uczycielom w przygotowaniu uczniów do ogólnopolskiego spraw-
dzianu kompetencji, którego termin Centralna Komisja Egzami-
nacyjna ustaliła na dzień 5 kwietnia – mówi dyrektor Agnieszka 
Biernacka-Oleszczyk.

(s)

i odrobiny wyobraźni, daje nato-
miast zaskakujące i piękne efek-
ty. Wykonane kartki dzieci za-
brały do domu, by móc wręczyć 
je babciom i dziadkom w dniu ich 
święta.

Filia GBP w Żłobnicy zorga-
nizowała warsztaty decoupage, 
których uczestnicy zdobili przed-
mioty techniką serwetkową. Dzię-
ki temu wzory na wszystkich pra-
cach wyglądały jak namalowane. 

Podczas innych zajęć plastycz-
nych uczestnicy malowali do-
wolną techniką swój ulubiony 
sport zimowy.

Podczas innych zajęć plastycz-
nych uczestnicy malowali do-
wolną techniką swój ulubiony 
sport zimowy.
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dwilż, która nadeszła prze feriami zimowymi popsuła humo-
ry tych, którzy nastawiali się na to, że podobnie jak poprzed-

niej zimy dużo czasu spędzać będą na najbliższym stoku narciarskim 
– Góra Kamieńsk. Na nartach można było tu jeździć tylko przez dwa 
ostatnie dni ferii. 

Uczniowie i studenci, którzy zdecydowali się skorzystać z oferty wy-
poczynku zimowego zorganizowanego z dofinansowaniem budżetu 
gminy, jeździli na nartach znacznie dłużej. W sumie na tygodniowy po-
byt w górskich ośrodkach wypoczynkowych wyjechało prawie 240 osób 
w pięciu różnych grupach wiekowych.

Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klas IV–VI szkół podsta-
wowych, którzy wyjechali do miejscowości Przesieka. Oprócz jazdy 
na nartach w programie ich pobytu znalazły się m.in. takie atrakcje jak: 
wycieczka z przewodnikiem do Szklarskiej Poręby (wodospad Szklar-
ki, zakręt śmierci, wstęp do Dinoparku, wizyta w Karkonoskim Centrum 
Edukacji Ekologicznej), piesze wycieczki po okolicy, ognisko z piecze-

niem kiełbasek, dysko-
teki, zajęcia świetlicowe, 
gry sportowe, konkur-
sy oraz zabawy spraw-
nościowe. Z podobnych 
atrakcji korzystały naj-
młodsze dzieci z klas I-III, 
które przebywały w tej sa-
mej miejscowości.

Młodzież gimnazjalna 
wyjechała w tym roku do 

Białego Dunajca. Podczas pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym „Bo-
rowy” uczniowie jeździli na nartach i snowboardzie, oglądali w Zakopa-
nem skoki narciarskie w ramach Pucharu Świata, odwiedzili Teatr Lalek 
w Rabce, brali udział w kuligu, bawili się na dyskotece, korzystali z ba-
senu termalnego w Szaflarach.

Podhalańska miejscowość Małe Ciche była miejscem zimowego 
pobytu uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Organizatorzy 

tego wypoczynku zapewnili m.in. możliwość jazdy na nartach i snowbo-
ardzie, kulig, ognisko, seans w kinie w Zakopanem oraz wycieczkę do 
Zakopanego.

Na tradycyjny obóz rekreacyjno-kondycyjny wyjechali członkowie 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów. Przebywali w Zakopa-
nem w ośrodku „Jaskółka” i – oprócz ćwiczeń muzycznych – mogli też 
sprawdzać swoją kondycję m.in. w jeździe na nartach i snowboardzie.

Dla osób, spędzających czas ferii na miejscu Gminny Ośrodek Kul-
tury wraz ze swymi placówkami zorganizował różne atrakcje. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyły się jednodniowe wycieczki. 

24 stycznia 42 uczniów 
klas I–III wyjechało na wy-
cieczkę do Zatoru. W urzą-
dzonej tu Krainie Św. Mi-
kołaja oglądały paradę 
bajkowych postaci, uczest-
niczyły w warsztatach pla-
stycznych (wykonywa-
ły własnoręcznie bombki, 
które później zabrały do 
domu), a także w seansie 
filmowym „Śniegowy bał-
wanek” w kinie 5D.

25 stycznia 43 uczniów 
klas IV-VI oraz gimnazjum wyjechało na wycieczkę do Łodzi, gdzie 
zwiedzili Muzeum Bajki SE-MA-FOR i uczestniczyli w zabawie w sce-
nografów. Po warsztatach uczestnicy odwiedzili kino Cinema City, 
gdzie obejrzeli film „Megamocny 3D”.

