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Światła, choinki, 
lodowe rzeźby

okresie świąteczno-noworocznym główne uli-
ce Kleszczowa i innych miejscowości, a także 

ważniejsze budynki w gminie zdobią kolorowe, świetlne 
dekoracje. Największa iluminacja złożona z setek świa-
tełek zdobi siedzibę Urzędu Gminy. Uzupełnia ją usta-
wiona na placu i oświetlona choinka, a także świątecz-
ne motywy oraz cyfry oznaczające nowy rok, wykonane 
z kolorowych, podświetlonych węży. Trudno się dziwić 
temu bogactwu dekoracji przed gminnym ratuszem –co 
roku odbywa się tu wspólne witanie nowego roku, połą-
czone z plenerową zabawą. O północy zapalają się cy-
fry z oznaczeniem nowego roku.

„SOLPARK” w blasku 
świątecznych dekoracji

W

rzyjęcie budżetu na 2010 rok było najważniejszą decyzją, jaka Rada Gminy podję-
ła na pierwszej w tym roku sesji. Wpływy do gminnej kasy zaplanowane zostały na 

ponad 163 mln zł, a wydatki szacowane są na 190 mln zł. Na inwestycje gminne przezna-
czona będzie kwota ponad 97 mln zł. Do budżetu państwa z tytułu tzw. „janosikowego” od-
damy 39 mln zł. Więcej szczegółów na temat budżetu i komunalnych inwestycji – w następ-
nym wydaniu „IK”. (s)

Rada uchwaliła budżetRada uchwaliła budżet

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków

na KARNAWAŁOWE SPOTKANIE,
organizowane z okazji Ich święta,

w sobotę 23 stycznia w Domu Kultury w Kleszczowie.
Początek – godz. 18.00.

Do zaproszenia dołączamy najserdeczniejsze życzenia 
dla wszystkich Babć i Dziadków z okazji Ich święta.

Wójt i Rada Gminy Kleszczów

Zima zła
ponad dwóch tygodni panu-
je niepodzielnie zimowa aura. 

Obfite opady śniegu i minusowe tempe-
ratury to utrapienie dla wszystkich podró-
żujących, ale szczególnie dla kierowców. 
Pracowite dni nastały dla wszystkich firm 
odpowiedzialnych za utrzymanie przejezd-
ności dróg. Zimowym utrzymaniem dróg 
w gminie Kleszczów zajmuje się Zakład 
Komunalny „Kleszczów”. Sprzęt, którym 
dysponuje spółka i obsługujący go pracow-
nicy na brak zajęcia nie mogą narzekać.

- Jeśli śnieg pada nocą piaskarki i płu-
gi wyjeżdżają do akcji już pomiędzy go-
dziną 3 a 4 – mówi Mirosław Misiak, kie-
rownik Działu Usługowo-Transportowego. 
– Chodzi o to, by główne drogi były prze-
jezdne, kiedy zaczyna się największy ruch 
i dojazdy do kopalni elektrowni. W pierw-
szej kolejności odśnieżana i posypywana 
mieszanką soli i piasku główna trasa przez 
gminę czyli droga od granic z gminą Sul-
mierzyce do Piasków. Drugą tak ważną 
trasą jest gminna obwodnica.

Przy częstych opadach śniegu szybko 
maleją zapasy soli, zgromadzonej przed 
sezonem zimowym na placu w Żłobnicy. 
Do 13 stycznia Zakład Komunalny „Klesz-
czów” wykorzystał około 500 ton. Na pobo-
czach i chodnikach leżą zwały zepchnię-
tego z jezdni śniegu. Przerwa w opadach, 
która zaczęła się 11 stycznia wykorzysty-
wana jest do usunięcia śniegu zalegają-
cego przy najważniejszych ulicach. Ludzie 
muszą mieć możliwość zaparkowania sa-
mochodów przy banku, ośrodku zdrowia, 
placu targowym czy „Arreksie”.

P

Od

- 12 stycznia zaczęliśmy usuwanie 
śniegu z chodników i poboczy w Kleszczo-
wie – mówi M. Misiak. – Przy niezabudo-
wanych działkach pług wirnikowy odrzucał 
śnieg na pola. Tu, gdzie są zabudowa-
nia koparki zbierały śnieg i ładowały go na 
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Dwa łyki statystyki
2010 rok wkroczyło 4736 osób posiadających stałe zamel-
dowanie na terenie gminy Kleszczów. W tym gronie jest 

2378 kobiet i 2358 mężczyzn.
Do najmłodszej grupy wiekowej (0-3) należy 310 osób. W wie-

ku od 4 do 7 lat jest 245 osób, a w wieku 8 – 18 lat – 681 osób. 
Wiek aktywności zawodowej to w przypadku kobiet 19 – 60 lat. 
W tej grupie znajduje się 1386 osób. Mężczyzn w wieku produk-
cyjnym (19 – 65) jest 1535. Wiek poprodukcyjny osiągnęło 579 
mieszkańców gminy.

W rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie na ko-
niec 2009 roku było zarejestrowanych 160 osób bezrobotnych, za-
mieszkałych na terenie gminy Kleszczów. Stopa bezrobocia wy-
niosła więc 5,48 proc. 

W ciągu 2009 roku w gminie urodziło się 74 dzieci. W gmin-
nej statystyce odnotowano też 47 zgonów. W związek małżeński 
wstąpiły 42 osoby.

Jak zdobyć fundusze UE?
Urząd Gminy w Kleszczowie zaprasza na spotkanie doty-

czące funduszy Unii Europejskiej, skierowanych do firm (m.in. 
bezpośrednie wsparcie inwestycyjne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-
2013 - składanie wniosków do 22 lutego br.), które odbędzie się 
19 stycznia (wtorek) w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Począ-
tek - godz. 11.00.

Spotkanie poprowadzi specjalista z zakresu dotacji z Unii Eu-
ropejskiej dla przedsiębiorstw. Udział w spotkaniu jest bezpłat-
ny. Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie swojej obecności 
do 18 stycznia pod nr telefonu 44/ 731-31-10 wew. 116 lub pocz-
tą elektroniczną eu@kleszczow.pl. 

Więcej informacji na stronie: www.kleszczow.pl/eu. 

HARMONOGRAM 
zebrań wiejskich ‘2010

20.01.(środa) - • ŁĘKIŃSKO – godz. 1700  – Dom kultury - Uczestnicy z ra-
mienia samorządu: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Jacenty 
Kociniak, Jacek Pacholik.
21.01. (czwartek) - • CZYŻÓW – godz. 1700  – Świetlica - Uczestnicy z ra-
mienia samorządu: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Marek 
Woch, Antoni Fryś.
22.01. (piątek) – • WOLICA – godz. 1700  – Dom kultury - Uczestnicy z ra-
mienia samorządu: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Marek 
Woch, Antoni Fryś.
25.01. (poniedziałek) - • ŁUSZCZANOWICE – godz. 1700  – Dom kultury - 
Uczestnicy z ramienia samorządu: Kazimiera Tarkowska, Robert Ole-
wiński, Paweł Bujacz, Jarosław Bartoszewski, Kazimierz Skóra.
26.01. (wtorek) - • ŻŁOBNICA – godz. 1700  – Dom kultury - Uczestnicy 
z ramienia samorządu: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Le-
sław Bujacz.
27.01. (środa) – • KLESZCZÓW – godz. 1700  – Dom kultury - Uczestnicy 
z ramienia samorządu: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Hali-
na Gurazda, Renata Borowska, Ruzena Buresz, Sławomir Chojnow-
ski, Tadeusz Kuśmierek.
28.01.(czwartek) – • DĘBINA - godz. 1700,– Dom kultury - Uczestnicy z ra-
mienia samorządu: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Jan Ol-
czak.
29.01. (piątek) – • ROGOWIEC – godz. 1700, – Świetlica - Uczestnicy z ra-
mienia samorządu: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Jan Ol-
czak.
01.02. (poniedziałek) - • ANTONIÓWKA – godz. 1700  – Dom kultury – 
Uczestnicy z ramienia samorządu: Kazimiera Tarkowska, Robert Ole-
wiński, Anna Zięba.
03.02. (środa) - • KAMIEŃ – godz. 1700  – Dom kultury - Uczestnicy z ramie-
nia samorządu: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Jan Olczak. 

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

na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, 

zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy 
w Kleszczowie przy ul. Głównej 47, 

wywieszona została informacja 
o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 

w obrębie geodezyjnym Rogowiec.

- Kilkanaście dni temu weszliśmy w rok 2010. Rada Gmi-
ny uchwaliła już nowy budżet, przygotowywane są nowe in-
westycje gminne. Powróćmy jednak jeszcze do starego roku 
i jego podsumowania. Jaki – w Pani ocenie – był to rok dla 
gminy Kleszczów?

