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Prawdziwie zimowa, mroźna i 
śnieżna aura była w czasie minio-
nych świąt jednym z niespełnionych 
marzeń. Dobrze więc, że szare uli-
ce i place rozświetlone zostały świą-
teczną iluminacją.

„Mazowsze” 
oczarowało słuchaczy

piewanie kolęd to jedna z najpiękniejszych trady-
cji bożonarodzeniowych w Polsce. Wiele z nich, 

w tym głównie pastorałki, mają ludowy rodowód, w wie-
lu pobrzmiewają rytmy polskich tańców - oberka, mazura, 
poloneza. Dlatego kolędy i pastorałki znakomicie wpisują 
się w repertuar zespołów takich, jak na przykład „Mazow-
sze”. Chór i orkiestra Państwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” zaprezentowały się 22 grudnia 
w kolędowym repertuarze słuchaczom, którzy na zapro-
szenie organizatorów tego niezapomnianego wydarzenia 
kulturalnego zgromadzili się w kościele Parafii p.w. NMP 
Anielskiej w Kleszczowie.

W trakcie półtoragodzinnego występu zatytułowanego 
„Najpiękniejsze polskie kolędy” 29-osobowy chór, ubra-
ny w barwne stroje łowickie, oraz złożona z ponad 20 mu-
zyków orkiestra zaprezentowali klasykę klasyki – 16 naj-
popularniejszych w Polsce kolęd i pastorałek, a także trzy 
mniej znane pastorałki, zaaranżowane specjalnie dla tak 
licznego chóru przez maestro Macieja Cegielskiego, który 
poprowadził cały koncert w Kleszczowie.

Przetarg na rozbudowę oczyszczalni w Żłobnicy został roz-
strzygnięty ponad rok temu. O możliwość realizacji tego zadania 
walczyło ośmiu oferentów, wśród których były m.in. firmy z Gdań-
ska, Poznania, Rzeszowa, Leszna i Kalisza. Najkorzystniejszą ofer-
tę złożyło konsorcjum utworzone przez firmy: Molewski Sp. z o.o. 
z Chodecza (lider konsorcjum) oraz P.W. Hydrobud Sp. z o.o. z Ka-
mienicy.

Prace przy tej inwestycji zaczęły się wiosną 2011 roku. Od pod-
staw zbudowano nowy budynek technologiczny o powierzchni za-

budowy ponad 250 m kw. 
Kiedy trwały jeszcze prace 
budowlane zaczęły się przy-
gotowania do montażu no-
wego, dużego reaktora bio-
logicznego. Wolnostojący 
zbiornik w kształcie potęż-
nej beczki, o ścianach zło-
żonych z kilkunastu prefa-
brykowanych elementów, 
montowano już w kwietniu, 
ale budowa jego wewnętrz-
nych urządzeń i instalacji, 
podłączonych do głównego 
budynku technologicznego, 

trwała przez kolejne miesiące. W tym czasie przebudowywane były 
także przyłącza wodociągowe i energetyczne.

Bioreaktor o średnicy prawie 19 metrów i pojemności ponad 
1000 m sześć. został włączony 20 grudnia, kiedy za pośrednictwem 
nowego rurociągu zmieniono obieg ścieków, które kierowane są do 
oczyszczalni w Żłobnicy. Od 28 grudnia do 5 stycznia trwała roz-
biórka budynku starej oczyszczalni. Teraz pora na rozpoczęcie prac 
przy ostatnim obiekcie.

Końcowe prace na pięć dni przed 
rozruchem bioreaktora

W biologicznej oczyszczalni ścieków w Żłobnicy uruchomiony nowy ciąg technologiczny. A po budyn-
ku, w którym od kilkunastu lat funkcjonowała dotychczasowa oczyszczalnia, pozostały już tylko wspo-
mnienia.

Bioreaktor pracuje
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Ś

å ciąg dalszy na str. 2



2  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 1/333

å ciąg dalszy ze str. 1

Na

– W II połowie stycznia planujemy rozpoczęcie wykopów 
pod budowę drugie-
go, mniejszego bio-
reaktora – mówi Ja-
ros ław Janowski , 
kierownik robót. – 
Będzie on miał taką 
samą konstrukcję jak 
pierwszy, ale mniej-
szą średnicę (12 me-
trów) i mniejszą po-
jemność.

Po  zakończe -
niu te j  inwestyc j i 
oczyszczalnia ście-
ków w Żłobnicy osią-
gnie docelową prze-
pustowość do 550 m 

sześć. na dobę. Stary obiekt był w stanie oczyścić tylko 100 m 
sześć. na dobę. Koszt inwestycji, która ma być zakończona naj-
później w czerwcu 2012 roku wyniesie 4,1 mln zł. (s)

Bioreaktor pracuje

Wnętrze nowego bioreaktora

Przygotowani na zimę
terenie gminy Kleszczów zimowym utrzymaniem dróg 
oraz odśnieżaniem parkingów i placów w sezonie 

2011/2012 zajmować się ma Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. 
z o.o. Łączna długość tras, których przejezdność zapewniać będą 
pracownicy gminnej spółki wynosi prawie 148 km, natomiast po-
wierzchnia parkingów i placów – 24,5 tys. m kw. Umowa z Zakła-
dem Komunalnym „Kleszczów” została podpisana na okres do 30 
kwietnia 2012 r.

W wyniku porozumienia zawartego przez Urząd Gminy 
w Kleszczowie ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie gmina 
wzięła na siebie zapewnienie zimowego utrzymania dróg powia-
towych znajdujących się po południowej stronie odkrywki KWB 

Bełchatów. W zamian za 
to Powiatowy Zarząd Dróg 
ma zajmować się odśnie-
żaniem dróg gminnych 
w sąsiedztwie Elektrow-
ni Bełchatów i na jej za-
pleczu.

W ogłoszonym przez 
Urząd Gminy w Kleszczo-
wie przetargu na dosta-
wę soli, służącej do po-
sypywania dróg, z grona 
trzech firm, które ubiegały 
się o zdobycie zamówie-
nia, wybrana została ofer-

ta tarnowskiej firmy POLDIM S.A. Dostarczone przez nią 1000 
ton soli zdeponowano na terenie obsługiwanej przez Zakład Ko-
munalny „Kleszczów” Bazy Zimowego Utrzymania w Żłobnicy.

(s)

Zapasy piasku i soli, zgromadzo-
ne na placu w Żłobnicy

Wyrazy podziękowania wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

Ś. P. JANA KOCHEL

składa Rodzina 

Przekroczone 5 tysięcy
Nowy Rok gmina Kleszczów wkroczyła z liczbą stałych mieszkańców 
przekraczającą 5 tysięcy osób. W ewidencji zameldowanych na pobyt 

stały znajdowało się w tym dniu 5005 osób, w tym 2536 kobiet i 2469 mężczyzn. 
Jak ta liczba rozkłada się na poszczególne grupy wiekowe?
• wiek do lat 19 – 1317 osób,
• wiek produkcyjny: kobiety 19-60 lat – 1483; mężczyźni 19-65 lat – 1610,
• wiek poprodukcyjny – 595 osób.

Kiedy analizujemy podział na grupy wiekowe okazuje się, że zwiększa się 
procentowy udział osób w wieku przed- i produkcyjnym, zaś maleje odsetek osób 
w wieku emerytalnym. Jest to jedynie potwierdzenie obserwowanego od kilku lat 
trendu – na teren gminy sprowadzają się młode, dynamiczne rodziny, które swoją 
przyszłość i przyszłość dzieci chcą wiązać z gminą Kleszczów.

(s)

Komunalne garaże
grudniu zakończyły się prace przy budowie dziesięciu garaży. 
Są one przeznaczone dla lokatorów mieszkań komunalnych. 

Powstały w trzech lokalizacjach: przy domu kultury w Antoniówce (2) 
oraz w Kleszczowie przy ul. Głównej 45 (4) i przy ul. Głównej 39 (4).

W Kleszczowie budowę poprzedziły prace rozbiórkowe. W miej-
scu, na którym miały stanąć nowe garaże znajdowały się wcześniej 
stare komórki gospodarcze. W Antoniówce inwestycja została połą-
czona z przebudową ogrodzenia domu kultury.

W przetargu na wykonanie tych prac brały udział dwie firmy z Beł-
chatowa, jedna z Łodzi oraz z Radomska. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła bełchatowska firma OST-BUD, która zlecone prace zrealizo-
wała za kwotę ponad 278 tys. zł. (s)

Gminny Ośrodek Kultury informuje seniorów, którzy 
zapisali się i dokonali wpłaty związanej z udziałem w Gminnym 
Dniu Babci i Dziadka, że uroczystość ta odbędzie się w sali 
OSP w Żłobnicy 21 stycznia. Początek – godz. 17.00.

Szczegóły zamieszczone zostaną na plakatach GOK.