28 stycznia odbyła się wycieczka do Kawęczyna. W wyjeździe 
wzięło udział 38 uczniów szkół podstawowych. Dzieci brały udział 
w przejażdżce dużymi saniami, a po kuligu oglądały pokaz sztuki ko-
walskiej, zwiedzały stare wiejskie zagrody z izbą etnograficzną, brały 
udział w zajęciach w piekarni, pokazujących m.in. przygotowanie chle-
ba do wypieku. Na zakończenie wycieczki odbyło się ognisko, połączo-
ne z pieczeniem kiełbasek.

(s)

Zimowa przerwa w nauce
O
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CAT Polska - międzynarodowy operator logistyczny 
specjalizujący się w branży motoryzacyjnej, 

poszukuje osoby na stanowisko:

KIEROWNIK DS. JAKOŚCI
Miejsce pracy: Rogowiec k. Bełchatowa

Rozpoczęcie pracy: 1 marca 2011 r.
Nr ref.: KdsJ

Szczegółowe informacje na temat zakresu pracy i kwalifikacji zainteresowani 
znajdą na stronie http://www.groupecat.com.pl/ w zakladce « kariera ».
Osoby spełniające zawarte tam kryteria powinny przesyłać aktualne 
CV wraz z zaznaczeniem numeru referencyjnego na adres: personel@
groupecat.com. 

å ciąg dalszy ze str. 5
Po pierwsze: dobrze poznaj siebie

Psycholodzy uważają, że przy wyborze zawodu istnieją bardzo 
ważne związki między psychologicznymi cechami osobowości czło-
wieka i odpowiednimi charakterystykami zawodów. Zawód powinien 
być przede wszystkim interesujący. Jeśli podobają ci się zwierzęta, 
rośliny, interesujący będzie dla ciebie zawód, w którym się zetkniesz 
z obiektami żywej przyrody. Jeśli zaś lubisz technikę - zainteresowa-
nia do niej będą w tobie rosły wraz z wykonywaną pracą, np. inży-
niera-konstruktora lub fizyka-teoretyka. Dowolny zawód wymaga od 
człowieka, aby występowały w nim tak zwane „zawodowo ważne” ce-
chy, np. korektor powinien posiadać uwagę, malarz - obrazowe my-
ślenie itd., dlatego wybierając określony zawód, istotne jest, aby zba-
dać, czy posiadamy właściwe zdolności odpowiadające ważnym 
zawodowo cechom. W sytuacji zgodnej, wybierając konkretny zawód, 
nasze zdolności będą maksymalnie realizowane i w tych działaniach 
osiągniemy największy sukces. W końcu typ realizowanych działań 
zawodowych powinien odpowiadać twoim cechom osobowości, typo-
wi charakterologicznemu.

Jeśli jesteś towarzyski - to bardziej będą ci odpowiadały zawody 
związane z wielogodzinnymi kontaktami z ludźmi, a jeżeli jesteś emo-
cjonalnie niespokojny, nie możesz wypełniać rutynowych prac wyma-
gających koncentracji w ciągu dłuższego czasu. I tak, aby wybrać za-
wód, niezbędne jest przede wszystkim poznanie samego siebie.

Na pewno często zadajesz sobie pytania: „Jaki jestem?”, „Kim je-
stem na tym świecie?”, „Po co żyję?”. Lepiej poznać siebie i częścio-
wo odpowiedzieć sobie na takie pytania (w pełni na pewno nie odpo-
wiemy nigdy). Pomoże ci ćwiczenie: popatrz na siebie oczami innego 
człowieka. Konkretnego człowieka, którego dobrze znasz - powiedz-
my, przyjaciela lub koleżanki z ławki, mamy lub ulubionej dziewczyny. 
Spróbuj wyjaśnić swoje postępowanie tak, jak by to zrobił inny czło-
wiek - nieznający źródeł ani motywów twojego postępowania. Zro-
zumiesz, jakim cię widzą inni ludzie, a z innej strony - wybawisz się 
od subiektywizmu; przecież we własnym oku, jak wiadomo, nie wi-
dać i belki.