- Z perspektywy Urzędu Gminy, gminnych spółek i jednostek 
był to rok wyjątkowo pracowity. Stał pod znakiem bardzo dużych 
i ważnych dla gminy inwestycji. O ich skali najlepiej świadczy re-
kordowy budżet 2009 roku. Wydatkowaliśmy ponad 306 i pół mi-
liona złotych, przy czym na inwestycje przeznaczyliśmy ponad 
223 miliony zł. Wśród inwestycji na plan pierwszy wysuwa się 
oczywiście zakończenie budowy Kompleksu Dydaktyczno-Spor-
towego „SOLPARK”. Było to ogromne zadanie, a jego urucho-
mienie wymagało nie tylko zaangażowania pracowników Urzędu 
Gminy, w tym przede wszystkim służb inwestycyjnych i księgo-
wych. Ze względu na wielkość i przeznaczenie obiektu, a także 
uruchomienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych należało włą-
czyć do prac organizacyjnych zarówno szkoły samorządowe, jak 
i gminne spółki. Włączył się także referat nadzorujący gminną 
oświatę, którego pracownicy przygotowali niezbędną do urucho-
mienia nowej szkoły dokumentację.

Wśród wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce w ciągu 
2009 roku, najważniejsze dla gminnej społeczności było otwar-
cie pierwszych w historii gminy szkół ponadgimnazjalnych, a tak-
że uroczystość wojewódzkiej inauguracji nowego roku szkolnego, 
zorganizowana 1 września w kompleksie „SOLPARK”. Dla wie-
lu mieszkańców, a przyznam że także dla mnie osobiście był to 
dzień historyczny i bardzo emocjonalny. Trwająca bez mała przez 
cały dzień uroczystość stała się także wspólnym świętem naszej 
gminnej wspólnoty.

- Które jeszcze z inwestycji minionego roku uważa Pani 
za ważne?

- Na pewno zakończone sukcesem wykonanie pierwszego 
odwiertu do wód termalnych. Myślę, że nie wszyscy jeszcze do-
ceniają wielkie znaczenie tego faktu. Ta inwestycja otwiera zupeł-
nie nowe perspektywy dla rozwoju naszej gminy. Na bazie pierw-
szych pomiarów wydajności odwiertu można planować nie tylko 
wykorzystanie ciepłych wód do ogrzewania kompleksu i base-
nów, ale także rozwój działalności leczniczej. Kolejna ważna in-
westycja to oddanie do użytku trzech budynków z 42 mieszkania-
mi komunalnymi. Zadanie realizowane było równolegle z budową 
„SOLPARKU” i – jak wielokrotnie zaznaczaliśmy – te mieszka-
nia mają być w pierwszej kolejności przeznaczone dla nauczycie-
li nowej szkoły oraz niezbędnej kadry kierowniczej „SOLPARKU”. 
Tymczasem podania o przydział mieszkań złożyło wielu miesz-
kańców, a także osoby, które po latach chcą wrócić na teren gmi-
ny. Kiedy odmawia się im przydziału jest wielkie niezadowolenie. 

Rok nowych  wyzwań
Rozmowa z Kazimierą Tarkowską,  wójtem gminy Kleszczów

W
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Dwa łyki statystyki

Zima zła

Czas strażackich zebrań
początku każdego roku w jednostkach Ochotniczej Straży 
Pożarnej odbywają się zebrania sprawozdawcze. Przed-

stawiamy harmonogram tych zebrań w jednostkach OSP działają-
cych na terenie gminy Kleszczów: 

30 stycznia – OSP Łękińsko (godz. 18.00);• 
6 lutego – OSP Kamień (godz. 17.00);• 
13 lutego – OSP Antoniówka (godz. 18.00);• 
20 lutego – OSP Łuszczanowice (godz. 18.00);• 
27 lutego – OSP Wolica (godz. 18.00);• 
6 marca – OSP Dębina (godz. 18.00);• 
12 marca – OSP Kleszczów (godz. 18.00);• 
13 marca – OSP Żłobnica (godz. 18.00);• 
Zebranie podsumowujące Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 

RP planowane jest 17 kwietnia w strażnicy OSP w Dębinie (godz. 
18.00).

(s)

Jeśli sprzedajesz alkohol…
Urząd Gminy przypomina przedsiębiorcom zajmującymi się sprze-

dażą alkoholu, że zgodnie z „Ustawą o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” do dnia 31 stycznia należy złożyć 
oświadczenie o uzyskanej wartości sprzedaży alkoholu w roku 2009 
wg cen sprzedaży brutto. Z ustawy tej wynika również obowiązek wpła-
cenia I raty za zezwolenie w terminie do dnia 31 stycznia.

Informujemy również, że przedstawienie fałszywych danych w wy-
mienionym oświadczeniu skutkuje cofnięciem posiadanego zezwole-
nia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Formularz „Oświadczenia” można pobrać w Urzędzie Gminy 
(w Punkcie Obsługi Klienta lub w pokoju nr 6), albo ze strony interneto-
wej www.eurzad.kleszczow.pl.

Na

2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznawał 
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. 

gminne i państwowe becikowe).
Zapomogi w kwocie 3 tys. zł, finansowane z budżetu gminy wy-• 
płacono na 78 dzieci. Łączna kwota wypłat z tego tytułu wyniosła 
234.000 zł.
Zapomogi w kwocie 1 tys. zł, finansowane z budżetu państwa wy-• 
płacono na 79 dzieci. Ich łączna wysokość wyniosła 79.000 zł.

***
W minionym roku funkcjonował gminny program pomocy dla rol-

ników, który łagodzi negatywne skutki nieurodzaju, spowodowane-
go niekorzystnymi warunkami pogodowymi. W 2009 roku z tej formy 
wsparcia, finansowanej z budżetu gminy, a realizowanej za pośrednic-
twem GOPS, skorzystało 431 rolników. Łączna kwota wypłaconych im 
zasiłków wyniosła 564.031,28 zł.

przyczepy. W tej akcji oprócz pługa wirnikowego brały udział 2 kopar-
ki, 2 samochody ciężarowe i 4 ciągniki z przyczepami.

Wielkie sprzątanie ulicy Głównej trwało przez siedem godzin. Na-
stępnego dnia podobne porządki Zakład Komunalny robił w Łuszcza-
nowicach.

Nie zanosi się na to, że zima szybko „odpuści”. Będą kolejne opa-
dy śniegu i pługi na naszych drogach. Stąd apel do mieszkańców: 

- Po opadach śniegu, kiedy trwa akcja odśnieżania prosimy nie 
parkować samochodów na jezdniach (zwłaszcza na uliczkach osie-
dla Zacisze). To bardzo utrudnia przejazd pługom i zmusza do po-
zostawienia sporych fragmentów ulic nie oczyszczonych ze śniegu. 
Prosimy też, by śniegu z wjazdów na posesje nie odrzucać na już 
oczyszczone drogi.

(s)

å ciąg dalszy ze str. 1

å ciąg dalszy na str. 5

Rok nowych  wyzwań
Rozmowa z Kazimierą Tarkowską,  wójtem gminy Kleszczów

Gmina musi jednak zostawić sobie wolne mieszkania, bo w tym 
roku przybędą w zespole szkół nowe klasy i będziemy zatrudniać 
nowych nauczycieli.

- Jaka w Pani ocenie jest kondycja firm działających na 
terenie gminy Kleszczów i możliwości utworzenia w nich no-
wych miejsc pracy?

- Nie można zapominać, że w zeszłym roku świat przeżywał 
najcięższy od prawie 80 lat kryzys finansowy. Wiele firm walczyło 
o przetrwanie i nie myślało o rozwijaniu swojego potencjału pro-
dukcyjnego. Spadły zamówienia dla przemysłu, zwiększyło się 
bezrobocie, trudniej było otrzymać bankowy kredyt. Niektóre fir-
my w naszych strefach też przeżywały trudne chwile i ze wspo-
mnianych wcześniej powodów odkładały decyzję o rozpoczęciu 
nowych inwestycji. Gmina Kleszczów nie jest samotną wyspą, 
funkcjonuje w takich warunkach gospodarczych jak i inne samo-
rządy w Polsce. Na szczęście niektóre firmy, np. KWH Pipe, Co-
lepCCL czy CAT rozbudowują się. W roku 2009 budowę dużych 
hal produkcyjnych rozpoczęła w Żłobnicy spółka RUBOR. Taka 
inwestycja zwiększa atrakcyjność naszych stref. Przypomnę też, 
że część terenów inwestycyjnych w Bogumiłowie została w 2009 
r. włączona do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ruszyli-
śmy bardzo dynamicznie z uzbrajaniem terenów w Bogumiłowie. 
To zadanie ma być zakończone w II półroczu tego roku.

- Które z zadań zaplanowanych w budżecie na 2010 rok 
uważa Pani Wójt za najważniejsze?