Stypendia na gwiazdkę
godnie z regulaminem przyznawania stypendiów gminnych do 
30 listopada 2011 r. wnioski o przyznanie stypendium motywa-

cyjnego bądź socjalnego składali w Urzędzie Gminy studenci. Złożonymi 
wnioskami zajęła się 13 grudnia gminna komisja stypendialna. W trakcie 
posiedzenia podjęła decyzje o przyznaniu 106 stypendiów motywacyj-
nych oraz pięciu socjalnych. Kwota wsparcia, które do kieszeni, bądź na 
konta studentów mieszkających na terenie gminy Kleszczów trafiło tuż 
przed gwiazdką wyniosła 126,9 tys. zł (w przypadku stypendiów motywa-
cyjnych) i 3850 zł (w przypadku stypendiów socjalnych).

Teraz o jak najwyższą średnią ocen, która decyduje o wysokości 
gminnych stypendiów motywacyjnych, walczą kończący pierwszy se-
mestr uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponad-
gimnazjalnych. W przypadku szkół z terenu gminy Kleszczów w skła-
daniu wniosków o przyznanie gminnego wsparcia wyręczy uczniów 
administracja poszczególnych szkół, składając zbiorcze zestawienie 
wyników uczniów, kwalifikujących się zgodnie z regulaminem do wypła-
ty stypendium. Uczniowie, którzy chodzą do szkół poza gminą muszą 
samodzielnie złożyć wniosek. Mają na to czas do 28 lutego.

(s)

Informacja w sprawie zebrań
Urząd Gminy informuje, że w roku 2012 nie będą się odbywać ze-

brania wiejskie, zwoływane zwyczajowo w styczniu bądź lutym z inicja-
tywy Wójta Gminy.

Zgodnie z zapisami par. 15 statutu sołectw zebrania wiejskie mogą 
być zwoływane z własnej inicjatywy przez sołtysa, bądź na pisemny 
wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców, uprawnionych do udziału w ze-
braniu. Jeśli takie zebranie zostanie zwołane w którymkolwiek z sołectw 
będzie w nim uczestniczył Sekretarz Gminy oraz merytoryczni pracow-
nicy Urzędu Gminy.

W

W
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ieloletni program gospodarowa-
nia mieszkaniowym zasobem gmi-

ny to dokument, który obowiązkowo powi-
nien posiadać każdy samorząd. Obowiązek 
jego uchwalenia przez radę gminy wynika 
z ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie ko-
deksu cywilnego. W gminie Kleszczów do 
tej pory obowiązuje wieloletni plan na lata 
2007-2011 uchwalony w październiku 2006 
roku. Na sesji 30 listopada uchwalony zo-
stał wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Kleszczów 
na lata 2010-2016.

Jak wynika z zestawienia, przygotowa-
nego przez Danutę Piróg – kierownika Re-
feratu Majątku Gminy całkowite zasoby 
mieszkaniowe gminy Kleszczów to obecnie 
129 lokali komunalnych oraz 12 socjalnych, 
o łącznej powierzchni 8735 m kw. Większość 
mieszkań komunalnych mieści się w budyn-
kach wielorodzinnych, zaś część - w budyn-
kach szkół i przedszkoli, w ośrodku zdrowia 
oraz budynkach usługowo-mieszkalnych. 

Podstawę naliczania wysokości czyn-
szu w należących do gminy mieszka-
niach stanowi stawka bazowa, określająca 

czynsz miesięczny za 1 m kw. powierzchni 
użytkowej lokalu mieszkalnego. Stawka ba-
zowa ustalana jest przez wójta gminy. 

Czynsz obejmuje koszty administrowa-
nia lokalem, koszty konserwacji, utrzyma-
nia technicznego budynku, koszty utrzy-
mania zieleni oraz wszystkich powierzchni 
użytkowanych wspólnie przez wszystkich 
lokatorów (w tym opłaty za energię elek-
tryczną i cieplną oraz korzystanie z ante-
ny zbiorczej).

Opłaty czynszowe nie mogą być pod-
wyższane częściej niż co 12 miesięcy. 
Wielkość opłat czynszowych wynika nie 
tylko z powierzchni mieszkania, ale także 
z tzw. wskaźników podwyższających i ob-
niżających stawkę bazową. Stawka bazo-
wa wzrasta jeśli w mieszkaniu znajduje się 
wc, łazienka, centralne ogrzewanie, gaz 
przewodowy, bądź dostarczana jest ciepła 
woda. Za każdy z tych czynników dolicza-
ne jest do stawki bazowej 30 proc. W przy-
padku mieszkań wybudowanych po roku 
2000 stawka bazowa może być zwiększona 
od 10 do 60 proc., zaś w przypadku miesz-
kań wyremontowanych – od 10 do 40 proc.

Od marca – nowe stawki czynszów
W

Paliwowa akcyza 
do zwrotu

Informujemy, iż zmieniają się terminy dotyczą-
ce zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. W 2012 roku każdy rolnik, który chce odzy-
skać część pieniędzy wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej powinien zbierać fak-
tury potwierdzające zakup tego oleju i w terminach: 

- od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. 
złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

- od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 
r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy 
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowią-
cymi dowód zakupu oleju napędowego od 1 lutego 
2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia 

wniosku w pierwszym terminie,
• 1-31 października 2012 r. w przypadku złoże-

nia wniosku w drugim terminie.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego za-

wartego w cenie oleju napędowego za 1 litr wy-
nosi 0,95 zł. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. 
na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł.

Zwrot podatku przysługuje producentowi rol-
nemu, będącemu posiadaczem gospodarstwa rol-
nego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 
W przypadku współposiadania, zwrot podatku 
przysługuje temu współposiadaczowi, w stosun-
ku do którego pozostali współposiadacze wyrazi-
li pisemną zgodę (nie dotyczy współmałżonków).

Kwotę zwrotu ustala się jako iloczyn ilości ole-
ju napędowego, wynikającej z faktur VAT i staw-
ki zwrotu podatku na 1 litr oleju w ramach rocz-
nego limitu.

Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Po-
datków i Opłat Lokalnych (pok. nr 6) oraz w Punk-
cie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Klesz-
czowie. W/w wniosek i załączniki nie podlegają 
opłacie skarbowej.

Urząd Gminy 
przypomina

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębior-
cy, którzy zajmują się sprzedażą alkoholu mają 
obowiązek złożyć do dnia 31 stycznia oświad-
czenie o uzyskanej wartości sprzedaży alkoholu 
w roku 2011 wg cen sprzedaży brutto. Z wymie-
nionej ustawy wynika również obowiązek wpłace-
nia do dnia 31 stycznia I raty należnej opłaty za ze-
zwolenia.

Informujemy również, że przedstawienie fał-
szywych danych w wymienionym oświadczeniu 
skutkuje cofnięciem posiadanego zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych.

Wzór oświadczenia można pobrać ze stro-
ny internetowej Urzędu Gminy http://www.eurzad.
kleszczow.pl/serwis/procdzial.jsp?procmode=pro-
cedura&procedura=DG%2FALKOSWIAD oraz 
osobiście w Urzędzie Gminy - w Punkcie Obsługi 
Klienta oraz w pok. nr 6.

Sesja Rady Gminy
grudnia odbyła się piętnasta w tej kadencji sesja Rady Gminy Kleszczów. Wśród uchwał przyję-
tych przez radnych jedną z najważniejszych była uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kleszczów na 2011 rok. Wnioski o wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych złożyła skarb-
nik gminy. Kierownicy poszczególnych referatów wnioskowali natomiast o zmniejszenie środków finanso-
wych zaplanowanych na realizację różnych zadań w 2011 r. W wielu przypadkach był to efekt przepro-
wadzonych procedur przetargowych – wybrane oferty wykonawców okazywały się tańsze niż kwoty, jakie 
samorząd zaplanował na różne inwestycje i zakupy. W kilku przypadkach inwestycje zaplanowane na rok 
2011 będą kontynuowane jeszcze w 2012 roku, a to oznacza przesunięcie terminu zapłaty za część robót. 
Są też inwestycje, których nie udało się zrealizować. Tak było np. z budową skateparku w Łuszczanowi-
cach. Urząd Gminy przeprowadził 3 postępowania przetargowe. W każdym z nich ofertę składał ten sam 
wykonawca, a oczekiwane przez niego wynagrodzenie znacznie przewyższało kwoty wynikające z pla-
nu budżetowego.