Jak uniknąć pomyłki?
Twój charakter na razie się kształtuje, dlatego nie należy przyle-

piać sobie już etykietki i odstępować od zawodu np. artysty tylko dla-
tego, że jesteś nieśmiały. Pracuj i wciąż pracuj nad sobą, poznawaj 
siebie. I pamiętaj, że psychiczne właściwości człowieka (będą to zdol-
ności, zainteresowania i cechy charakteru) są wyjątkowo giętkie i po-
trafią się zmieniać. Znanych jest wiele przypadków kiedy to człowiek, 
nie mający zdolności muzycznych, ale uparcie pragnący się zająć 
muzyką, w końcu rozwinął muzyczny słuch. 

Najważniejsze są zainteresowania; zapamiętaj: zdolności tworzą 
się w działaniu. Przyzwyczaj się do pracy i pracuj. Na jednych zdolno-
ściach daleko nie zajedziesz. Z innej strony, zainteresowania - rzecz 
nie zawsze stała. Większość dzieci myśli, że lubią nauczany przed-
miot, a w rzeczywistości podoba się im tylko nauczyciel. Oprócz tego, 
trudno zrozumieć, dlaczego podoba ci się psychologia lub też ekono-
mia, gdy przecież nie uczyłeś się ich w szkole. Dlatego też, aby się 
nie pomylić, należy rozszerzać swój horyzont odnośnie do świata za-
wodów. Zadawaj więc ludziom dorosłym pytania dotyczące ich pracy 
zawodowej – jak wiem, ludzie z zadowoleniem opowiadają o swojej 
prawdziwej pracy i o latach studenckich. Wówczas, już bardziej świa-
domie możesz postanowić, czy jest to dziedzina dla ciebie interesują-
ca, lub wiesz więcej o tej specjalności, na którą składasz dokumenty.

I tak, zorientowany w swoich zdolnościach, zainteresowaniach, 
osobistych cechach, przystępujesz do wyboru już nie zawodu - a wyż-
szej uczelni. Wyjaśnij, jakie specjalności i specjalizacje odpowiadają 
interesującemu cię rodzajowi działań. To nie zawsze jednoznaczne 
odniesienie (np. żeby naprawiać komputery, należy otrzymać spe-
cjalność „elektronika”). Przyjęte postanowienie powinno się opierać 
na wielu danych. Oprócz twojego psychologicznego charakteru waż-
ne są takie informacje jak reputacja wyższej uczelni, forma rekruta-
cji, opinia przyjaciół, rodziców, koszt nauki. Nie ociągaj się i wypisz na 
oddzielnej kartce plusy i minusy każdego z tych wariantów. Przeana-

Jak wybrać zawód?
lizuj dane razem z przyjaciółmi i rówieśnikami. I wówczas zapamiętaj 
- końcowy wybór należy do ciebie.

Wybierając zawód - wybierasz swój los. Zawód powinien przyno-
sić zadowolenie (pozytywne emocje) i maksymalnie zabezpieczać re-
alizację twoich możliwości (korzyści społeczne).

Bolesław Bielak
Wykorzystane zdjęcia zostały przekazane przez gminne przedszkola

Bolesław Bielak to nauczyciel, ekspert w dziedzinie doradztwa zawo-
dowego, autor testów predyspozycji zawodowych, autor wielu arty-
kułów i książek poświęconych temu zagadnieniu. Jego publikacje to 
m.in. „Jaki zawód wybrać?”, „Jak pomóc uczniom w wyborze zawo-
du?”. Wiele jego porad rozsianych jest po internetowych stronach. 
Warto do nich sięgnąć np. na stronie Krajowego Ośrodka Wspiera-
nia Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Szkolenia dla bezrobotnych
Liderzy Klubu Pracy zapraszają na zajęcia aktywizacyjne or-

ganizowane w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Bełchatowie. Podajemy tematy i terminy najbliż-
szych zajęć aktywizacyjnych:

„Rozmowa kwalifikacyjna - autoprezentacja, mowa ciała”•  
(analiza własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych, 
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie zasad au-
toprezentacji).
Termin: 09.02.2011 r., godz.9.00, liczba miejsc: 14.
„Budowanie własnego wizerunku w oczach pracodawcy”•  
(analiza własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych, 
przedstawienie zasad konstruowania dokumentów aplikacyj-
nych (życiorys zawodowy, list motywacyjny), przygotowanie do 
rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie zasad komunikacji werbal-
nej i niewerbalnej).
Termin: 15-16.02. 2011 r., godz. 9.00, liczba miejsc: 14.
„Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych”•  (poznanie za-
sad konstruowania dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawo-
dowy, list motywacyjny), sporządzenie profesjonalnych doku-
mentów aplikacyjnych).
Terminy:  22.02. 2011 r., godz. 9.00, liczba miejsc: 14.
                22.03. 2011 r., godz. 9.00, liczba miejsc: 14.