- Przyjęte w budżecie zadania są ważne dla poszczególnych 
sołectw, bądź dla wszystkich mieszkańców gminy. Sprawą bar-
dzo istotną jest budowa kolejnego odcinka obwodnicy – od ulicy 
Głównej aż do zakrętu pomiędzy Czyżowem i Piaskami. Ta inwe-
stycja jest przygotowywana od dłuższego czasu. Aby pozyskać 
grunty potrzebne pod tę drogę korzystamy z tzw. specustawy, 
jednak ciągłe odwołania składane przez kilku właścicieli działek 
powodują przeciąganie tego zadania w czasie. Kolejna ważna in-
westycja to kompleksowa przebudowa ulicy Głównej w Kleszczo-
wie. Przede wszystkim chcemy zmodernizować sieć energetycz-
ną wzdłuż drogi i przenieść kable pod ziemię. To z jednej strony 

W
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ramach przyjętego przez Radę Gminy wieloletniego pro-
gramu działań prozdrowotnych w roku 2009 kontynuowa-

ne były bezpłatne szczepienia profilaktyczne. Łącznie skorzystało 
z nich ponad 740 osób. 

Podział wg rodzajów szczepień:
przeciwko grypie - 410 osób;• 
przeciwko meningokokom – 120 osób;• 
przeciwko wirusowi HPV – 31 dziewcząt z piątych klas szkół • 
podstawowych;
szczepienia dla noworodków, z wykorzystaniem tzw. szczepion-• 
ki skojarzonej - 180 dzieci.

Łączne wydatki z budżetu gminy na zakup szczepionek i prze-
prowadzenie szczepień profilaktycznych w 2009 roku wyniosły 
169 tysięcy zł. 

chwili, kiedy glina jest już dobrze wyrobiona, kładziemy ufor-
mowaną z niej kulkę na koło i centrujemy, czyli nadajemy jej 

regularny symetryczny kształt, umiejscawiając ją przy tym na samym 
środku stolika. Gdy to mamy już za sobą, wkładamy kciuki do środ-
ka glinianej kuli i robimy dno, następnie wyciągamy ścianki do góry. 
Dopiero wtedy możemy naszemu naczyniu zacząć nadawać jakieś 
kształty. Tylko od nas samych zależy co to będzie, czy wazon, czy 
kubek, a może misa...

Glina bardzo łatwo się poddaje, w tym momencie „reaguje” na 
każdy nasz ruch. Kiedy wyrób jest już gotowy, odkładamy go do wy-
schnięcia. Proces ten trwa do trzech tygodni. Potem pozostaje już 
tylko wypalanie i szkliwienie. Po powtórnym wypaleniu takie dzieło 
może nam już posłużyć na przykład jako część zastawy stołowej.

To opis amatorskiej produkcji glinianej ceramiki, który znaleźć 
można na godnym polecenia portalu www.witrynawiejska.pl. Opis 
tworzenia glinianych wyrobów przedstawiła jedna z uczestniczek pro-
jektu „Garncarska Wioska”. Oprócz efektu materialnego wymieniła 
jeszcze jeden walor pracy z gliną: Garncarstwo to doskonały sposób 
na ukojenie zszarganych nerwów.

Wspominamy o amatorskich zajęciach garncarskich, bo z bar-
dzo ciekawą ofertą podobnej aktywności, adresowanej do starszych 
mieszkańców gminy Kleszczów wystąpiła niedawno agencja „Ar-
reks”. Komunikaty o rozpoczęciu naborów na dwa nowe projekty 
szkoleniowe zamieściliśmy w poprzednim wydaniu „IK”. 

Jednym z nich jest bezpłatne szkolenie z garncarstwa, adresowa-
ne do 36 osób po 50. roku życia (zarówno bezrobotnych, jak i pracu-
jących), które ma służyć aktywnej integracji społecznej. Jego uczest-
nicy w ramach bezpłatnych warsztatów poznawać będą m.in. tajniki 
garncarstwa, wykonując samodzielnie prace ceramiczne z wykorzy-
staniem narzędzi i wyposażenia, które zapewni im agencja „Arreks” 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie - partner w realizacji 
projektu. Czas przewi-
dziany na organizację 
warsztatów garncar-
skich to 27 godzin.

Drug ie ,  równ ież 
bezpła tne,  120-go-
dzinne szkolenie bę-
d z i e  p o ś w i ę c o n e 
stylizacji paznokci. Do-
dajmy, że od kilku ty-
godn i  w  ARR „AR-
REKS” trwa szkolenie 
kobiet z zakresu bu-
kieciarstwa (na zdję-
ciu). Uczestniczy w nim 
21 mieszkanek powia-
tów bełchatowskiego, radomszczańskiego i pajęczańskiego. Na jego 
organizację „Arreks” pozyskał pieniądze z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Z tego samego źródła sfinansowane zostaną także 
nowe projekty szkoleniowe. (s)

Krwiodawcy w akcji
grudnia odbyła się ostatnia w 2009 roku akcja honorowe-
go krwiodawstwa w Kleszczowie, organizowana przez Klub 

HDK. Do oddania krwi zgłosiły się 32 osoby, krew oddało 25.
Zgodnie z zapowiedzią przeprowadzona została także pierwsza 

akcja rejestracyjna potencjalnych dawców szpiku kostnego. Akcja 
odbyła się 11 grudnia na terenie PGE KWB Bełchatów. Zarejestro-
wanych zostało 84 potencjalnych dawców. Kolejne takie przedsię-
wzięcie zapowiadane jest na połowę kwietnia 2010 roku.

(s)

Kontakt z OION
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Bełchatowie (OION) do-

starcza osobom niepełnosprawnym, podmiotom prowadzącym działalność na ich 
rzecz, a także pracodawcom, aktualne i rzetelne informacje dotyczące uprawnień, 
dostępnego wsparcia i polityki prozatrudnieniowej osób niepełnosprawnych. Dyżu-
ry przedstawiciela OION odbywają się raz w miesiącu w każdym urzędzie gminy na 
terenie powiatu bełchatowskiego. W kleszczowskim Urzędzie Gminy termin dyżuru 
został ustalony na pierwszy czwartek miesiąca, godz. 8.30 – 13.00.

Osoby poszukujące informacji na wspomniane powyżej tematy mogą kontak-
tować się także bezpośrednio z bełchatowską siedzibą OION przy ul. Czapliniec-
kiej 66, tel./fax: 44 633-03-10, e-mail: oion@powiat-belchatowski.pl.

KOMUNIKATY MEDYCZNE
Lekarze – specjaliści
Podajemy harmonogram przyjazdów lekarzy – specjalistów 
w 2010 roku, ustalony w umowach zawartych przez Urząd Gmi-
ny z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. WAM w Łodzi 
oraz Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi:
l Styczeń - 14 i 28 l Luty - 11 i 25 l Marzec - 11 i 25 
l Kwiecień - 8 i 22 l Maj - 13 i 27 l Czerwiec - 10 i 24 
l Lipiec - 8 i 22 l Sierpień - 12 i 26 l Wrzesień - 9 i 23 
l Październik - 14 i 28 l Listopad - 4 i 18 l Grudzień - 2 i 16
Generalnie, tak jak w poprzednich latach, łódzcy medycy przyj-
mować będą pacjentów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w każdy 
drugi i czwarty czwartek miesiąca. Wyjątkiem – na który już te-
raz zwracamy uwagę mieszkańców – są miesiące listopad i gru-
dzień, kiedy przyjęcia ustalono na pierwszy i trzeci czwartek.

Zmiana godzin przyjęć
Jak informuje dr n. med. Borys Karolewski, który przyjmuje pa-
cjentów w gabinecie stomatologicznym w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Kleszczowie, harmonogram pracy gabinetu w 2010 
roku przedstawia się następująco:
l  Poniedziałek  8.00 – 17.00
l  Wtorek  11.00 – 20.00
l  Środa   8.00 – 14.00
l  Sobota (co druga) 9.00 – 17.00
Najbliższy sobotni termin przyjęć to 23 stycznia.
Z powodu urlopu lekarza gabinet stomatologiczny w GOZ 
w Kleszczowie nie będzie czynny od 6 do 11 lutego. Urlopowa 
przerwa odpracowywana była 14 i 15 stycznia, dodatkowo ga-
binet będzie czynny w piątek 5 lutego, natomiast 20 stycznia 
(środa) lekarz przyjmować ma pacjentów 5 godzin dłużej (tj. do 
godz. 19.00).

Układają bukiety, 
będą lepić garnki

W

3

W
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Dwa łyki statystyki
ok 2009 był już szóstym rokiem funkcjonowania programu 
gminnych stypendiów. Liczba i kwota stypendiów wypłaco-

nych uczniom i studentom wyniosły:
SZKOŁY PODSTAWOWE
l  Motywacyjne – 68 na kwotę 29.480 zł.
l  Motywacyjne za szczególne osiągnięcia (m.in. sportowe) - 32 

na kwotę 8.700 zł.
GIMNAZJUM 
l  Motywacyjne - 62 na kwotę 34.220 zł.
l  Motywacyjne za szczególne osiągnięcia (m.in. sportowe) - 35 

na kwotę 14.750 zł.
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
l  Motywacyjne --109 na kwotę 72.600 zł.
l  Motywacyjne za szczególne osiągnięcia (m.in. sportowe) - 40 

na kwotę 25.350 zł.
l  Socjalne – 35 na kwotę 22.800 zł.
STUDENCI
l  Motywacyjne - 148 na kwotę 150.500 zł.
l  Socjalne - 18 na kwotę 15.050 zł.