Jednym z większych wydatków zaplanowanych na rok 2011 i anulowanych podczas ostatniej w roku 
sesji okazał się zakup nowego ambulansu wraz z wyposażeniem. Radni zgodzili się utworzyć to zadanie 
w budżecie gminy, kiedy Kleszczów otrzymał decyzję o umieszczeniu go w wojewódzkim planie ratownic-
twa medycznego jako miejsce stacjonowania karetki pogotowia. Zakupiony przez gminę ambulans miał 
być wydzierżawiony Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bełchatowie do obsługi m.in. terenu gminy Kleszczów. 
Szpital Wojewódzki nie uzyskał – jak wiadomo – kontraktu z NFZ na realizację usług ratownictwa medycz-
nego. Prywatne Centrum Medyczne RIEMER z Grodziska Mazowieckiego, które otrzymało 5-letni kontrakt 
na obsługę terenu powiatu bełchatowskiego, posiada już wyposażone karetki. W tej sytuacji zakup przez 
gminę nowego ambulansu byłby niecelowy.

Wnioski o zmiany w budżecie gminy przedyskutowano i pozytywnie zaopiniowano podczas posiedze-
nia Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się 19 grudnia. Rada Gminy 
podczas sesji jednogłośnie przyjęła stosowną uchwałę. Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu zosta-
ły ustalone na poziomie 232,38 mln zł, zaś wydatki – na poziomie 221,5 mln zł. 

Inne uchwały przyjęte podczas grudniowego posiedzenia Rady Gminy:
•	 zmiana w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie, wynikająca z ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z początkiem 2012 r. 
•	 uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
•	 uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kleszczów na rok 2012. 
•	 zmiana w uchwale dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Kleszczów; w uchwale przyjętej w sierpniu skorygowana została liczba 
godzin, które przekraczają podstawę programową i za które pobiera się opłaty.
Radni zapoznali się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie i przyjęli ustalenia zespołu kontrolnego. Zostały też przedsta-
wione, a potem przyjęte plany pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska oraz Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich na 2012 rok.

(s)
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OPIEKA ZDROWOTNA W GMINIE KLESZCZÓW

LEKARZE SPECJALIŚCI
W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczo-
wie dwa razy w każdym miesiącu przyjmują 
pacjentów lekarze specjaliści z Uniwersy-
teckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. WAM 
w Łodzi oraz Centrum Zdrowia Matki Polki 
w Łodzi.
W drugi czwartek każdego miesiąca przyj-
mują lekarze następujących specjalności:
	kardiolog – internista
	okulista
	laryngolog
	neurolog
	dermatolog
	radiolog – USG (od maja br. przyjeżdża do 

GOZ)
	pediatra – lekarz z Centrum Zdrowia Matki 

Polki w Łodzi
	ginekolog – lekarz z Centrum Zdrowia Matki 

Polki w Łodzi
W czwarty czwartek każdego miesiąca 
przyjmują lekarze następujących specjal-
ności:
	kardiolog – internista
	okulista
	ortopeda
	urolog
	radiolog (USG)
	chirurg ogólny (endokrynolog)
	pulmonolog
	pediatra – lekarz z Centrum Zdrowia Matki 

Polki w Łodzi
	ginekolog – lekarz z Centrum Zdrowia Matki 

Polki w Łodzi

HARMONOGRAM 
przyjazdów lekarzy Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego nr 2 im. WAM do 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Klesz-
czowie w 2012 roku 
Styczeń – 12 i 26
Luty – 9 i 23
Marzec – 8 i 22
Kwiecień – 12 i 26
Maj – 10 i 24
Czerwiec – 14 i 28
Lipiec – 12 i 26
Sierpień – 9 i 23
Wrzesień – 13 i 27
Październik – 11 i 25
Listopad – 8 i 22
Grudzień – 6 i 20

Dodatkowo w trzeci czwartek miesiąca pa-
cjentki przyjmuje ginekolog – lekarz z Centrum 
Zdrowa Matki Polki w Łodzi, wykonujący bada-
nia USG.
Telefoniczna rejestracja pacjentów do leka-
rzy specjalistów: 44/ 731 30 15 (w dniu przy-
jazdu lekarzy od godz. 7.00).

Rekord 
w ostatniej akcji

grudnia odbyła się ostatnia w 2011 
roku akcja krwiodawcza, zorgani-

zowana przez Gminny Klub Honorowych 
Dawców Krwi PCK w Kleszczowie. Akcja 
ta zaowocowała nowym rekordem, bo krew 
oddało pięćdziesiąt osób. Efekt? 22,5 litra 
tego drogocennego leku!

– Ogromny udział w tym wyniku mie-
li uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie – mówi przedsta-
wiciel zarządu klubu, Marek Kaczmarczyk. 
– Chcemy im serdecznie podziękować za 
ofiarność. Z rozmów przeprowadzonych 
z uczniami ZSP wynika, iż ilość krwiodaw-
ców z ich środowiska będzie się zwiększa-
ła, bo następny rocznik w najbliższym cza-
sie osiągnie pełnoletniość. Z tego względu 
w porozumieniu z dyrekcją ZSP oraz Punk-
tem Pobrań Krwi z Radomska, postanowili-
śmy ująć w rocznym kalendarium dwie do-
datkowe akcje krwiodawcze, skierowane 
głównie do uczniów. W ciągu trzech godzin, 
przeznaczonych zwykle na przeprowadza-
nie każdej akcji krwiodawczej panie pobiera-
jące krew nie mają technicznej możliwości, 
by obsłużyć tak dużą liczbę krwiodawców.

Oprócz sześciu ogólnodostępnych ak-
cji w Kleszczowie Gminny Klub HDK zapo-
wiada zorganizowanie przynajmniej dwóch 
odrębnych akcji krwiodawczych w Sulmie-
rzycach, w siedzibie tamtejszego Urzędu 
Gminy. (s)

Terminy ważne 
dla krwiodawców
Gminny Klub Honorowych Dawców 

Krwi PCK w Kleszczowie ogłosił terminy 
akcji krwiodawczych, planowanych w roku 
2012. Zostanie przeprowadzonych sześć 
akcji, które - tradycyjnie - odbywać się będą 
w piątki, w godz. 11–14 na terenie Kom-
pleksu SOLPARK. Oto dokładne ich termi-
ny: ● 17 lutego; ● 20 kwietnia; ● 15 czerw-
ca; ● 17 sierpnia; ● 19 października; ● 14 
grudnia.

16
GABINETY REHABILITACJI I 
MASAŻU
W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczo-
wie funkcjonują gabinety rehabilitacji i ma-
sażu. W 2012 roku są one czynne w nastę-
pujących terminach:
	poniedziałek  – godz. 11.00 - 17.00
	środa   – godz. 10.45 - 17.00
	piątek   – godz. 8.30 - 14.40
Telefon do gabinetów rehabilitacji i masażu 
- 44/ 731 30 80 wew. 29.

STOMATOLODZY
Podajemy aktualne harmonogramy pracy gabi-
netów stomatologicznych:
KLESZCZÓW – Gminny Ośrodek Zdrowia
Lek. stom. Olga Orłowska
Tel. 44/ 731 30 80 wew. 27
•	 Poniedziałek  8.00 - 17.00
•	 Wtorek  9.00 - 20.00
•	 Środa   8.00 - 14.00
•	 Druga sobota miesiąca 8.00 - 14.00
KLESZCZÓW – Szkoła Podstawowa
Lek. stom. Marzena Kabzińska 
Tel. 502 140 546
•	 Poniedziałek   11.00 - 19.00
•	 Wtorek  8.00 - 14.00
•	 Środa   8.00 - 14.00
•	 I i II piątek miesiąca  8.00 - 14.00
•	 Pierwsza sobota miesiąca  8.00 - 14.00
ŁĘKIŃSKO – Szkoła Podstawowa
Lek. stom. Aleksandra Cieślik
Tel. 44/ 731 44 82
•	 Wtorek  11.00 - 19.00
•	 Czwartek  8.30 - 13.30
•	 Piątek   8.30 - 14.30 
•	 Czwarta sobota miesiąca 8.30 - 13.30
ŁUSZCZANOWICE - Przedszkole
Lek. stom. Beata Kaczmarek (chirurg stoma-
tologiczny)
Tel. 44/ 731 48 93
•	 Poniedziałek  8.00 - 13.00
•	 Wtorek  8.00 - 14.00
•	 Środa   8.00 - 14.00
•	 Trzecia sobota miesiąca 9.00 - 13.00

BADANIA USG PIERSI
W grudniu Urząd Gminy w Kleszczowie 

ogłosił zapisy na profilaktyczne badania USG 
piersi, wykonywane przez lekarza radiologa. 
Zaproponowane zostały dwa grudniowe termi-
ny badań. Ze względu na duże zainteresowanie 
pań tą nową formą badań oprócz dwóch wcze-
śniej ustalonych terminów (10 i 17 grudnia) 
zaproponowane zostały dwa kolejne, także so-
botnie: 7 stycznia oraz 28 stycznia. Do tej pory 
z badań skorzystały 44 pacjentki.