UWAGA: Zgłoszenia na zajęcia aktywizacyjne przyjmowanie są do 
wyczerpania miejsc.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zainteresowane 
uczestnictwem w zajęciach aktywizacyjnych realizowanych 
w ramach KLUBU PRACY mogą zapisywać się u Lidera Klubu 
Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Bełchatowie w sali numer 10 (parter) w godzinach 
od 800 do 1400 

Ponadto zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy do 
korzystania* ze stanowisk komputerowych w celu sporządzenia do-
kumentów aplikacyjnych oraz sprawdzania ofert pracy przez Inter-
net - sala numer 10 (parter).

*UWAGA: ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach od 800 do 
1400, po wcześniejszym zgłoszeniu się do Lidera Klubu Pracy.
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å ciąg dalszy na str. 12

Firma sprzeda mieszczący się w Kleszczowie 
dom dwurodzinny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony 

o pow. użytk. 204,90 m kw., 
wraz z działką o pow. 0,24 ha i działką do niej 

przyległą (rolną, niezabudowaną) o pow. 0,99 ha.
Cena do negocjacji.

Tel. 44/ 731 49 11, wew. 265.
NADZORY BUDOWLANE 
mgr inż. Maciej Karczewski
posiadający uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi 
w pełnym zakresie świadczy usługi:

kierowania robotami budowlanymi, •	
oceny stanu technicznego, •	
świadectw charakterystyki energetycznej itp.•	

Tel. 604-176-403

Prosto z SOLPARKU
Zimowa aura sprzyja tęsknocie za głębokim relaksem i przyjemnymi 

zabiegami pielęgnacyjnymi. Sympatyków relaksu i ciepłych kąpieli już dziś za-
praszamy do jacuzzi, bądź do jednej z saun fińskich lub tureckich. W przypadku 
rezerwacji saun na wyłączność Klient ma możliwość wyboru zapachu:

sauna sucha - fińska• : cytryna, eukaliptus, mięta, brzoza, sosna.
sauna parowa• : zioła alpejskie, czekolada, orchidea.
Zachęcamy także Państwa do korzystania z usługi masażu relaksacyjnego 

LOMI LOMI NUI. Ruchy masażysty przypominają taniec, a towarzysząca temu 
hawajska muzyka oraz unoszący się w powietrzu zapach wanilii i kokosu wpły-
wa kojąco na każdego z obsługiwanych przez nas Klientów. Spokojny i rytmicz-
nie wykonany masaż niweluje stres oraz związane z nim dolegliwości, takie jak: 
bóle głowy i pleców, zaburzenia koncentracji, depresję czy też ogólne wycień-
czenie organizmu. Z usług gabinetu można korzystać każdego dnia tygodnia po 
uprzedniej rezerwacji telefonicznej.

Ponadto wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu zapraszamy 
na organizowane przez SOLPARK zajęcia dodatkowe tj.:

 AEROBIK AQUAAEROBIK YOGA KICK-BOXING
Wtorek 20.00 Poniedziałek 19.30 Środa 17.30 Wtorek 19.00
Czwartek 20.00 Środa 20.15  Czwartek 19.00

Informujemy także, że trwa nabór osób chętnych na wtorkowe zajęcia 
o godz. 18.45 na naukę pływania dla dorosłych.

Wszystkich sympatyków sportowych emocji zapraszamy na mecze spa-
ringowe, które odbywają się na terenie SOLPARKU. Szczegółowy termi-
narz przedstawiamy Państwu w kalendarium na www.kompleks-solpark.pl. 
Wstęp na wszystkie mecze jest bezpłatny.

Zapraszamy na zawody w podnoszeniu ciężarów. Zawody odbędą się 
27 lutego w SOLPARKU w godzinach od 11.30 do 16.00.

n

WAKACJE ‘ 2011
- propozycje GOK

Gminny Ośrodek Kultury przygotowuje się do organizacji wypoczynku letniego dla 
uczniów i niepracujących studentów z gminy Kleszczów. Wyjazdy na wypoczynek 
zostały zaplanowane na lipiec. Planowane są następujące formy:

14-dniowy wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych klas I-III:1. 
kolonie sportowo–rekreacyjne  nad Morzem Bałtyckim,•	
kolonie artystyczno–rekreacyjne nad Morzem Bałtyckim.•	

14-dniowy wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI:2. 
kolonie sportowo–rekreacyjne nad Morzem Bałtyckim,•	
kolonie artystyczno–rekreacyjne nad Morzem Bałtyckim.•	

14-dniowy wypoczynek dla uczniów gimnazjum:3. 
kolonie sportowo–rekreacyjne nad Morzem Bałtyckim,•	
kolonie artystyczno–rekreacyjne nad Morzem Bałtyckim.•	

14-dniowy obóz szkoleniowo-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim dla 4. 
członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
14-dniowy wypoczynek dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 5. 
studentów (niepracujących):

wypoczynek turystyczno–edukacyjny we Włoszech połączony z nauką •	
języka włoskiego,
kolonie edukacyjno-rekreacyjne na Pojezierzu Mazurskim połączone •	
z nauką żeglarstwa.