Gazele biznesu
stycznia w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi odbędzie się re-
gionalna gala związana z wręczeniem nagród dla firm, które 

znalazły się na czołowych miejscach w rankingu Gazele Biznesu za 
rok 2009. Ranking powstał z inicjatywy dziennika „Puls Biznesu”.

W najnowszej edycji brane były pod uwagę firmy, które: rozpo-
częły działalność przed rokiem 2006 i prowadzą ją nieprzerwanie do 
dziś; w latach 2006-08 ani razu nie odnotowały straty; w roku 2006 
osiągnęły wartość sprzedaży nie mniejszą niż 3 mln zł i nie więk-
szą niż 200 mln zł, a w latach 2006-08 z roku na rok odnotowywa-
ły przyrost sprzedaży. O miejscu firmy na liście rankingowej decy-
dował wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu 
trzech kolejnych lat.

W regionie łódzkim do grona gazel biznesu firma Coface Poland 
zaliczyła 191 firm. Są wśród nich - jak co roku - firmy działające na 
terenie gminy Kleszczów. Podajemy zajmowane przez nie miejsca, 
liczbę zatrudnionych pracowników, a także wzrost przychodów, od-
notowany pomiędzy 2006 i 2008 rokiem:
l  4. Fazbud Instal sp. z o.o. - 120 - 601,28%; 
l  24. Ramb sp. z o.o. - 1200 - 225,39%;
l  81. Knauf Bauprodukte Polska sp. z o.o. - 40 - 150,29%;
l  111. Energoserwis Kleszczów sp. z o.o. - 100 - 134,74%; 
l  159. Elbest sp. z o.o. - 783 - 119,46%; 
l  162. Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o. -  b.d. - 

118,55%; 
l  169. Constantia Teich Poland 

sp. z o.o. – 172 - 116,62%.
Na rankingowej liście znajdu-

jemy również firmy, których udzia-
łowcem jest gmina Kleszczów (23. 
Eko-Region sp. z o.o.) oraz ta-
kie, które na terenie gminy mają 
swoje przedstawicielstwa (83. 
Elektryczne Centrum Handlo-
we ANIA).

Kompletna lista Gazel Bizne-
su, ogłoszona przez „Puls Bizne-
su” liczy ponad 4 tys. firm. Warto 
dodać jeszcze jedno istotne kryte-
rium, które decydowało o umiesz-
czeniu spółki w rankingu. Pod 
uwagę brane były firmy, które pu-
blikują swoje wyniki finansowe w 
Monitorze Polskim B lub udostęp-
niły informacje na swój temat firmie Coface Poland lub redakcji „Pul-
su Biznesu”.

(s)

26

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach 
na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko( Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Wójt 
Gminy Kleszczów podaje do publicznej wiadomości informa-
cję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia „Modernizacja hali produkcyjnej polegającej 
na zainstalowaniu w niej kabiny lakierniczo - suszarniczej” 
realizowanego na wniosek  przedsiębiorstwa „ENERGOMON-
TAŻ – PÓŁNOC - BEŁCHATÓW” spółka z o.o. z/s w Rogowcu, 
ul. Montażowa 2, 97-427 Rogowiec posadowionego na działce nr 
1058/4 w obrębie geodezyjnym Rogowiec, gmina Kleszczów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją spraw można się za-
poznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 27, 26 od 
poniedziałku do piątku w terminie 14 dni od daty podania do 
wiadomości.

Kleszczów, dn. 12.01.2010r.

Spółka Ramb to dziś trzeci pod 
względem wielkości zatrudnienia 
pracodawca w gminie Kleszczów

poprawi estetykę naszej głównej ulicy, pozwoli też na przyłącze-
nie mieszkańców Kleszczowa do sieci energetycznej obsługiwa-
nej przez spółkę Energoserwis. Przebudowa ulicy Głównej bę-
dzie okazją do usprawnienia także innych sieci, które ułożone 
są w pasie drogowym. Kolejna ważna sprawa to wykonanie dru-
giego odwiertu do wód termalnych i opracowanie koncepcji jak 
najlepszego wykorzystania tych wód i odpowiedniego zagospo-
darowania terenów w sąsiedztwie „SOLPARKU”. Przy tworze-
niu tych planów zwrócimy się o opinię także do naszych miesz-
kańców.

- Na rok 2010 przypada jubileusz 20-lecia samorządów 
w Polsce. To wyjątkowe wydarzenie, zwłaszcza dla gmin ta-
kich jak Kleszczów.

- Tak, to prawda. Kleszczów bez wprowadzonej w 1990 
roku reformy samorządowej nie miał żadnych szans na roz-
wój, a jego przyszłość rysowała się raczej w ciemnych bar-
wach. Kiedy przywoła się w pamięci, albo z pomocą fotografii 
wygląd naszych miejscowości sprzed 20 lat i popatrzy na na-
szą dzisiejszą gminę to skalę zmian widać jak na dłoni. Myślę, 
że najlepiej wiedzą o tym mieszkańcy, którzy byli bezpośred-
nimi świadkami przeobrażania się Kleszczowa w nowoczesną, 
europejską gminę, taką o jakiej myślał samorząd uchwalając 
w 1998 roku „Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego gmi-
ny do roku 2015”.

- Dziękuję za rozmowę.
- Korzystając z okazji chciałabym podziękować mieszkańcom, 

kierownictwu i pracownikom firm zlokalizowanych na terenie na-
szej gminy za wszystkie życzenia świąteczne i noworoczne, któ-
re przysyłali do Urzędu Gminy albo składali je osobiście. Na pro-
gu Nowego 2010 Roku życzę wszystkim dużo zdrowia, radości, 
szczęścia i miłości, pomyślnej realizacji planów i marzeń zarówno 
zawodowych, rodzinnych i tych osobistych.

Rozmawiał J. Strachocki

Rok nowych wyzwań
Rozmowa z Kazimierą Tarkowską,  wójtem 

gminy Kleszczów
å ciąg dalszy ze str. 3

R
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å ciąg dalszy ze str. 1
Światła, choinki, lodowe rzeźby

W tym roku tradycyjny program sylwe-
strowej nocy przed Urzędem Gminy, przy-
gotowywany – jak zawsze – przez Gminny 
Ośrodek Kultury, został wzbogacony o nowe 
elementy: popisy profesjonalnych barmanów 
oraz tańce w gorących rytmach brazylijskich 
w wykonaniu czterech tancerek i tancerza.

Nowością, która po sylwestrowej nocy 
pozostała na placu przed Urzędem Gminy 
i do tej pory spotyka się ze sporym zainte-
resowaniem mieszkańców gminy i przyjezd-
nych są lodowe rzeźby. Wyrzeźbione z brył 
lodu koń, bar lodowy oraz sanie to dzie-
ło utytułowanej firmy Ice Team Kandulski. 
Jeśli sprawdzą się prognozy zapowiadają-
ce utrzymanie zimowej aury przez następne 
dni, dekoracje z lodu jeszcze długo zdobić 
będą plac przed kleszczowskim ratuszem.

(s)
Narzędzie „lodowego” rzeźbia-
rza to m.in.. szlifierka kątowa
Narzędzie „lodowego” rzeźbia-
rza to m.in.. szlifierka kątowa A to – gotowy efekt pracy Ice Team’u

samorządu Kleszczowa z przedstawicielami firm, instytucji, 
organizacji i jednostek, współpracujących z gminą trwa nie-

przerwanie od ponad 10 lat. Wcześniej miejscem tych spotkań był 
Dom Kultury w Kleszczowie. W tym roku wójt Kazimiera Tarkowska 
wraz z przewodniczącym Rady Gminy Pawłem Bujaczem zaprosili 
uczestników opłatkowego spotkania do kompleksu „SOLPARK”.

Uroczysty wie-
czór rozpoczął się 
w auli podsumowa-
niem najważniej-
szych  wyda rzeń 
i gminnych inwesty-
cji, zrealizowanych 
w 2009 r.

Wójt Kazimie-
ra Tarkowska prze-
kazała przedsiębior-
com podziękowania 
za współpracę w mi-
jającym roku. Po-
wiedziała m.in.

-  Dz iękuję za 
nowe inicjatywy go-
spodarcze i promo-

cyjne, za nowe projekty inwestycyjne i za nowe miejsca pracy, które 
Państwo tworzą. Niechaj te działania dają Państwu osobistą satys-
fakcję i przynoszą sukcesy i rozgłos Waszym firmom i instytucjom.

Uczestnikom uroczystego spotkania, w którym brali też udział 
radni, sołtysi i członkowie 
rad sołeckich wójt i prze-
wodniczący rady prze-
kazali najserdeczniejsze 
życzenia świąteczne i no-
woroczne.