Trwają zapisy na badania organizowane 
28 stycznia. Osoby zainteresowane mogą 
zapisywać się w Punkcie Obsługi Klienta w 
Urzędzie Gminy w Kleszczowie (tel. 44/ 731 
31 10).

Darowizny na cele 
krwiodawstwa

Osoby, które w danym roku podatko-
wym oddają bezpłatnie krew, mają prawo 
uwzględnić taką darowiznę w swoim zezna-
niu podatkowym (PIT). Odliczenia dokonu-
je się od dochodu (przychodu). Wysokość 
ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Obowią-
zujący w roku 2011 ekwiwalent pieniężny 
za 1 litr oddanej honorowo krwi lub osocza 
wynosi 130 zł. 

Potwierdzeniem darowizny jest za-
świadczenie jednostki organizacyjnej re-
alizującej zadania w zakresie pobierania 
krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej 
składników przez krwiodawcę.
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å ciąg dalszy ze str. 3
Stawka bazowa obniżana jest m.in. 

w przypadku mieszkań: pozbawionych 
bieżącej wody, z tzw. ciemną kuchnią, 
wybudowanych przed 1980 r., położo-
nych w tzw. strefie peryferyjnej (miejsco-
wości: Antoniówka, Czyżów, Bogumi-
łów, Dębina, Kamień, Rogowiec, Wolica 
i Żłobnica).

W marcu 2012 r. zaczną obowiązy-
wać nowe podwyższone stawki bazo-
we czynszu. W przypadku mieszkań ko-
munalnych będzie to 1,36 zł za m kw., 
zaś w przypadku mieszkań socjalnych – 
1,15 zł. Na koniec kilka przykładów kon-
kretnych opłat czynszowych, które będą 
obowiązywać w mieszkaniach o róż-
nym standardzie. Opłata za mieszka-
nia socjalne przy ul. Tulipanowej wyniesie 
1,15 zł/m kw. Lokator mieszkania położo-
nego w budynku starej szkoły w Antoniów-
ce płacić będzie 2,65 zł/m kw., a w budynku 
tzw. „Agronomówki” (Kleszczów ul. Głów-
na 45) – 2,92 zł/m kw. W nowszych budyn-
kach stawka opłat czynszowych przekroczy 
poziom 3 zł. Lokatorzy mieszkań w budyn-

Od marca – nowe stawki czynszów
ku przedszkola w Łękińsku zapłacą 3,13 
zł/m kw., a w budynku szkoły – 3,47 zł/m 
kw. Najwyższy standard kosztuje najwięcej, 

więc czynsz w zbudowanych w 2009 roku 
mieszkaniach komunalnych (Łuszczano-
wice nr 41, 42 i 43) wyniesie 3,94 zł/m kw.

Dodajmy jeszcze, że oprócz czynszu 
najemca płaci też należność za dostarcza-
ne do mieszkania media czyli prąd, cie-
pło, ciepłą wodę, gaz, odbiór ścieków i od-
biór śmieci. (s)

Najwyższy czynsz obowiązuje w miesz-
kaniach o najwyższym standardzie

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

przypomina o trwających zapisach na 
szkolenia:
1. Pracownik kadrowo–płacowy – 75 
godz. zajęć teoretyczno–praktycznych.
Cena netto 650 zł; cena brutto z 23% VAT 
– 799,50 zł.
Planowane rozpoczęcie zajęć – druga 
połowa stycznia 2012 r. (godziny popołu-
dniowe), miejsce szkolenia - Kleszczów.
Ilość miejsc ograniczona.
2. Ucz się z przyjemnością – kurs szyb-
kiego czytania – dla młodzieży i doro-
słych (już od 13 roku życia) - 28 godz. 
zajęć, 7 spotkań po 4 godz.
Nauczysz się:
	szybkiego czytania ze zrozumieniem
	 technik pamięciowych
	nowoczesnego notowania

Szkolenie poprowadzi certyfikowany tre-
ner szybkiego czytania i doradca meto-
dyczny w dziedzinie nowoczesnych stra-
tegii uczenia się i zapamiętywania.
Cena netto 650 zł; cena brutto z 23% VAT 
– 799,50 zł.
Planowane rozpoczęcie zajęć – druga 
połowa stycznia 2012 r. (godziny popołu-
dniowe), miejsce szkolenia - Kleszczów.
Ilość miejsc ograniczona.
Wszyscy uczestnicy powyższych szko-
leń otrzymają stosowne zaświadczenia 
o ukończeniu szkolenia (kursu). Przepro-
wadzenie szkoleń uzależnione jest od ilo-
ści zgłoszeń.
Więcej informacji o szkoleniach można 
uzyskać w siedzibie Spółki, pod numerem 
telefonu 44/ 731-37-31 lub 44/ 731-37-10 
oraz na stronie internetowej www.arreks.
com.pl. Zainteresowanych zapraszamy 
do siedziby Agencji w celu wypełnienia 
stosownego formularza zgłoszeniowego 
lub do pobrania go ze strony internetowej 
i przesłania na adres Agencji arreks@ar-
reks.com.pl lub faksem 44/ 731-37-32.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Rekord w KWB Bełchatów 
grudnia o godzinie 11.08 górnicy KWB 
Bełchatów dostarczyli do Elektrow-

ni Bełchatów 38-milionową tonę węgla. Łączna 
sprzedaż węgla brunatnego w 2011 r. (na po-
trzeby elektrowni i dla klientów indywidualnych) 
wyniosła ponad 38,5 miliona ton węgla. W tej 
rekordowej ilości paliwa 25 mln ton pochodzi 
z Pola „Bełchatów”, a ponad 13,5 mln ton z Pola 
„Szczerców”.

Wynik uzyskany w 2011 r. oznacza pobi-
cie o prawie milion ton wcześniejszego rekordu 
z roku 1989, kiedy to Kopalnia Węgla Brunatne-
go Bełchatów dostarczyła do elektrowni 37 mln 
573 tysiące ton węgla, a na rynek zewnętrzny 
sprzedała 12 tys. ton brunatnego paliwa.

Blok zmodernizowany i mocniejszy
od koniec grudnia konsorcjum firmy Alstom zakończyło kompleksową rekonstruk-
cję i modernizację bloku nr 6 w Elektrowni Bełchatów. Dzięki zrealizowanym pra-

com moc bloku została podwyższona z 370 do 394 megawatów, a sprawność bloku - o ok. 
2 punkty procentowe. Poziom emisji tlenków azotu oraz pyłu został natomiast obniżony do 
poziomu, jaki będzie obowiązywał w energetyce po roku 2016. Przeprowadzona kosztem 
prawie 1 mld zł modernizacja bloku nr 6 przyczyni się do wydłużenia okresu żywotności tej 
jednostki energetycznej o ok. 160 tys. godzin.

Szczególny gość w Bewie
przedświątecznym tygodniu spółkę Bewa odwiedził arcybiskup Celestino Migliore 
- nuncjusz apostolski w Polsce. Gość poświęcił dwie nowe linie produkcyjne wód 

źródlanych, mineralnych i wytwarzanych na ich bazie napojów oraz plac budowy pod nową 
halę magazynową spółki Bewa. Watykański dyplomata przełamał się także opłatkiem z pra-
cownikami spółki Bewa i spożył z nimi wigilijny posiłek. W uroczystości brała udział m.in. 
wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska oraz posłowie - Elżbieta Radziszewska i Dariusz Seli-
ga. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zwiedził też kopalnię i elektrownię Bełchatów.

W firmach gminy Kleszczów

Przenośniki transportujące węgiel z 
Pola „Szczerców”

30

P

W

PUP przyjmuje 
wnioski

Od 16 stycznia Powiatowy Urząd Pracy w Beł-
chatowie przyjmować będzie wnioski: ● o organi-
zację stażu, ● o organizację prac interwencyjnych, 
● osób uprawnionych o skierowanie na szkolenie 
wskazane, ● o udzielenie pożyczki na sfinansowa-
nie kosztów szkolenia, ● o sfinansowanie kosztów 
egzaminów lub licencji. 

Od 1 lutego do 20 lutego przyjmowane będą 
wnioski: ● o przyznanie jednorazowych środków 
na podjęcie działalności gospodarczej, ● o refun-
dację kosztów wyposażenia lub doposażenia sta-
nowisk pracy.
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Dodały blasku świętom
W gminie Kleszczów co roku pojawiają się nowe elemen-

ty świetlne, które przez 
część  g rudn ia  i  s t y -
czeń zdobią główne uli-
ce i budynki komunalne 
w poszczególnych sołec-
twach. W tym roku deko-
racyjne, świąteczne ilu-
minacje wzbogaciły się 
o nowe elementy. W miej-
scowości Kamień przy 
skrzyżowaniu zainsta-
lowano drzewo świetl-
ne LED, a w centrum 
Rogowca - „spadające 
światło” oraz kurtyny LED 
umieszczone na trzech 
drzewach. Dekoracyjne 
stożki świetlne imitują-
ce choinkę zamontowa-
ne zostały przy domach 
kultury w Czyżowie i Ro-

gowcu. Tzw. żyrandole 3D rozświetlają ulicę Szkolną w Łękińsku, 
a świecąca zielonym światłem choinka stanęła w pobliżu kościoła 
w Łękińsku.