7–dniowy wyjazd artystyczno-rekreacyjny w góry dla uczniów klas I–III.6. 

UWAGA!  
Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy wypoczynku.1. 
W wypoczynku mogą brać udział uczniowie i młodzież ucząca się, niepracująca, 2. 
która nie ukończyła 25 roku życia, posiadająca stałe zameldowanie oraz stale 
zamieszkująca (wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem) na terenie gminy 
Kleszczów – co najmniej 1 rok do dnia zapisu.
Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy wypoczynku są 3. 
przyjmowane w siedzibie GOK w Kleszczowie (pokój nr 1) w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30 - 15.00.•	
wtorek - 7.30 - 19.00.•	

 Osoby dokonujące zapisu w godzinach popołudniowych (15.00-19.00), 
zobowiązane są do wcześniejszego uiszczenia wpłaty na wskazany przez 
GOK rachunek bankowy i przedłożenia dowodu wpłaty podczas zapisu.
Przy dokonaniu zapisu prosimy o:4. 

podanie danych osobowych uczestnika,•	
przedłożenie legitymacji uczniowskiej lub studenckiej,•	
złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna,•	

Firma Handlowo-Usługowa „DORMAL” 
Waldemar Kołodziejczyk, 

ul. Jasna 2/21, 42-200 Częstochowa 
poszukuje pracownika na stanowisko
malarz konstrukcji stalowych.

Wymagania: praca na wysokości pow. 3 m. 
Praca na terenie Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w 
Rogowcu.
Kontakt: e-mail: biuro@dor-mal.com.pl. 

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni osobę do pracy

na stanowisko ds. kultury – plastyk
na podstawie umowy o pracę

w wymiarze czasu pracy 1 etatu
Szczegółowe informacje dotyczące:

wymagań stawianych kandydatom,•	
zakresu wykonywanych zadań,•	
wymaganych dokumentów,•	

zostały umieszczone na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej www.gok.bip.kleszczow.pl 
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOK w 
Kleszczowie, tel. 44/ 731-32-30.

Oferty należy składać w siedzibie GOK
ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów 
w terminie do 15 lutego 2011 r.
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S p o r t

SportSport

stycznia w Szkole Podstawowej 
w Drużbicach odbyło się Powia-

towe Podsumowanie Roku Sportowego 
2010 Ludowych Zespołów Sportowych. 
Sportowcem Powiatu Bełchatowskiego 
za rok 2010 został wybrany zawodnik 
LKS Omega Kleszczów, lekkoatleta Ma-
teusz Podawca. Najważniejsze sukcesy, 
które zdecydowały o tak wysokiej jego 
pozycji to: zdobycie III miejsca w Halo-
wych Mistrzostwach Polski w Spale w 
biegu na 800 m; zdobycie III miejsca w 
Mistrzostwach Polski Seniorów w Bielsku 
Białej w biegu na 800 m; zdobycie I miej-
sca na 400 m oraz III miejsca na 800 m 
w Mistrzostwach Polski LZS w Zamościu. 
M. Podawca jest posiadaczem mistrzow-
skiej klasy sportowej.

Wysoka forma karateków
raz czwarty zorganizowany został w Łodzi Nowo-
roczny Turniej Shorin-ryu Karate. W turnieju wy-

startowała 10-osobowa drużyna karateków LKS Omega 
Kleszczów. Wysoka forma naszych sportowców pozwoliła 
im zajmować miejsca na podium. Srebrne medale wywal-
czyli w swoich kategoriach: Oliwia Widera, Patryk Kusiak, 
Łukasz Kociniak, Adrian Frankowski i Kamil Frankowski. 
Brązowe medale zdobyli: Adrian Frankowski, Mariusz Kępa 
i Kamil Frankowski. 

Dodajmy, że dla najlepszej zawodniczki i najlepszego 
technicznie zawodnika ufundowane były puchary ministra 
obrony narodowej. Podczas zmagań zawodników na sali 
obecni byli komandosi Wojska Polskiego. 