Tradycją opłatkowych 
spotkań samorządu jest 
koncert muzyczny, w któ-
rym pojawiają się polskie 

kolędy i pastorałki. Goście nucą je wspólnie z artystami, przypomi-
nając sobie teksty i ćwicząc głosy przed tym prawdziwym „kolędo-
wym sezonem”, który rozpoczyna się w wigilijną noc. 

W tym roku zadanie muzycznego wprowadzenia w świąteczny 
nastrój przypadło Andrzejowi i Mai Sikorowskim. Wraz z czwórką 
muzyków dali na scenie „SOLPARKU” wyborny koncert. Rozpoczął 
go nastrojowy utwór „Śniegu cieniutki opłatek”, a potem były m.in. 
autorskie pastorałki twórcy „Grupy Pod Budą” („Kulinarna”, „Dla bał-
wanów” i „Dla córki”), „Cicha noc” zaśpiewana przez Maję Siko-
rowską po polsku 
i po grecku, a tak-
że „Mizerna cicha” 
w bardzo ciekawej 
aranżacj i .  Grec-
kie klimaty pojawi-
ły się także, kiedy 
Andrzej Sikorowski 
śpiewał o swoich 
dwóch ojczyznach: 
Polsce i Grecji.

Kiedy wybrzmiał 
ostatni bis, uczest-
nicy opłatkowego 
spotkania przenie-
śli się do górnego 
hallu obok auli. Tu 
po modlitwie odmó-
wionej przez ks. proboszcza Andrzeja Pękalskiego dzielili się po-
święconym opłatkiem i serdecznymi życzeniami. Potem zasiedli do 
świątecznie udekorowanych stołów, by posilić się kilkoma potrawa-
mi, związanymi nierozerwalnie z tradycją polskiej Wigilii.

(s)

Tradycja opłatkowych 
spotkań…

...
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Szkolne wieści
Gimnazjum w Kleszczowieni poprzedzające okres świąt Bo-

żego Narodzenia to w przedszko-
lach i szkołach czas intensywnych prób ak-
torskich i szykowania dekoracji. Wszystko 
musi być dopięte na ostatni guzik, kiedy na-
uczyciele, rodzice i nie zaangażowane do 
jasełkowych ról dzieci zasiądą na widowni, 
by raz jeszcze obejrzeć dobrze znaną, ale 
zawsze chętnie oglądaną historię narodzin 
Jezusa Chrystusa.

W Szkole Podstawowej w Kleszczo-
wie przedstawienie jasełkowe odbyło się 
17 grudnia. Przygotowali je uczniowie klas 
IV-VI pod opieką Anny Życińskiej. Druga, 
przedświąteczna inscenizacja, przygotowa-
na przez wychowanków Beaty Stankiewicz 
z klasy I c, miała nie-jasełkowy charakter, 
ale dotyczyła bardzo ważnej tematyki.

- Przedstawienie „Wigilia w autobusie” 
miało uświadomić widzom, że drugiego 
człowieka i jego potrzeby powinniśmy do-
strzegać nie tylko w ten jedyny i wyjątkowy 
wigilijny wieczór – mówi wychowawczyni, 
a zarazem reżyser przedstawienia.

W Szkole Podstawowej w Łękińsku 22 
grudnia jasełkową inscenizację przedstawili 
uczniowie trzech najmłodszych klas. Przed-
świąteczny dzień wypełniły także spotkania 
opłatkowe, organizowane w poszczegól-
nych klasach.

W tym samym dniu przedstawienie 
„Podnieś rękę Boże Dziecię” obejrzała w 
auli kompleksu „SOLPARK” społeczność 
gimnazjum. Na scenie pojawiły się posta-
ci Maryi, Józefa, pastuszków, aniołów oraz 
Trzej Królowie. Program uzupełniły kolę-
dy śpiewane przez gimnazjalistki. Dyrek-

tor Renata Skalska podzieliła się opłatkiem 
z przedstawicielami Samorządu Uczniow-
skiego, a wszystkim obecnym na uroczy-
stości złożyli świąteczne życzenia dusz-
pasterze: ks. proboszcz Andrzej Pękalski, 
ks. wikariusz Sławomir Bednarski oraz 
ks. Krzysztof Góral.

Do jasełkowej tradycji nawiązało także 
niezwykłe pod względem formy, plenero-
we przedstawienie, które mieszkańcy gmi-
ny mogli oglądać w uroczystość Trzech Kró-
li. Na zaśnieżonym placu przed Kościołem 
NMP Anielskiej w Kleszczowie Pracownia 
Teatralno-Plastyczna Teatr Ko.T z Wrocła-
wia przedstawiła „Opowieść o Narodzinach 
Dzieciątka Jezus”. W przedstawieniu brało 
udział 12 aktorów, którzy wprawiali w ruch 
5-metrowej wysokości kukły - postaci Józe-
fa, Maryi, anioła, pastuszków i Trzech Kró-
li. Aktorzy wcielili się także w inne posta-
ci znane z grup kolędniczych: anioła, króla 
Heroda, diabła, śmierć i turonia. To uliczne 
przedstawienie jasełkowe zorganizował dla 
mieszkańców Gminny Ośrodek Kultury.

(s)

Na zaśnieżonej scenie

Józef i Maryja w drodze do Betlejem

Pokłon Trzech Króli

D
W grudniu zostały ogłoszone wyniki Multitestu 

z matematyki. Był to konkurs o charakterze ogólno-
polskim, do którego przystąpiło prawie 3000 gimna-
zjalistów. Gimnazjum w Kleszczowie reprezentowało 
17 uczniów. Najlepszym wynikiem spośród nich po-
chwalić się mogą dwaj uczniowie, którzy zdobyli ilość 
punktów dającą im lokaty w grupie osób, zajmujących 
miejsca  od 11 do 15. Piotr Zbies (kl. I) zajął 11. miej-
sce, a Mateusz Kuśmierek (kl. I) - 15. Obaj uczniowie 
otrzymali w nagrodę dyplomy wyróżnienia.

***
Tradycyjnie już uczniowie gimnazjum włączyli 

się w kolejną edycję Wielkiej Orkiestry  Świątecznej 
Pomocy. W tym roku kwestowało sześcioro uczniów: 
Michał Mielczarek, Martyna Gajda, Izabela Szym-
czak, Izabela Rutkowska, Ola Woszczak i Jakub Wy-
smułek. Aktywni, młodzi wolontariusze organizowa-
li zbiórkę po nabożeństwach w okolicach kościoła 
rzymskokatolickiego i kościoła ewangelicko–reformo-
wanego. Naszym gimnazjalistom udało się zgroma-
dzić kwotę 1074,90 zł.

W grudniu odbył się I etap Ogólnopolskiej XXII 
Olimpiady Filozoficznej, która służy głównie popula-
ryzacji filozofii. Do II etapu awansował uczeń Liceum 
Ogólnokształcącego - Konrad Wolny, którego do kon-
kursu przygotowywała polonistka Ewa Szczepaniak-
Sieradzka.

***
17 grudnia uczniowie Technikum Nowoczesnych 

Technologii uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. 
Zwiedzili laboratoria dydaktyczne Instytutu Obrabia-
rek i Technologii Budowy Maszyn - warsztat mecha-
niczny oraz laboratorium metrologiczne. Dzięki tym 
zajęciom mieli okazję m.in. poznać podstawowe ob-
rabiarki, wykorzystywane do mechanicznej obróbki 
przedmiotów, a także nowoczesne maszyny stero-
wane numerycznie. Planowane są kolejne wyjazdy 
edukacyjne.

***
21 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-

nych zostało zorganizowane spotkanie wigilijne, 
w którym wspólnie uczestniczyli uczniowie, nauczy-
ciele i przedstawiciele rodziców. Opłatkową uroczy-
stość rozpoczęła krótka część artystyczna. Potem 
było dzielenie się opłatkiem, poczęstunek wigilijny-
mi przysmakami i śpiewanie kolęd, przy gitarowym 
akompaniamencie księdza Sławomira Bednarskiego.

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych

Opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii 
przekazanych przez szkoły samorządowe
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oferta może zainteresować osoby, które zakończyły edukację 
na etapie liceum, a brak jakiejkolwiek specjalności uniemoż-

liwia im znalezienie bądź zmianę pracy. Publiczna Policealna Szkoła 
Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi proponuje kształ-

cenie w następujących zawo-
dach: technik bezpieczeństwa 
i higieny pracy, technik pojaz-
dów samochodowych, technik 
urządzeń sanitarnych, technik 
mechatronik, technik gazow-
nictwa, technik informatyk, 
technik logistyk, technik me-
chanik.

Zajęc ia prowadzone są 
w dwóch systemach: stacjonar-
nym (3 dni w tygodniu) oraz za-

ocznym (piątek, sobota, niedziela – zjazdy co 2 tygodnie). Bezpłatną 
naukę kończy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Wraz 
z dyplomem zdający otrzymują suplement – EUROPASS w języku an-
gielskim.