Świetlnymi dekoracjami zostały ozdobione budynki przedszko-
la i szkoły w Łękińsku oraz domy kultury w Żłobnicy, Łuszczanowi-
cach i Wolicy. W ich pobliżu rozmieszczone są także inne elemen-
ty świetlne, 
n p .  w a r -
k o c z e 
LED, lamp-
k i  tworzą -
ce  ksz ta ł t 
d r z e w e k 
oraz mod-
n e  w  t y m 
s e z o n i e 
„ s p a d a j ą -
ce światło”. 
D z i e c i o m 
najbardziej 
p o d o b a -
ły się nowe 
dekoracje, 
us tawione 
przy przed-

szkolu i szkole pod-
stawowej w Łękiń-
sku -  postać św. 
Mikołaja przy oświe-
tlonych konturach 
sań wypełnionych 
paczkami oraz po-
stać bałwanka stoją-
cego obok rozświe-
tlonego igloo.

O k a z u j e  s i ę , 
ze najkrótszy ży-

wot miały wyrzeź-
bione w lodzie de-
koracje, które po 
południu 22 grud-
nia zostały usta-
wione przy koście-
le Parafii p.w. NMP 
Anielskiej w Klesz-
czowie. Niezwy-
kła szopka złożo-
na z wykonanych 
z lodu postaci lu-
dzi i zwierząt zna-
lazła swoje miejsce 
na małym placy-

ku przed dzwonnicą. Plusowe temperatury, a także opady desz-
czu, które miały 
miejsce w czasie 
świątecznych dni, 
sprawiły że szopka 
niedługo cieszyła 
mieszkańców swo-
im widokiem. Wie-
le osób skorzysta-
ło z okazji i zrobiło 
fotografię, która 
dokumentuje ory-
ginalne dzieło za-
mówione  p rzez 
GOK w firmie Ice 
Team.

(s)

Kolędowali po angielsku i niemiecku

å ciąg dalszy ze str 1

„I Językowy Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej”, zor-
ganizowany z inicjatywy Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Kleszczowie, została zaproszona młodzież szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych 
powiatów: bełchatowskiego, 
pajęczańskiego i radomsz-
czańskiego. Przyjmowane 
były zgłoszenia solistów oraz 
maksymalnie trzyosobowych 
zespołów.

19 grudnia aula Komplek-
su SOLPARK w Kleszczowie 
rozbrzmiewała kolędami, pa-
storałkami i piosenkami, koja-
rzonymi tradycyjnie z Bożym 

Narodzeniem. Do pierwszej edycji Językowego Konkursu Piosen-
ki Bożonarodzeniowej zdecydowali się przystąpić uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Kodręba, Bełchatowa, Ra-
domska, Pajęczna i Kleszczowa. Soliści oraz zespoły wokalno-in-
strumentalne wykonywały utwory w języku angielskim i niemieckim.

W ocenie konkursowej komisji uczestnicy konkursu zaprezen-
towali nie tylko wysoki poziom znajomości języka, ale także dużą 
sprawność muzyczno-wokalną. Po burzliwych obradach jury zdecy-
dowało się przyznać główną nagrodę Wiktorii Domagale z Zespo-
łu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Radomsku. Przyznano też trzy 
miejsce drugie: dla Marty Korczak (I LO Bełchatów), Marty Ław-
skiej (I LO Bełchatów) oraz Aleksandry Chinalskiej (ZSP w Klesz-
czowie). Miejsce trzecie zdobyła Martyna Kopka z ZSG nr 2 w Ra-
domsku. Uczniowie ZSG z Kodręba oraz ZSP w Pajęcznie otrzymali 
wyróżnienia. (s)

Na
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Informacje z GOK
OPŁATKOWE SPOTKANIE SENIORÓW. 21 grudnia odbyło 
się opłatkowe spotkanie seniorów z gminy Kleszczów, zorganizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie wraz z Urzędem Gminy. Ze względu 
na dużą liczbę uczestników odbyło się w hali sportowej kompleksu SOLPARK 
w Kleszczowie. Najlepsze świąteczne i noworoczne życzenia złożyli seniorom 
sekretarz gminy Kleszczów oraz przewodniczący Rady Gminy.

Wigilijne spotkanie seniorów zostało ubarwione kolędowym programem 
artystycznym w wykonaniu członków koła wokalnego (Kinga Karasińska, Ju-

lia i Patrycja Grzybek, 
Adam Komorowski, Ka-
sia Morawiec, Malwi-
na Matyja, Karolina Kil, 
Aleksandra Chinalska) 
oraz dwóch członków 
koła gitarowego (Bartło-
miej Jarkowski i Jakub 
Mielczarek). Na zakoń-
czenie spotkania przed 
seniorami zaprezento-
wał się Chór Kameralny 
Gminy Kleszczów.

OZDOBY Z WARSZTATÓW. W miesiącach poprzedzających świę-
ta Bożego Narodzenia we wszystkich placówkach Gminnego Ośrodka Kultu-
ry na terenie gminy zostały zorganizowane warsztaty z papieroplastyki, któ-
rych uczestnicy techniką tłoczenia na pergaminie wykonywali gwiazdki, aniołki 
i kartki świąteczne. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie 
tylko wśród dzieci, ale również wśród osób dorosłych i seniorów, ponieważ 
uczestniczyło w nich ponad 100 osób.

Gwiazdki wykonane przez uczestników metodą quillingu zdobiły choin-
ki stanowiące dekorację podczas organizowanych w SOLPARKU Mikołajek 
dla dzieci oraz spotkań opłatkowych. Obecnie można je obejrzeć w koście-
le w Kleszczowie.
ZAJĘCIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH. W GOK w Kleszczowie 
od października 2011 roku odbywają się zajęcia z ceramiki artystycznej dla 
dzieci. Mali twórcy mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w za-
kresie lepienia z różnych rodzajów gliny, uczą się sztuki szkliwienia, wpro-

wadzono również metodę toczenia na 
kole garncarskim. Od stycznia tego 
roku wznowiono także zajęcia dla do-
rosłych, rozpoczynając od poznawania 
rodzajów i metod szkliwienia.

W grudniu ruszyły także zajęcia 
z technik rysunkowych i malarskich. 
Początkujący malarze w dwóch gru-
pach (dzieci i osoby dorosłe) mieli już 
możliwość wykonywania prac meto-
dą monotypii i drapania. Okres świąt 
Bożego Narodzenia dzieci uczciły wy-
konaniem słodkich choinek wyklejo-

nych galaretkami.
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa 

w zajęciach.

Kleszczów, ul. Niska 5
Sprzedaż markowej odzieży

męskiej, damskiej i dziecięcej

Tel. 534 028 483
...i inne

„Mazowsze” oczarowało
Słuchacze nagradzali gromkimi brawami każdą kolejną ze śpiewanych 

kolęd, szczególnie wyróżniając te wykonania, w których siłę i barwę swoich 
głosów prezentowali soliści. Dodajmy, że koncert został perfekcyjnie nagło-
śniony przez ekipę, która stale współpracuje z „Mazowszem” i wie, jak sobie 
poradzić z dobrym brzmieniem w każdym wnętrzu.

Dla słuchaczy, którzy w czwartkowy, przedświąteczny wieczór przybyli 
na koncert kolęd, „Mazowsze” zaproponowało na bis dwa utwory ze swojego 
klasycznego ludowego repertuaru, tworzonego w pierwszych latach działal-
ności tego najbardziej rozpoznawalnego w świecie polskiego zespołu pieśni 
i tańca przez Mirę Zimińską-Sygietyńską. A na sam koniec była także kla-
syczna, ale nie-polska pieśń „I’m dreaming of a white Christmas” Irvinga Ber-
lina. W trakcie koncertu w Kleszczowie została ona zaprezentowana w nie-
zwykłej aranżacji w stylu gospel.

– Zabraliście nas w takie przestrzenie, jakich dotąd nie doświadczali-
śmy – powiedział podsumowując występ proboszcz parafii w Kleszczowie 
Andrzej Pękalski. Wyrazy uznania ambasadorom polskiej kultury złożył - 
w imieniu władz samorządowych - sekretarz gminy Kazimierz Hudzik, prze-
kazując też słuchaczom serdeczne życzenia świąteczne.