Instruktorem sekcji karate w naszym klubie jest Zbi-
gniew Berłowski.

Warcabowy turniej w Żłobnicy
stycznia w Domu Kultury w Żłobnicy odbył się turniej w warcabach 
64-polowych, zorganizowany przez Ogniwo Żłobnica i Dom Kultu-

ry w Żłobnicy. Udział wzięło 16 osób. W kategorii dziewcząt najlepsze wy-
niki osiągnęły: I. Malwina Piechura; II. Oliwia Piechura; III. Oktawia Zasada. 
Wśród chłopców najlepiej zagrali: I. Arkadiusz Kowalczyk; II. Błażej Kątny; 
III. Piotr Mularczyk.

Najmłodszym zawodnikiem turnieju warcabowego był sześcioletni Borys 
Piechura, który zdobył 3,5 pkt.

16 stycznia odbyły się zawody rekreacyjne, których uczestnicy rywa-
lizowali w kilku konkurencjach (rzut lotką; rzut piłeczką do kosza; slalom 
zręcznościowy z rzutem do kosza na czas). Najlepsze wyniki po podsu-
mowaniu trzech konkurencji uzyskali: I. Konrad Kątny; II. Aleksandra Kle-
win; III. Radosław Klewin. Nagrody dla najlepszych zawodników ufundowa-
li: LKS Omega Kleszczów oraz Gminny Ośrodek Kultury i sklep spożywczy 
w Żłobnicy. Nagrody wręczył przewodniczący Ogniwa LZS w Żłobnicy - Le-
sław Jańczyk.

Drugie miejsce w powiatowym plebi-
scycie także przypadło zawodniczce LKS 
Omega Kleszczów, pływaczce Barbarze 
Wasilewskiej. Jej najważniejsze osią-
gnięcia to: XII miejsce na dystansie 1500 
m i XVI miejsce na 800 m stylem dowol-
nym w Mistrzostwach Europy w Helsin-
kach oraz: V m. na 1500 m, VI m. na 400 
m i V m. na 800 m stylem dowolnym w Mi-
strzostwach Polski Juniorów w Gliwicach.

Na piątym miejscu w powiatowym 
plebiscycie LZS uplasował się tenisi-
sta Piotr Chrostowski, który występuje 
w II-ligowej drużynie tenisa stołowego. 
W 2010 roku w Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Lidzbarku Warmińskim Piotr 
wywalczył XIII miejsce indywidualnie oraz 
XIII-XVI drużynowo.

W ramach sportowego podsumowa-
nia roku w powiecie przyznano także wy-
różnienia równorzędne, które otrzymało 
12 uczniów szkół podstawowych zrze-
szonych w LZS, uznanych za rewelacje 
sportowe. W tym gronie znalazły się dwie 
zawodniczki LKS Omega Kleszczów: 

lekkoatletka •	 Aleksandra Klewin (jej 
największe osiągnięcia to II miejsce 
w XV Ogólnopolskich Biegach Prze-
łajowych LZS w Wolborzu na 800 m 
oraz II miejsce w finale Ogólnopol-
skich Czwartków Lekkoatletycznych 
na 300 m). 
lekkoatletka •	 Emilia Frankowska 
(największe osiągnięcia to I miejsce 
w Mistrzostwach LZS woj. łódzkiego 
w Spale w skoku w dal oraz I miejsce 
w lidze LZS woj. łódzkiego w skoku 
w dal i sztafecie szwedzkiej). 
W kategorii „Sport osób niepełno-

sprawnych – zawody integracyjne” przy-
znano wyróżnienia za medale zdobyte 
podczas Ogólnopolskich Igrzysk LZS 
w Kielcach. Wśród sześciu wyróżnionych 
sportowców znalazł się zawodnik LKS 
Omega Kleszczów – Mirosław Krzym-
piec. 

W kategorii „Trener i wychowawca” 
wyróżniono dwunastu trenerów – wycho-
wawców, wśród nich trenerów LKS Ome-
ga Kleszczów: Tomasza Bednarskiego 
(lekkoatletyka) i Roberta Pawlickiego 
(pływanie). 

W rankingu oceniającym rywalizację 
sportową gmin kolejne miejsca zajęły:
I – Rada Miejsko-Gminna LZS Zelów
II – LKS Omega Kleszczów
III – Rada Gminna LZS Drużbice
IV – Rada Gminna LZS Bełchatów
V – Rada Gminna LZS Kluki
VI – Rada Gminna LZS Szczerców
VII – Rada Gminna LZS Rusiec

Plebiscyty sportowe powiatowego LZS

Do pamiątkowego zdjęcia ze starostą powiatu bełchatowskiego Szczepanem 
Chrzęstem (pierwszy z lewej) ustawili się najlepsi sportowcy w powiecie, a 
także osoby, które zastąpiły nieobecnych i odebrały przyznane puchary. Pu-
char dla M. Podawcy odebrał Jan Gurazda – prezes zarządu LKS Omega. 