Szkoła została powołana w lipcu 2007 roku przez Samorząd Woje-
wództwa Łódzkiego jako placówka dydaktyczna reagująca na potrzeby 
rynku pracy. Oznacza to, że kierunki kształcenia zostały zasugerowa-
ne przez pracodawców, którzy wyrazili zainteresowanie zatrudnieniem 
absolwentów naszej szkoły.

- Z tego względu cele kształcenia naszej szkoły i materiał naucza-
nia wynikają z przyszłych zadań zawodowych – mówi dyrektor Sławo-
mir Fater. - Przygotowując ucznia-słuchacza do określonego zawodu 
zwracamy uwagę głównie na realizację zadań zbliżonych do tych, któ-
re są wykonywane na stanowisku pracy.

Trwa nabór słuchaczy na semestr letni, który zaczyna się od lute-
go 2010. Już teraz można także zadeklarować się na semestr zimo-
wy (początek - od września 2010). Zainteresowani nauką w Policealnej 
Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi powinni zło-
żyć w sekretariacie oryginał lub odpis świadectwa ukończenia liceum 
lub technikum (nie jest wymagana matura), wypełniony kwestionariusz 
osobowy (dostępny w sekretariacie oraz na stronach internetowych 
szkoły: www.nowoczesnaszkola.edu.pl), a także trzy zdjęcia.

Siedziba szkoły mieści się w Łodzi, przy ulicy G. Narutowicza 122. 
Tel. 042/631 98 48. 

(s)

dniem 1 stycznia 2010 r. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
rozpoczyna projekt „Wirtualny Biznes” w ramach Działania 6.2 „Wspar-

cie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo z terenów wiejskich i miejskich do 25 tys. mieszkańców województwa 
łódzkiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

W ramach projektu wsparcie otrzyma 40 osób. Przewidziane następujące for-
my wsparcia:

szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe), umożliwiające uzyska-• 
nie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej,
przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości • 
do 40.000 zł,
wsparcie pomostowe finansowe, udzielane w okresie 6/12 miesięcy od dnia • 
rozpoczęcia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu, wypłacane 
miesięcznie w kwocie nie większej niż 1.100 zł brutto, połączone z doradztwem 
w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji.
Rekrutacja planowana jest w okresie 27 stycznia – 10 lutego 2010 r. w godzi-

nach 9.00 – 15.00. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu i dokumentów projektowych zain-

teresowani mogą znaleźć na stronie www.larr.lodz.pl.
W razie zainteresowania ŁARR prosi o kontakt pod numerem telefonu 042/ 

664 37 85 bądź 042/ 664 37 60 albo mailowo na adres t_piestrak@larr.lodz.pl.

Policealna szkoła 
dla dorosłych

Nowy projekt dla bezrobotnych

Usługi hydrauliczne:
Kolektory słoneczne
Montaż pieców
Instalacje wod.-kan. i c.o.
Ogrzewanie podłogowe
Centralny odkurzacz

Sprzedaż pieców: v miał/eko-groszek 
tłokowych z podajnikiem v gazowych  
v kondensacyjnych i kolektorów słonecznych.

Usługi w domkach jednorodzinnych z 
montażem i materiałem -7%VAT

P.U.H. ZETBUD Paweł Zborowski
Brudzice, ul. Źródlana 15

Tel. 0606 856 913

o

o

o

o

o

Urząd Pracy informuje
Wyższe zasiłki

Od 1 stycznia wszedł w życie przepis ustanawiający wyższą kwo-
tę 100% zasiłku dla bezrobotnych. W okresie pierwszych 3 miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku bezrobotny otrzymywać ma 717 zł (brut-
to) miesięcznie. W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do 
zasiłku kwota zasiłku zmniejszy się do 563 zł (brutto) miesięcznie.

Nie uległy zmianie zasady ustalania wysokości zasiłku. Jest ona 
uzależniona od okresu zatrudnienia uprawniającego do zasiłku i wy-
nosi:

 80% kwoty zasiłku, przysługuje jeżeli okres uprawniający do zasił-• 
ku wynosi mniej niż 5 lat,
 100% kwoty zasiłku, przysługuje jeżeli okres uprawniający do za-• 
siłku wynosi co najmniej 5 lat,
120% kwoty zasiłku, przysługuje jeżeli okres uprawniający do za-• 
siłku wynosi co najmniej 20 lat.
Nowa wysokość zasiłków dla bezrobotnych przysługuje tym bez-

robotnym, którzy prawo do zasiłku nabyli po 31 grudnia 2009 r. Zasił-
ki dla bezrobotnych przyznane przed 1 stycznia 2010 r. są wypłacane 
w dotychczasowej wysokości.

Zasiłek na konto
Jak podaje na swojej stronie internetowej Powiatowy Urząd Pracy 

w Bełchatowie istnieje możliwość przekazywania zasiłku dla bez-
robotnych na konto osobiste. W tym celu w Urzędzie Pracy nale-
ży złożyć wniosek oraz przedłożyć umowę o prowadzeniu rachunku 
bankowego lub górną część wyciągu bankowego (oryginał oraz kse-
rokopię).

Dodatek aktywizacyjny
Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, który podjął za-

trudnienie lub inną pracę zarobkową przysługuje dodatek aktywizacyj-
ny (art. 48 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy). Dodatek aktywizacyjny przysługuje 
od dnia złożenia wniosku, po udokumentowaniu zatrudnienia.

Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego można pobrać 
w sekretariacie PUP w Bełchatowie, przy ul. Bawełnianej 3 (pokój 
1.12).
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Nowe normy
Od 2010 roku obowiązują nowe normy z zakresu „Dobrej kultury 

rolnej”. Muszą je spełniać rolnicy, którzy ubiegają się o płatności bez-
pośrednie, o dopłaty wspierające gospodarowania na obszarach gór-
skich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania, o pomoc w ramach programu rolno środowiskowego, a także 
o pieniądze na zalesianie gruntów rolnych. Nowe przepisy nakładają 
na rolników obowiązek:

posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodno praw-• 
nych. Dotyczy to rolników, korzystających z deszczowni, czy po-
bierających wody powierzchniowe lub podziemne w ilości większej 
niż 5 m3 na dobę do nawadniania gruntów lub upraw.
zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu.•  Na 
działce ewidencyjnej muszą zostać zachowane charakterystyczne 
elementy krajobrazu, takie jak drzewa, które są pomnikami przy-
rody czy rowy o szerokości do 2 metrów. Każdy rolnik w załączni-
ku graficznym dołączonym do wniosku o przyznanie płatności zo-
bowiązany jest zaznaczyć miejsce położenia tych elementów na 
działce ewidencyjnej.
Nowe regulacje dopuszczają, pod pewnymi warunkami, możli-

wość uprawy danego gatunku zbóż dłużej niż przez kolejne trzy lata 
na tej samej działce. Rolnik, który chce uprawiać na jednej działce ten 
sam gatunek zboża dłużej niż przez trzy lata będzie musiał wykazać, 
iż prowadzone w tym samym miejscu, na tej samej działce ewidencyj-
nej uprawy nie mają degradującego wpływu na glebę i nie zubożają jej 
składu organicznego. Ponadto rolnik będzie musiał udowodnić, że wy-
konane zabiegi agrotechniczne takie jak nawożenie obornikiem, przy-
oranie słomy czy uprawa w poplonie roślin motylkowych, poprawia-
ją stan gleby. 

Premia dla samodzielnych
Rolnik, któremu została przyznana, ale nie wypłacona pomoc na 

„Ułatwianie startu młodym rolnikom”, może ponownie złożyć wniosek 
o jej przyznanie. Możliwość taką stworzyło obowiązujące od 10 grud-
nia Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Regulacja ta 
jest korzystna dla młodych rolników, którzy chcieli przejąć gospodar-
stwo np. po rodzicach. Wstrzymali się z tym jednak, czekając na przy-
wrócenie programu rent strukturalnych. 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wnioskodawca, który w ciągu 
180 dni od otrzymania decyzji nie przejął gospodarstwa rolnego, bę-
dzie mógł ponownie złożyć wniosek o przyznanie pomocy pod warun-
kiem, że nie rozpoczął prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu 
obowiązujących przepisów. Warunkiem otrzymania wsparcia z ARiMR 
będzie również to, że w dalszym ciągu rolnik spełnia wszystkie warun-
ki, które wypełniał składając wniosek o pomoc poprzednim razem.

Zmiana ta ma zastosowanie także do osób, które wystąpiły o przy-
znanie pomocy na „Ułatwienie startu młodym rolnikom” objętej PROW 
2007-2013 przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia.

Warto czytać RADĘ
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach to naj-

większa w naszym regionie instytucja doradcza, służąca rolnikom. 
Prowadzoną działalność szkoleniową wzbogaca wystawami i targami. 
Dzięki wyjazdom organizowanym przez Urząd Gminy niektóre z nich 
mają okazję oglądać także mieszkańcy Kleszczowa. 