(s)

å ciąg dalszy ze str. 1

Gminne spotkanie 
opłatkowe…

na które władze gminy zapraszają przedstawicieli firm, instytucji, sto-
warzyszeń oraz gminnych jednostek organizacyjnych współpracują-

cych stale z samorządem, odbyło się 22 grudnia w kompleksie SOLPARK. 
Uczestniczące w spotkaniu osoby wysłuchały życzeń świątecznych i no-
worocznych, złożonych 
przez sekretarza gmi-
ny - Kazimierza Hudzika 
oraz przewodniczącego 
Rady Gminy - Henryka 
Michałka. Przewodniczą-
cy rady przedstawił krót-
kie podsumowanie mija-
jącego roku.

Po modlitwie i po-
św ięcen iu  op ła t ków 
przez ks. proboszcza 
Andrze ja  Pęka lsk ie -
go rozpoczęło się wza-
jemne składanie życzeń 
i dzielenie opłatkiem. Potem podane zostały wigilijne dania, święty Mikołaj 
obdarował zebranych świątecznymi upominkami, a Chór Kameralny Gminy 
Kleszczów, prowadzony przez Sławomira Szafrańskiego zaprezentował się 
w kolędowo-pastorałkowym repertuarze. Do wspólnego śpiewania kolęd zo-
stali też zaproszeni uczestnicy opłatkowego spotkania.

(s)

...
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å ciąg dalszy na str. 12 å ciąg dalszy na str. 12

Szkolne wieści
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW. Wraz 
z nowym rokiem szkolnym Szkoła Podstawowa im. J. Korcza-
ka w Kleszczowie wystąpiła do Ośrodka Rozwoju Edukacji 
z wnioskiem o przyznanie tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”. 
Wniosek został przyjęty, a tytuł przyznany. Kleszczowska szko-
ła została zaliczona do grona placówek, które w istotny sposób 
przyczyniają się do odkrywania, wspierania i rozwijania przed-
miotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a tak-
że społecznych i obywatelskich zainteresowań oraz uzdolnień 
uczniów. Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” otrzymały tylko 
dwie szkoły w powiecie bełchatowskim: SP Kleszczów i Gimna-
zjum nr 4 w Bełchatowie.

IMPONUJĄCY EFEKT, WIELKA OFIARNOŚĆ. 
Aż 3637 zł zebrali w okresie przedświątecznym kleszczowscy 
gimnazjaliści, uczestniczący w corocznej akcji charytatywnej 
„I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. Mieszkańcy naszej gminy 
wykazali się wielką ofiarnością. Za zebraną gotówkę został za-
kupiony sprzęt komputerowy, który niebawem trafi na Wileńsz-
czyznę, by służyć uczniom polskiej szkoły im. Adama Mickie-
wicza w Diewieniszkach. Społeczność Gimnazjum im. Wł. St. 
Reymonta pragnie złożyć gorące podziękowania wszystkim 
darczyńcom. Pomyślność akcji przyniosła wiele radości nie tyl-
ko obdarowanym, ale i wolontariuszom, którzy poświęcali swój 
wolny czas odwiedzając liczne domostwa i prosząc o wsparcie 
zbiórki. Sprawami organizacyjnymi zajmowały się nauczycielki: 
A. Ignasiak, A. Retkiewicz, I. Ziemba.

STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIE-
ŻY. 16 grudnia uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazialnych z województwa łódzkiego otrzymali z rąk wicemar-
szałek Doroty Ryl oraz Anny Rabiegi, przewodniczącej Komisji 
Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, rocz-
ne stypendium na wydatki edukacyjne. Wśród nich znalazły się 
3 uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie: 
Paula Agata Misiak, Klaudia Kozieł i Ewelina Rabenda. Jest to 
już trzecia edycja projektu realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na roczne stypendia mogą liczyć 
uczniowie, którzy wykazują duże zdolności w kierunku nauk ma-
tematyczno-przyrodniczych i technicznych.

Pomoc dla zwierząt
czniowie klasy VI a Szkoły Podstawowej w Kleszczowie 
zorganizowali w okresie od 17 listopada do 5 grudnia 

zbiórkę żywności dla bez-
domnych zwierząt ze schro-
niska w Bełchatowie. Zebrali 
w sumie 69 kg karmy oraz 
przedmioty przydatne dla 
zwierzaków - miski, piłki, ob-
roże.

– Okazało się, że naszej 
szkole jest dużo uczniów, 
którzy rozumieją potrzeby 
zwierząt, są wrażliwi na ich 
krzywdę, potrafią i chcą im 
pomóc – mówi wychowaw-
czyni klasy, Anna Kuśmie-
rek.

Uczniowie, którzy wykazali się szczególnym zrozumieniem 
potrzeb bezdomnych zwierząt na pamiątkę udziału w akcji otrzy-
mali zakładki do książek, zaprojektowane przez inicjatorów 
zbiórki.

***
W grudniu w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczo-

wie przeprowadzona została zbiórka karmy oraz pieniędzy na 
zakup suchej karmy dla zwierząt. Uczniowie gimnazjum bardzo 
ofiarnie włączyli się do takiej formy pomocy bezdomnym zwie-

rzętom. 
21 grudnia zebrana i za-

kupiona za kwotę 245,82 zł 
karma (101 kilogramów suchej 
karmy dla psów, 1 puszka i 14 
kilogramów suchej karmy dla 
kotów) została przekazana 
przez przedstawicieli gimna-
zjum trzem najbliższym schro-
niskom dla zwierząt: w Bełcha-
towie, Piotrkowie Trybunalskim 
oraz w Radomsku.

Pomysłodawczynią przed-
sięwzięcia była nauczycielka 
gimnazjum Agnieszka Reszka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informu-
je, że zakończył realizowany po raz czwarty projekt „Kleszczowski 
Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych 
społecznie i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2011 roku w projekcie uczestniczyło 7 kobiet z terenu gminy 
Kleszczów w wieku aktywności zawodowej, korzystających z po-
mocy społecznej. W trakcie trwania projektu uczestniczki odbyły 82 
godz. szkolenia „Bukieciarz” i 40 godz. szkolenia „Podstawy obsługi 
komputera”. Ponadto: 4 uczestniczki projektu wzięły udział w kursie 
na prawo jazdy kat. B; 5 kobiet uczestniczyło w 32-godzinnym szko-
leniu „Sprzedawca – handlowiec” i w 8-godzinnych szkoleniach „Ob-
sługa kas fiskalnych” i „Praktyczne aspekty realizacji zadań GHP/
GMP” (dawne minimum sanitarne); 2 uczestniczki odbyły 67-go-
dzinny kurs „Operator wózków jezdniowych” i 60-godzinne szkole-
nie „Księgowość komputerowa 1 stopnia”. Dodatkowo uczestniczki 
odbyły spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem i dorad-
cą zawodowym oraz – wspólnie ze swoimi bliskimi – uczestniczyły 

w wycieczce edukacyjnej do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, 

że obecnie trwa nabór 
uczestników do kolej-
nego projektu szkole-
niowego o podobnym 
charakterze na 2012 
rok. Poszukujemy kobiet, 
mężczyzn, a także osób 
niepełnosprawnych, któ-
re wezmą udział w spo-
tkaniach z psychologiem, 
z doradcą zawodowym 
i w szkoleniach zawodo-
wych. Bliższe informacje 
o projekcie można uzy-
skać w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie pok. 35. Jedne z zajęć kursu na prawo jazdy

To efekty zbiórki przeprowadzo-
nej w szkole

Grupa gimnazjalistów 
w schronisku dla zwierząt

U
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Naprawa 
sprzętu AGD

Kleszczów, 
ul. Główna 127 a
Tel. 606-728-953 

v Malowanie v Gipsowanie v

v Sufity v Zabudowy K-G v

v Płytki v Podłogi v
v Wszelkie prace remontowe 

i wykończenia wnętrz v

Tel. 508 898 575  
www.remonty-arctic.pl

Domek 
na terenie gminy Kleszczów 

wynajmę 
dla pracowników firm.
Telefon 602 179 664.

wykonuje:
3  bramy skrzydłowe
3  bramy przesuwne
3  kraty, balustrady 

(konstrukcje stalowe)
świadczy usługi 
w zakresie:
3  piaskowania (ogrodzeń, 

elementów stalowych)
3  malowania

Brudzice, ul. Wieluńska 113
Tel. kom. 600-203-345. 