15

15 Po
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Ferie na sportowo
dniach 20 i 27 stycznia w siedzibie klu-
bu Omega Kleszczów odbyły się za-

wody sportowo-rekreacyjne dla młodzieży 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Rozegrano m.in. konkuren-
cje: rzut lotką, rzut do koszta, przeciąganie 
liny, warcaby, rzut ringo, rzut piłeczką palan-
tową do celu.

24 stycznia na pływalni w kompleksie 
SOLPARK odbył się turniej pływacki. Dla za-
wodników, którzy w każdej z tych imprez za-
jęli trzy pierwsze miejsca klub ufundował 
nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy za-
wodów otrzymali słodycze. Łączna liczba 
uczestników wyniosła 52 uczniów.

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

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

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

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

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
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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.

Uczestnicy zawodów 
sportowo-rekreacyjnych

ZAPROSZENIE
Wszystkich kibiców piłki nożnej zapraszamy na powiatowe halowe 

mistrzostwa LZS, które odbędą się w niedzielę 6 lutego w hali SOLPAR-
KU Kleszczów. Początek – godz. 10.00. Wstęp wolny.

Sukces Wiktora Dzwonkowskiego
Łodzi odbył się III Wojewódzki Tur-
niej Klasyfikacyjny Seniorów w te-

nisie stołowym. Tenisiści LKS Omega 
Kleszczów wystąpili w mocno okrojonym, 
dwuosobowym składzie.

- Mam w drużynie dwóch maturzystów 
i czterech studentów – mówi trener ping-
pongistów, Longin Wróbel. – Przełom stycz-
nia i lutego to dla studentów czas sesji, 
a maturzyści też więcej czasu przeznaczają 
na naukę. Dlatego do Łodzi pojechali tylko 

Wiktor Dzwonkowski i Kamil Trzcinka.
Pierwszy z tenisistów wywalczył wy-

sokie II miejsce, przegrywając w finale 
z M. Lisem z Białej Rawskiej. K. Trzcinka 
znalazł się w grupie zawodników sklasy-
fikowanych na miejscach 17-24.

Przypomnijmy, że po pierwszej run-
dzie rozgrywek ligowych LKS Omega 
Kleszczów zajmuje I miejsce w II-ligowej 
tabeli. Drugą rundę pingpongiści roz-
poczną pod koniec lutego.

W

W
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Kleszczowski chór 
wrócił z nagrodą

WAKACJE ‘2011
- propozycje GOK

uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie dowodu wpłaty,•	
złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej.•	

Karty kwalifikacyjne i oświadczenia - do odebrania w sekretariatach 5. 
szkół i siedzibie GOK w Kleszczowie. 
Odpłatność za wypoczynek w kwocie:6. 

150 zł - wypoczynek krajowy•	
100 zł - wypoczynek 7-dniowy•	
250 zł - wypoczynek zagraniczny•	

Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej – wyjazd bezpłatny.7. 
8. Zapisy wyłącznie do dnia 18 lutego 2011 roku - zapisy po terminie 

ustalonym przez GOK nie będą brane pod uwagę.
9. Warunkiem zrealizowania w/w propozycji jest chęć uczestnictwa 

przynajmniej 20 osób w poszczególnych formach wypoczynku.
10. Konkretny termin oraz miejsce wypoczynku podane zostaną po 

rozstrzygnięciu przetargu.
11. Bliższe informacje dotyczące wypoczynku udzielane są w siedzibie 

GOK lub pod numerem telefonu 44 731-32-30.

Gminny Ośrodek Kultury
organizuje 

dla mieszkańców gminy Kleszczów
walentynkowy wyjazd do kina 

w dniu 13 lutego
na film „Och Karol 2”. 

Cena biletu 19 zł. 
Zapisy w GOK w Kleszczowie 

do dnia 9 lutego.

iałający od grudnia 2009 roku Chór Kameralny Gminy Kleszczów wziął udział 
w VI Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie. W konkurso-

wych szrankach stanęło łącznie 17 chórów z całej Polski. O zakwalifikowaniu danego 
zespołu do konkursu decydowała powoła-
na przez organizatorów komisja artystyczna. 
Chóry, które chciały uczestniczyć w rywaliza-
cji musiały w odpowiednim terminie przesłać 
płytę CD, zawierającą minimum 3 utwory na-
grane w ciągu 2 lat, a także opis dotychcza-
sowych osiągnięć artystycznych.