ŁODR wydaje także miesięcznik RADA. Tytuł jest skrótem słów: 
rolnictwo, aktualności, doradztwo, analizy. Kilkudziesięciostronicowe 
bieżące wydanie pisma, a także wydania z wcześniejszych lat, dostęp-
ne są na internetowej stronie ośrodka: www.lodr-bratoszewice.pl. 

Zawartość miesięcznika RADA to głównie artykuły dotyczące ta-
kich działów jak m.in. agrotechnika, zootechnika, ekonomika i przed-
siębiorczość, ekologia i środowisko, mechanizacja i budownictwo, 
BHP w rolnictwie. 

Zimowa pora to dobry czas na uzupełnianie wiedzy i poznawanie 
rolniczych nowinek. Może warto też sięgnąć po RADĘ?

Informacje dla rolników Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert

na najem lokalu handlowo - usługowego
w budynku komunalnym w Kleszczowie, ul. Główna 112

Ustala się następujące warunki najmu:
Prowadzenie działalności handlowo - usługowej w ustalo-1. 
nym przez Wynajmującego standardzie.
Okres trwania umowy – 1 rok z możliwością jej przedłu-2. 
żenia.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli pra-3. 
widłowego wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim 
urządzeń i wyposażenia.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowią-4. 
zany do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 
1.500.00zł.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzyst-5. 
niejsza, zobowiązany będzie do uiszczenia należnego po-
datku od nieruchomości.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszcze-
nia socjalnego, WC, magazynu, pomieszczenia handlowego, 
korytarza o łącznej powierzchni 45,36m².

Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągo-
we, wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne 
ogrzewanie, elektryczne oświetlenie podstawowe i gniazd-
kowe.
Zainteresowani najmem mogą oglądać przedmiot najmu 
w dni powszednie w godz. 11.00 – 14.00 w uzgodnieniu z pra-
cownikiem Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w poko-
ju nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod 
nr tel. 044 731-31-10 w. 140.

Oferty winny zawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu 

(z uwzględnieniem podatku VAT),
• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedzibę, nazwa 

firmy,
• koncepcję funkcjonowania lokalu handlowo - usługowego 

w Kleszczowie,
• charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „LOKAL UL. 
GŁÓWNA 112 W KLESZCZOWIE” należy składać w terminie 
do dnia 26 stycznia 2010 r. do godziny 12°° włącznie w Kan-
celarii Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47.

Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia 
z oferentami dodatkowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni zosta-
ną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu 
lub unieważnienia konkursu.

Dom do wynajęcia 
dla firmy.

Tel. 604 291 944
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Wójt Gminy Kleszczów 
ogłasza konkurs ofert 

na najem lokalu „Drink – Bar” w budynku
Domu Kultury w Łękińsku

Ustala się następujące warunki najmu:
Prowadzenie działalności gastronomicznej w ustalonym • 
przez Wynajmującego standardzie , podobnym jak dzia-
łalność dotychczasowa.
Okres trwania umowy – 1 rok z możliwością jej przedłu-• 
żenia.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontro-• 
li prawidłowego wykorzystania obiektu i znajdujących się 
w nim urządzeń i wyposażenia.
Wpłacenie kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.500,00 zł.• 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzyst-
niejsza, zobowiązany będzie do uiszczenia należnego po-
datku od nieruchomości.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń:
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1. Kuchnia 14,35 m2

2. Pomieszczenie gospodarcze   3,00 m2

3. WC przy kuchni   3,40 m2

4. Bar  28,52 m2

5. Korytarz  69,33 m2

6. WC męski    9,66 m2

7. WC damski  34,15 m2

Razem 162,41 m2

Od Najemcy oczekujemy zaangażowania w sprawne 
funkcjonowanie baru oraz:
• stworzenia w lokalu miłej atmosfery poprzez nienaganny 

– ciekawy wystrój,
• interesującego menu (w tym różnego rodzaju sałatki, 

ciasta, desery lodowe, napoje alkoholowe - drinki itp.),
• wprowadzenia w lokalu zakazu palenia.

Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodocią-
gowe, wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, cen-
tralne ogrzewanie, elektryczne oświetlenie podstawowe 
i gniazdkowe.
Zainteresowani najmem mogą oglądać przedmiot najmu 
w dni powszednie w godz. 10.00 – 14.00 w uzgodnieniu 
z pracownikiem Urzędu Gminy.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w po-
koju nr 5 Urzędu Gminy Kleszczowie, ul. Główna 45 lub 
pod nr tel. 044 731-31-10- wew. 140. 

Oferty winny zawierać:
proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu • 
(z uwzględnieniem podatku VAT) i propozycję w zakre-
sie jego waloryzacji,
dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedziba, na-• 
zwa firmy,
koncepcję funkcjonowania Drink – Baru w Łękińsku.• 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DRINK – 
BAR” w Łękińsku należy składać w terminie do dnia 26 
stycznia 2010r. do godziny 1200 włącznie w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowa-
dzenia z oferentami dodatkowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni 
zostaną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
konkursu lub unieważnienia konkursu.

Miłośników zimowych sza-
leństw i aktywnego wypo-
czynku połączonego z zaba-
wą i miłą atmosferą 

zapraszamy na KRYTE LODOWISKO w SOLPARKU Kleszczów.
Lodowisko czynne jest od godziny 16.00 do 21.00 w ciągu tygodnia, 
natomiast w weekendy w godz. 10.00 – 15.00 i 16.00 - 21.00.
Lodowisko – cennik tymczasowy:

Rodzaj biletu Cena
Bilet normalny 5,00 zł/h
Bilet ulgowy 3,00 zł/h
Bilet dla grup zorganizowanych (min. 15 
osób)

2,00 zł/h 

Wypożyczenie łyżew 3,00 zł
Wypożyczenie kasku 1,00 zł
Wypożyczenie ochraniaczy 1,00 zł
Ostrzenie łyżew 10,00 zł

W celu rehabilitacji i odnowy sił biologicznych 
proponujemy pobyt W GROCIE SOLNEJ.

Panujący w niej specyficzny mikroklimat pozwoli zrelaksować się i od-
prężyć w wygodnych fotelach, przy odpowiednio dobranej muzyce. 
Grota solna znajduje się w części sportowej SOLPARKU.
Godziny otwarcia groty solnej w ciągu tygodnia: 14.00 – 22.00, 
w weekend 8.00 – 22.00.

Bilet jednorazowy 10,00 zł
Bilet rodzinny 1 rodzic + 1 dziecko 16,00 zł
Bilet rodzinny 2 rodziców + 1 dziecko 22,00 zł
Grota na wyłączność 50,00 zł

Dopłata do drugiego dziecka przy bilecie rodzinnym – 6 zł.

Wybrali „SOLPARK”
ilka czołowych drużyn piłkarskich wybrało na zimowe zgrupowania 
kompleks „SOLPARK”. Korzystając z przerwy w ligowych rozgryw-

kach piłkarze szlifują formę przed wiosenną rundą sezonu 2009/2010.
Jako pierwsza przyjechała do Kleszczowa ekipa Polonii Bytom. Piłka-

rze zamieszkali w hotelowej części internatu i korzystają z dostępnych po-
mieszczeń sportowych, wchodzących w skład kompleksu. Najczęściej – 
rzecz jasna – z podgrzewanego, pełnowymiarowego boiska ze sztuczną 
murawą. Połać oczyszczonego ze śniegu, zielonego pola kontrastuje nie-
samowicie z pokrytymi grubą warstwą białego puchu terenami, które ota-
czają boisko treningowe w „SOLPARKU”. 

We wtorek 12 stycz-
nia zawodnicy Polonii By-
tom wybiegli na sztuczną 
murawę przed południem. 
Kolejny trening, przy kilku-
stopniowym mrozie i włą-
czonym sztucznym oświe-
tleniu rozpoczęli przed 
godziną 17.

Po dłuższej rozgrzew-
ce piłkarze podzieleni na 
dwa zespoły zaczęli roz-
grywanie meczu. Następnego dnia czekał ich tu sparringowy pojedynek 
z Ruchem Radzionków.

Kolejne zespoły piłkarskie, które w „SOLPARKU” wykupiły pobyt w ra-
mach obozów sportowych to Odra Wodzisław i Korona Kielce. Na spar-
ringowe pojedynki przyjadą do Kleszczowa m.in. drużyny GKS Bełchatów 
i Widzewa Łódź. 

- Na czas ferii zimowych czyli między 15 i 28 lutego cały internat bę-
dzie wykorzystany jako miejsca noclegowe dla uczestników obozów spor-
towych – informuje Piotr Kołba, prezes zarządu „SOLPARKU”. – W lutym 
w naszym obiekcie będzie przebywała grupa sportowa z Białorusi, nato-
miast w marcu – grupa z Rosji.