K L E S Z C Z Ó W
Wszystkie chętne kobiety, które chcą podjąć wyzwanie:
v utraty zbędnych kilogramów v zdobycia rewelacyjnej 
sylwetki v zdobycia dobrego samopoczucia v uzyskania porad 
pielęgnacyjnych

ZAPRASZA
do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu
SPAL TŁUSZCZ W TRZY MIESIĄCE

Każda uczestniczka otrzyma od trenera optymalny, 
dedykowany dla wieku oraz wagi program treningowy 

wraz z indywidualnie opracowaną dietą.
WARUNKIEM ZWYCIĘSTWA 

JEST NAJWIĘKSZA UTRATA WAGI.
Konkurs trwa od 27.01.do 27.04.2012 r.
NAGRODY:
	 karnety wartościowe na usługi SOLPARKU
I miejsce - karnet 300 zł + zestaw kosmetyków
firmy Mary Kay „Satynowe Ciało”
II miejsce - karnet 200 zł + upominek 
od firmy Mary Kay
III miejsce - karnet 100 zł + upominek 
od firmy Mary Kay
	sesja zdjęciowa,
	mini reportaż na www,
	dla wszystkich finalistek indywidualny makijaż wykonany przez 

profesjonalną wizażystkę firmy Mary Kay
 KONKURS BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH

*warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakup dowolnego karnetu 
na siłownię oferowanego przez SOLPARK

Prosto z SOLPARKU
Nowe godziny otwarcia siłowni

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i sugestiom swoich klientów, do-
tyczących dostępności siłowni, SOLPARK wprowadza zmiany w zakresie 
godzin jej otwarcia. Nowe terminy otwarcia siłowni są następujące:
•	 poniedziałki - od 14.00 do 20.00
•	 środy - od 14.00 do 20.00
•	 piątki - od 14.00 do 20.00
•	 niedziele - od 10.00 do 18.00

Styczniowe poranki filmowe
SOLPARK Kleszczów wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Kleszczo-

wie zapraszają na „Niedzielne poranki filmowe dla dzieci”. Bezpłatne projek-
cje filmów organizowane są w auli SOLPARKU w każdą niedzielę o godzinie 
11.30.

8 stycznia zaprezentowano widzom film „Beethoven – Świąteczna przy-
goda”. Trzy kolejne tytuły, które zostaną pokazane w styczniu to:
•	 15 stycznia – Happy Feet: Tupot małych stóp
•	 22 stycznia – Fineasz i Ferb – Dziobakowe święta
•	 29 stycznia – Delfin Plum

Sezon nowych zgrupowań
Do SOLPARKU zawitał RTS Widzew na pierwsze zimowe zgrupowanie. 
Sportowcy korzystają z przygotowanej bazy hotelowej, sportowej oraz re-
kreacyjnej. W ramach sześciodniowego pobytu piłkarze zaplanowali też 
rozegranie meczów sparingowych (sobota 14 stycznia) z drużynami LKS 
Omega Kleszczów (godz. 10.30) oraz SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki (godz. 
12.00). Wstęp dla kibiców - bezpłatny.

ZAPISY I ZGŁOSZENIA:
SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o.

ul. Sportowa 8
97-410 Kleszczów
lub pod nr telefonu

44  731-65-01
e–mail: bok@kompleks-solpark.pl

Zakład Ślusarski

Wyjazd na rolnicze targi
Urząd Gminy w Kleszczowie organizuje 18 lutego (sobota) wyjazd do 

Poznania na Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra - PRE-
MIERY 2012. Na targach będzie można zobaczyć ponad 200 rynkowych 
nowości, pokazywanych wcześniej na targach w Hanowerze, a także po-
nad 2 tysiące modeli maszyn i urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw 
i przedsiębiorstw rolniczych. 

Zapisy na wyjazd prowadzone są w Urzędzie Gminy – pok. 26. Od-
płatność - 15,00 zł od osoby. Warunkiem zorganizowania wyjazdu jest 
zapisanie się minimum 18 osób (mały autobus). Wyjazd z Kleszczowa - 
godz. 6.00. 

Więcej informacji - tel. 44/ 731-31-10 wew. 131. 

•	wtorki od - 10.00 do 22.00
•	 czwartki - od 10.00 do 22.00
•	 soboty - od 10.00 do 18.00
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Wsparli sportowców
irma Kersten Europe Sp. z o.o. w Kleszczowie zakupiła 
sprzęt sportowy w postaci dresów dla sekcji Shorin-Ryu Ka-

rate, działającej w LKS Omega Kleszczów. W imieniu załogi firmy 
Kersten Europa uroczystego wręczenia zawodnikom sprzętu spor-
towego w dniu 9 listopada dokonała asystent dyrektora - Magdale-
na Tomczewska–Olas.

Zarząd klubu oraz zawodnicy sekcji Shorin-Ryu Karate serdecz-
nie dziękują.

Sukces tenisistów stołowych
grudnia w Zelowie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Szkół 
Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt i chłop-

ców. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie: Daniel Król, Oskar Jażdzyk i Andrzej Kubik zdobyli I miejsce. 
Uzyskali tym samym awans do turnieju rejonowego, który odbędzie 
się w styczniu.

14

Omega 
w gronie najlepszych

dniu 10 grudnia w Warszawskim Domu Technika NOT 
w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie obcho-

dów 65-lecia LZS, zorganizowane przez Krajowe Zrzeszenie Ludo-
we Zespoły Sportowe. Zaproszonych sportowców, działaczy i gości 
przywitał przewodniczący Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Lu-
dowe Zespoły Sportowe w Warszawie Roman Jagieliński.

Ogłoszono wyniki plebiscytów na 10 najlepszych sportowców 
i trenerów, 5 nadziei olimpijskich, 65 sportowców na 65-lecie LZS 
oraz wyniki współzawodnictwa Zrzeszenia LZS w sporcie młodzie-
żowym za 2011 rok.

LKS Omega Kleszczów we 
współzawodnictwie Zrzesze-
nia LZS w sporcie młodzieżo-
wym za rok 2011 zajął pierw-
sze miejsce w pływaniu.

Statuetkę z rąk Przewodni-
czącego Krajowego Zrzesze-
nia Ludowe Zespoły Sportowe 
w Warszawie Romana Jagie-
lińskiego odebrał prezes Za-
rządu LKS Omega Kleszczów 
Jan Gurazda.

Zarząd składa serdecz-
ne gratulacje i podziękowania 
za osiągnięcie tak wysokiego 
miejsca w kraju zawodniczkom 
Barbarze Wasilewskiej i Kindze Trojanowskiej, których wyniki przy-
czyniły się do tego sukcesu, a także ich trenerom.

grudnia w Łódzkim Domu Kultury odbyło się podsumo-
wanie sezonu sportowo-turystycznego LZS województwa 

łódzkiego. W trakcie uroczystości wyróżnio-
no najlepszych sportowców i trenerów LZS, 
najlepsze rady powiatowe, miejsko-gminne, 
gminne zrzeszenia LZS oraz najlepsze kluby 
sportowe, najlepsze sekcje turystyczne, a tak-
że najlepsze szkoły podstawowe, gimnazjal-
ne i ponadgimnazjalne, biorące udział w im-
prezach organizowanych w ciągu roku 2011 
przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi.

W konkursie na najlepszy klub sportowy 
LZS województwa łódzkiego w sporcie maso-
wym pierwsze miejsce zajęła Omega Klesz-
czów. Działacze LZS wysoko ocenili pracę 
szkół gminy Kleszczów na płaszczyźnie spor-
towej. Wyróżnienia otrzymały trzy szkoły sa-
morządowe z terenu naszej gminy: Szkoła 
Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie, 
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Klesz-

LZS Województwa Łódzkiego podsumował rok
17

W łódzkim podsumowaniu uczestniczyło duże grono przedstawicieli gminy Kleszczów

czowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II 
w Kleszczowie.

Plebiscyt sportowy
raz z początkiem 2012 roku rozpoczęła się III edycja Plebi-
scytu na Najlepszego Sportowca Powiatu Bełchatowskiego 

2011 roku. Organizatorem głosowania jest serwis BELsport.pl. Gło-
sować można do 31 stycznia br. za pośrednictwem strony www.bel-
sport.pl.

Swojego sportowca kibice mogą wybrać spośród 30 kandyda-
tów. Wszystkich zawodników, którzy znajdują się na liście kandy-
datów łączy jedno - pochodzą z Bełchatowa lub jego okolic. Więk-
szość w dalszym ciągu reprezentuje barwy rodzimych klubów, 
część z różnych powodów rozwija karierę w innych klubach.

Każdy z głosujących może oddać tylko jeden głos (jedno IP = 
jeden głos). Trzej najlepsi sportowcy zostaną uhonorowani okolicz-
nościowymi statuetkami, talonami do wykorzystania w Pubie Kama-
to oraz specjalnym zaproszeniem na kolację, której fundatorem jest 
bełchatowska Restauracja Ricco.

F
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ostatnich latach coraz częstsze 
stają się doniesienia o wzroście 

zachorowań polskiego społeczeństwa 
na choroby cywilizacyjne. Wywołują je 
głównie czynniki środowiskowe i styl ży-
cia. Wychodząc naprzeciw temu proble-
mowi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie podjął realizację projek-
tu i badań służących profilaktyce zdrowia. 
Uczniowie ZSP oraz zaproszeni ucznio-
wie trzecich klas gimnazjum wzięli udział 
w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym, 
które odbywało się pod hasłem: Piknik 
z ZSP w Kleszczowie i AWF „Zdrowie - 
Sprawność - Uroda”.