Podczas konkursu w Chełmnie, zorgani-
zowanego w sobotę 15 stycznia, każdy chór 
miał się zaprezentować w programie złożo-
nym z minimum trzech kolęd polskich i ob-
cych. Łączny czas prezentacji nie mógł prze-
kroczyć 15 minut.

– W naszym programie zaprezentowali-
śmy pastorałkę „Nad Betlejem w ciemną noc” 
oraz kolędy „Anioł pasterzom mówił”, „Dzisiaj 
w Betlejem” i „Mizerna cicha” – mówi Sławo-
mir Szafrański – założyciel i dyrygent klesz-
czowskiego chóru.

Przesłuchania chórów odbywały się od 
rana do późnego popołudnia w auli Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie. 
W czasie, kiedy obradowało konkursowe jury 
chóry zaprezentowały się mieszkańcom mia-
sta, kolędując przy żłobku ustawionym przed 
miejskim ratuszem. Wyniki zostały ogłoszone 

po wieczornej Mszy św. w chełmińskiej „Farze”. Jury pod przewodnictwem prof. Leszka 
Bajona z Akademii Muzycznej w Poznaniu przyznało Grand Prix VI Ogólnopolskiego Kon-
kursu Kolęd i Pastorałek Chórowi „Alla Polacca” z Warszawy. Jury przyznało także złote, 
srebrne bądź brązowe pasma oraz dyplomy dla innych chórów biorących udział w konkur-
sie. Zespół z Kleszczowa, w którego składzie wystąpiło 21 śpiewaków (6 sopranów, 5 al-
tów, 4 tenory i 6 basów) otrzymał Brązowe Pasmo. (s)

å ciąg dalszy ze str. 9Dz

Fundusze Europejskie dla rozwoju Regionu Łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Budowa marki lokalnej SOLPARK Kleszczów
W ramach realizacji projektu ,,Budowa marki lokalnej SOLPARK Kleszczów” prowadzone są działania o charakterze promocyjno-marketingo-

wym mające na celu promocję sześciu usług, sygnowanych marką SOLPARK Kleszczów, a mianowicie: usług sportowych, rekreacyjnych, odnowy 
biologicznej, usług w zakresie organizacji konferencji i imprez oraz usług gastronomicznych i noclegowych.

Działania związane z projektem:
Wyprodukowano sześć 30-sekundowych spotów radiowych oraz przeprowadzono kampanię promocyjną w radiu „Złote Przeboje” w okresie od 01 lipca do 	
26 grudnia 2010 r. Spoty wyemitowano 360 razy.
Wykonano 6-minutowy film promocyjny poświęcony marce SOLPARK Kleszczów oraz 150 zdjęć kompleksu do wykorzystania w celach promocyjnych.	
Zaprojektowano i wykonano gadżety promocyjne SOLPARKU w postaci smyczy, breloków, koszulek i czapek. Wykonano ściankę reklamową 	 popup oraz 
3 wersje ulotek, foldery promocyjne, banery, plakaty, kalendarze oraz teczki ofertowe.
Zrealizowano sześć audycji telewizyjnych z ujęciem filmowym kompleksu SOLPARK, które zostały wyemitowane w lokalnej telewizji NTL Radomsko.	
Marka SOLPARK Kleszczów była bądź będzie promowana w trzech imprezach wystawienniczych w kraju i zagranicą:	

21-23 stycznia 2011 r. - Międzynarodowe Targi Turystyczne ITM, Warszawa,−	
25-27 lutego 2011 r. - XVII Międzynarodowe Targi - Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur 2011”, Łódź,−	
9-13 marca 2011 r. - Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB, Berlin.−	

Realizowana jest umowa na zamieszczenie 12 artykułów poświęconych marce SOLPARK w prasie o zasięgu lokalnym i regionalnym. Artykuły ukazują się 	
w dodatku do „Dziennika Łódzkiego” w okręgu sieradzkim, wieluńskim, łaskim.
Emitowane są 15-sekundowe, dynamiczne spoty, wyświetlane co 10 minut na telebimach w miastach regionu łódzkiego (Radomsko, Piotrków Trybunalski, 	
Bełchatów, Częstochowa) przez 6 miesięcy.

Wszystkie materiały zostały oznakowane logotypami wymaganymi w ramach podpisanej umowy.