(s)

K
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 0 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 
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• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Więcej informacji sportowych: www.omega.kl.net.pl 

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
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Piąty znak jakości dla OMEGI
rajowe Zrzeszenie LZS zorganizowało 
ogólnopolskie podsumowanie współ-

zawodnictwa za 2009 rok. Uroczystość odby-
ła się w Warszawie 18 i 19 grudnia. Wyróżnio-
no najlepsze rady powiatowe Zrzeszenia LZS 
w poszczególnych województwach, najlepsze 
rady gminne ZLZS, przyznano także wyróż-
nienia w rywalizacji „O sportowy znak jakości 
Omega”. Klub Omega Kleszczów – jako naj-
lepszy z ludowych klubów sportowych regio-
nu reprezentował w tej kategorii wojewódz-
two łódzkie. Wyróżnienie to otrzymał wraz 
z piętnastoma klubami, reprezentującymi po-
zostałe województwa. Jan Gurazda – prezes 
zarządu LKS Omega Kleszczów odebrał tro-
feum z rąk Wacława Hurko – wiceprzewod-
niczącego Rady Głównej LZS. Warto przy-
pomnieć, że „Sportowy znak jakości Omega” 

kleszczowski klub Omega zdobywa nie-
przerwanie od 2005 roku.

Na stronie internetowej Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe podane zo-
stały krótkie charakterystyki wyróżnionych 
rad i klubów sportowych. Na temat LKS 
Omega Kleszczów napisano: 

LKS Omega Kleszczów od lat jest ocenia-
ny jako najlepszy klub w pionie LZS w wojewódz-
twie łódzkim. Jego wartością jest aktywna i ob-
szerna działalność w zakresie sportu masowego 
i wyczynowego. W tym ostatnim największe osią-
gnięcia uzyskuje Mateusz Podawca medalista 
Mistrzostw Polski w biegu na 800 metrów. Do-
brze zorganizowana jest sekcja piłki nożnej, któ-
rej seniorzy uczestniczą w III lidze. LKS Omega 
jest klubem wiodącym w gminie i pełni zadania 
ogólnogminne, organizując m.in. zawody gminne, 
powiatowe i wojewódzkie. Od lat sportowcy tego 
klubu zasilają z sukcesami reprezentację woje-
wództwa łódzkiego podczas corocznych Ogólno-
polskich Igrzysk LZS. Prezesem klubu od lat jest 
Pan Jan Gurazda.

Zarząd LKS Omega składa serdeczne 
podziękowania wszystkim sportowcom, 
trenerom, działaczom LZS, sympatykom 
sportu, którzy przyczynili się do zdoby-
cia tego wyróżnienia przez nasz klub na 
szczeblu centralnym.

K

młodych tenisistów rywalizowa-
ło o puchary ufundowane przez 

wójt Kazimierę Tarkowską w kolejnej edy-
cji turnieju tenisa stołowego. Na turniej zor-
ganizowany 7 stycznia przyjechali zawodni-
cy zgłoszeni przez szkoły i kluby sportowe 
z kilkunastu ośrodków województwa łódzkie-

Walczyli o puchary wójta

go, m.in. z Łodzi, Radomska, Rawy Ma-
zowieckiej, Białej Rawskiej, Moszczenicy 
Łasku, Łowicza, Bełchatowa, Gorzkowic i 
Dobryszyc. Jedynymi zawodnikami spoza 
regionu łódzkiego byli tenisiści z Dankowa 
(woj. śląskie).

Przy sędziowskim stoliku na chwilę przed 
ogłoszeniem wyników

Jedna z uczestniczek turnieju w 
Kleszczowie å ciąg dalszy na str. 12



12  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 1/285

å ciąg dalszy ze str. 11
Walczyli o puchary wójta

Zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni do turnieju rywalizowali w czte-
rech kategoriach. Najlepsi okazali się:
Szkoły podstawowe – dziew-
częta:

Paulina Stachecka,
Diana Wrzosek (obie - MLUKS 
Dwójka Rawa Mazowiecka).

Szkoły podstawowe – chłopcy:
Arkadiusz Kukla,
Jan Rochmiński (obaj - MLUKS 
Dwójka Rawa Mazowiecka).

Gimnazja – dziewczęta:
Roksana Szulc (GUKS Gorz-
kowice),
Aleksandra Bonikowska (Elta 
Łódź).

Gimnazja – chłopcy:
Witold Uzarczyk,
Piotr Podsędek (obaj – ŁTSR Browęg Łask).
Dyplomy i nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy – piłki, torby, plecaki 

i in.) otrzymali zawodnicy i zawodniczki, zajmujący osiem najwyższych 
lokat. Trójka najlepszych w każdej kategorii odebrała puchary z rąk 
Kazimiery Tarkowskiej - wójta gminy Kleszczów. Sędzią głównym za-
wodów był Longin Wróbel. W czasie turnieju wspierało go 9 sędziów 
Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.

W ocenie Longina Wróbla uczest-
nicy tegorocznego turnieju prezento-
wali zróżnicowany poziom. Ciekawszy 
przebieg miała rywalizacja w starszej 
grupie wiekowej. 

- Uważam, że zawodnicy z gimna-
zjów prezentowali poziom wojewódzki 
– mówi sędzia turnieju. – Znacznie niż-
szy był natomiast poziom rywalizacji 
tenisistów ze szkół podstawowych.

Impreza dla młodych tenisistów 
organizowana jest w Kleszczowie od 
2000 roku przez Szkołę Podstawo-
wą im. Janusza Korczaka oraz Urząd 
Gminy.

 (s)Wójt K. Tarkowska wręcza 
puchar W. Uzarczykowi

Zdobywczynie I i II miejsca wśród 
gimnazjalistek

l
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KONCESJONOWANA  AGENCJA  OCHRONY  

z siedzibą w Kleszczowie ul. Główna 122
Tel. 044-731-36-49 ; +48-605-554-402 

Świadczymy usługi w zakresie:
• stała ochrona fizyczna osób i mienia,
• utrzymanie czystości biur obiektów przemysłowych,
• utrzymanie czystości zewnętrznych terenów obiektów przemy-

słowych oraz zieleni
Prowadzimy nabór na stanowisko 

pracownik ochrony.
Wymagania: 

Prawo jazdy Kat. B 
Ukończone 21 lat 
Oświadczenie o niekaralności 
Mile widziana licencja pracownika ochrony fizycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu +48-
661-525-888;  e-mail: jspj.expert@vp.pl

4
4
4
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Teatr bez tajemnic
i 8 stycznia Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zor-
ganizował warsztaty teatralne „Rozumieć teatr”, przezna-

czone dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łękińsku i Gimnazjum 
w Kleszczowie. Zajęcia prowadzone przez aktorskie małżeństwo: 
Małgorzatę Nyczaj-Zajt i Artura Zajta wprowadzić miały uczniów 
nie tylko w świat teatralnych pojęć. Miały także pokazać, w jaki 
sposób sztuka teatral-
na ewoluowała od cza-
sów starożytnych aż do 
współczesności. Taka 
wiedza nie tylko po-
maga lepiej zrozumieć 
proces powstawania 
scenicznych przedsta-
wień, docenić niepo-
wtarzalność każdego 
spektaklu, pozwala też 
zwyczajnie polubić te-
atr jako rodzaj sztuki.

Zajęcia teatralne 
dla uczniów podstawówki odbywały się w sali widowiskowej WOK 
w Łękińsku, a warsztaty dla gimnazjalistów pierwszych klas - w au-
lii „SOLPARKU”. 

Program zajęć był niemal identyczny dla każdej grupy wieko-
wej. Prowadzący zamiast nużącego, naukowego wykładu zasto-
sowali formułę, która wymagała zaangażowania ze strony uczest-
ników, a jednocześnie sprzyjała utrwalaniu zdobytych wiadomości. 
Uczniowie podzieleni na dwie rywalizujące grupy po każdej części 
zajęć przechodzili sprawdzian teatrologicznej wiedzy. Poprzez 
zabawę uczestnicy poszerzali zasób słownictwa związanego ze 
sztuką teatralną i poznawali teatr od przysłowiowej podszewki.

Zajęcia zostały wzbogacone przedstawieniem lalkowym opar-
tym na popularnej baśni „Calineczka”. Ten fragment warszta-

tów służył nie tylko 
rozrywce. Pozwo-
lił uczniom utrwa-
lić wiedzę zdoby-
tą we wcześniejszej 
części. Trzy grupy 
wiekowe, dla któ-
rych zorganizowa-
ne zostały zajęcia 
liczyły łącznie 156 
uczniów.

(s)

Chóralne kolędowanie
Parafia NMP Anielskiej w Kleszczowie oraz Gminny 

Ośrodek Kultury w Kleszczowie serdecznie zapraszają 
na KONCERT KOLĘD

w wykonaniu Chóru Kameralnego Gminy Kleszczów 
i Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Koncert odbędzie się w niedzielę 24 stycznia w kościele 
parafialnym w Kleszczowie. Początek – godz. 17.40.

Debiut kleszczowskiego chóru 
miał miejsce 21 grudnia
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