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.

S p o r t

S p o r t

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

Po

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.

W
Piknik z AWF

Program pikniku zorganizowanego 15 
grudnia w kompleksie SOLPARK obej-
mował m.in.: pokazy sprzętu naukowo-
-badawczego i sportowo-rekreacyjnego; 
pomiary i testy; zabiegi fizjoterapii i fizyko-
terapii; zabiegi kosmetyczne; porady doty-
czące diety i suplementacji; pierwszą po-
moc przedmedyczną; ABC aktywności 
ruchowej; pokazy taneczne i gimnastycz-
ne; kursy wizażu i stylizacji, a także kon-
kursy z nagrodami. Podczas spotkania za-
prezentowano również ofertę edukacyjną 
Akademii Wychowania Fizycznego w Bia-
łej Podlaskiej oraz Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleszczowie.

Jak zakończyli jesienną rundę?
rundzie jesiennej sezonu 2011/2012 drużyny piłkarskie reprezentujące LKS 
Omega Kleszczów na różnych szczeblach rozgrywek zajęły następujące lo-

katy:
Klasa „Deyna”
LKS Omega z dorobkiem 21 pkt. oraz bilansem bramek 32:11 zajmuje pierwszą pozy-
cję w tabeli. Drugi jest ZKS Włókniarz Zelów (19 pkt.), a trzeci – UKS Mechanik Radom-
sko (18 pkt.).
Klasa „Górski”
Drużyna LKS Omega Kleszczów jest na trzecim miejscu tabeli z dorobkiem 14 pkt. i bi-
lansem bramkowym 25:24. Pierwszą lokatę zajmuje GKS I Bełchatów (24 pkt.), z impo-
nującym bilansem bramkowym 71:2, a drugą – GKS II Bełchatów (21 pkt.).
Klasa Junior starszy
Zespół Omegi znajduje się teraz na czwartym miejscu, z dorobkiem 10 pkt. i bilansem 
bramkowym 11:10. Pierwsze trzy lokaty zajmują: I. GKS Bełchatów (21 pkt.); II. GLKS 
Zjednoczeni Bełchatów (13 pkt.); III. ZKS Włókniarz Zelów (13 pkt.).
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å ciąg dalszy ze str. 8 å ciąg dalszy ze str. 8
Pomoc dla zwierząt

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie co roku bierze udział 
w powiatowym konkursie „Zimowa pomoc dla zwierząt”. W tym 
roku zorganizowała w tym celu konkurs na najbardziej pomysło-
wy karmnik dla ptaków. Uczniowie wykonali ciekawe i interesu-
jące karmniki, które zostały wyeksponowane i zawieszone na 
drzewach, przed głównym wejściem do szkoły.

Najciekawsze karmniki zostały nagrodzone nagrodami ufun-
dowanymi przez Urząd Gminy w Kleszczowie. Konkurs zorgani-
zowały wychowawczynie Renata Cieślak (kl. III a) i Beata Stan-
kiewicz (kl. III c). (s)

EDUKACYJNA WYCIECZKA. Uczniowie klas języko-
wych ZSP w Kleszczowie odwiedzili łódzki Teatr V6, gdzie obejrzeli 
wystawioną w języku angielskim inscenizację „Davida Copperfiel-
da”. Potem uczniowie odwiedzili Muzeum Sztuki Nowoczesnej na 
terenie łódzkiej Manufaktury. Zrozumienie znaczenia tworzonych 
współcześnie eksponatów było łatwiejsze dzięki towarzyszącemu 
młodzieży przewodnikowi. 
Ciekawym elementem wizyty w muzeum była gra, w której ucznio-
wie mogli użyć swojej wyobraźni, by stworzyć jeden, wspólny obraz. 
Do zabawy przystąpili Aleksandra Chinalska oraz Tomasz Stanisz. 
Po krótkiej rywalizacji powstał obraz, który pozostanie w muzeum 
do chwili, aż ktoś inny zechce go zmienić.

KLESZCZOWSCY OLIMPIJCZYCY. Monika Makow-
ska - uczennica klasy II a LO i Mateusz Moszyński - uczeń klasy I t 
TNT, po napisaniu pozytywnie ocenionych prac w ramach eliminacji 
szkolnych, decyzją Komitetu Okręgowego w Częstochowie zostali 
zakwalifikowani do II etapu okręgowego XXIV Ogólnopolskiej Olim-
piady Filozoficznej. Konrad Wolny, uczeń klasy III a przeszedł po-
myślnie eliminacje szkolne i decyzją Komitetu Okręgowego w Łodzi 
zakwalifikował się do etapu okręgowego XXXVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Historycznej (zawody II stopnia).

JAK ZAPOBIEGAĆ AGRESJI? Specjaliści z Małopol-
skiego Centrum Profilaktyki w Krakowie przeprowadzili 12 i 13 grud-
nia warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. 
Młodsi uczniowie uczyli się wyrażania swoich emocji i rozumienia 
przyczyn agresji. Nauka zapobiegania zachowaniom agresywnym 
odbywała się poprzez zabawę, przedstawienie i rozmowę. Ucznio-
wie starszych klas uczestnicząc w warsztatach „Wybieram spokój” 
uczyli się eliminowania zachowań agresywnych i radzenia sobie ze 
złością, stresem i frustracją.
Profilaktyczne zajęcia przeprowadzono przy współpracy z Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie. 
Ich organizatorem była Emilia Palińska - pedagog szkolny.

GOŚCILI NA OLIMPIE. Już po raz jedenasty uczniowie 
piątych klas SP w Kleszczowie sprawdzali swoją wiedzę z zakresu 
mitologii. W konkursie brało udział 8 drużyn, które miały za zada-
nie rozwiązanie zadań za które można było zdobyć maksymalnie 
91 punktów. Zdobycze punktowe można było powiększyć rozwią-
zując zadanie „Coś z frazeologii”, które dotyczyło współczesnego 

znaczenia odnalezionych w tek-
ście związków frazeologicznych. 
Atrakcyjnym elementem konkur-
su była możliwość przebrania 
się za jedną z mitologicznych 
postaci.
Najwięcej punktów w „olimpij-
skim” konkursie zdobyły nastę-
pujące zespoły: ● Karolina Cie-
ślak, Weronika Piątczak, Mag-
dalena Wójcik, Paulina Zielińska 
(kl. V a) - I miejsce, 93 pkt. ● 
Adrian Fryś, Maciej Kostrzewa, 
Mikołaj Lasota, Jakub Mielcza-
rek (kl. V a) - II miejsce, 92 pkt. 
● Weronika Kordowska, Klau-

dia Komorowska, Klaudia Płomińska, Patrycja Szczepanik, Oliwia 
Trędkiewicz (kl. V b) - II miejsce, 92 pkt. ● Paulina Kątna, Julia Ko-
tynia, Ewa Nowak, Malwina Piechura, Zofia Rutkowska (kl. V a) - III 
miejsce, 86 pkt.
Zmagania uczniów oceniały nauczycielki języka polskiego: Danu-
ta Kuc, Renata Frach i Katarzyna Skurkiewicz, która przygotowała 
uczniów do konkursu.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści

Uczestnicy „karmnikowego” konkursu

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Codziennie, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 do 15.00 w losowo wybranej szafce 

basenowej damskiej oraz męskiej 

Do wykorzystania na dowolnie wybraną usługę  
dostępną w ofercie SOLPARKU 

 

* Każdy znaleziony kupon ma ważność  7 dni od daty widniejącej na awersie. 
 

WYGRANA!! 
KUPON 

WARTOŚCIOWY

10 ZŁ 
 

Upoważnia okaziciela do skorzystania z dowolnej atrakcji 

lub usługi SOLPARKU w kwocie pomniejszonej o 10 zł  
*kupon ma ważność 7  dni  

01.01.2012r. 

KUPON PREMIOWY O WARTOŚCI 10 ZŁ
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ZIMOWA OFERTA SPECJALNA
„O której godzinie przyjdziesz tyle % rabatu otrzymasz”

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 
10.00 do 15.59 SOLPARK oferuje procentową zniżkę na korzy-
stanie z basenu.

Bilet zakupiony w poszczególnych godzinach upoważnia do 
zniżki:

v  10.00 do 10.59 – 10% zniżki
v  11.00 do 11.59 – 11% zniżki
v  12.00 do 12.59 – 12% zniżki
v  13.00 do 13.59 – 13% zniżki
v  14.00 do 14.59 – 14% zniżki
v  15.00 do 15.59 – 15% zniżki
Zimowa promocja tylko do 20.03.2012 r. 

LOTERIA KONKURSOWA SOLPARKU


