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„Droga przez wkop” Zdobyła złoto 
i dwa srebra

Barbara Wasilewska – zawodniczka 
sekcji pływackiej LKS Omega Kleszczów 
zdobyła złoty i dwa srebrne medale na Mi-
strzostwach Polski Seniorów i Młodzie-
żowców w Olsztynie.

Więcej na str. 10.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, 
Rodzice i Uczniowie 
Szkoły Podstawowej 

im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 
serdecznie zapraszają na 

UROCZYSTOŚĆ 
JUBILEUSZU 10-LECIA 

NADANIA IMIENIA SZKOLE, 
która odbędzie się 22.06.2012 r. 

Uroczystość zainauguruje 
o godz. 11.00 

Msza Św. w Kościele Parafialnym 
Najświętszej Maryi Panny Anielskiej 

w Kleszczowie.
Dyrektor Szkoły

Ewa Stawiak-Kołba

Zwiedzili Austrię
Czterodniowy wyjazd grupy 40 gim-

nazjalistów do Austrii był formą na-
grody dla tych, którzy w I semestrze 
uzyskali najlepsze wyniki w nauce i za-
chowaniu. Uczniowie odwiedzili m.in. 
Wiedeńską Operę Narodową (na zdję-
ciu). Wyprawa do Austrii została na-
zwana Szlakiem Jana III Sobieskiego 
i Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Więcej na str. 6.

hoć jeszcze nie budujemy „drogi przez wkop” trwa budowanie porozumienia, 
w którym ustalone zostaną warunki tej inwestycji. Spotkanie z przedstawicielami 

KWB Bełchatów odbyło się 16 maja. Na zaproszenie sekretarza gminy – Kazimierza Hu-
dzika uczestniczyli w nim, przedstawiciele referatu inwestycji Urzędu Gminy wraz z radcą 
prawnym, a także trzy osoby reprezentujące PGE GiEK S.A. – Oddział KWB Bełchatów: 
dyrektor Andrzej Jeznach, Barbara Olech i Leszek Matusik.

Więcej na str. 3.

Drogowcy finiszują
Dobiegają końca dwie inwestycje drogowe. Na 
budowie czwartego odcinka obwodnicy wyko-
nane zostało oznakowanie, a droga przygoto-
wywana jest do odbioru. Na przebudowanym 
fragmencie drogi powiatowej w kierunku Cho-
rzenic pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Dro-
gowych PEUK S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego 
pogodne dni drugiej połowy maja wykorzysty-
wali do układania masy asfaltowej. W pierwszej 
kolejności wykonane zostały nawierzchnie na 
chodniku i ścieżce rowerowej.

B. Wasilewska (w środku) na podium. 
Z prawej – trener R. Pawlicki. 

C
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å ciąg dalszy na str. 4

Serdeczne podziękowania 
tym, którzy wyrażali swoje 
współczucie i uczestniczyli 
w ceremonii pogrzebowej

Ś.P. Kazimierza 
Witkowskiego

składa RODZINA

27 maja to Dzień Samorządu Tery-
torialnego uchwalony przez Sejm RP 
w 2000 roku dla upamiętnienia pierw-
szych wyborów samorządowych, 
przeprowadzonych w Polsce 27 maja 
1990 roku. Obchodzone kilka dni temu 
samorządowe święto to dobra okazja 
do przypomnienia historii polskiej sa-
morządności.

Z historii 
samorządności 

w Polsce
Kiedy Grek – Prokopiusz z Cezarei odwiedzał 

w VI wieku tereny dzisiejszych ziem polskich, za-
mieszkiwanych przez plemiona słowiańskie, tak 
opisywał ówczesny system władzy: „nie podlega-
ją władzy jednego człowieka, lecz od dawna żyją 
w ludowładztwie, a sprawy swe załatwiają na ogól-
nym zgromadzeniu”. Obszar terenu, zamieszkiwa-
ny w tamtych czasach przez grupę mieszkańców 
nosił nazwę „opole”. Był to jakby odpowiednik dzi-
siejszej gminy.

Gdyby szukać genezy samorządu terytorial-
nego na ziemiach polskich warto byłoby sięgnąć 
do okresu średniowiecza. Kiedy zaczęto lokować 
nowe miasta i wsie na prawie magdeburskim przy-
znawano im pewną swobodę w dziedzinie ustana-
wiania podatków, organizowania lokalnej admini-
stracji, funkcjonowania sądownictwa.

Przywilej podmiotowości przysługiwał wtedy 
tylko jednej grupie społecznej – szlachcie. Stano-
wiła ona 10-15 proc. ludności polskiego państwa. 
Największą, a zarazem najbardziej ubezwłasno-
wolnioną grupą społeczną, stanowiącą 80 proc. 
ludności, było chłopstwo, zależne od feudalnych 
władców i przypisane do ziemi. Swoje miejsce za-
mieszkania chłopi mogli opuszczać tylko za zgodą 
jego właściciela. Przez kolejne wieki przywilej rzą-
dzenia i kształtowania systemu władzy należał do 
przedstawicieli stanu szlacheckiego.

Prawa dla innych stanów
Rewolucyjne zmiany w tym zakresie przynio-

sła dopiero Konstytucja 3 Maja, która przyznawała 
prawa przedstawicielom innych stanów. Już pod-
czas Sejmu Wielkiego w kwietniu 1791 roku przy-
jęto „Prawo o miastach”. Zostały w nim zapisane 
takie przywileje dla mieszkańców miast królew-
skich jak nietykalność osobista, prawo piastowa-
nia niższych urzędów w administracji i sądownic-
twie, a także prawo kupowania dóbr ziemskich. 
„Prawo o miastach” równało uprawnienia szlach-
ty i mieszczaństwa, ustanawiało też podział władz 
miejskich na część uchwałodawczą (zgromadze-
nie) i wykonawczą (magistrat kierowany przez 
prezydenta albo wójta).

W skali Europy z rzeczywistym przekazy-
waniem uprawnień władzy centralnej społeczno-
ściom lokalnym mamy w rzeczywistości do czynie-
nia w epoce oświecenia (XVIII wiek). Wynikało to 
m.in. z powodu znacznego wzrostu liczby miesz-

rząd Gminy w Kleszczowie, rozpo-
czynając – na wniosek Samorządo-

wego Kolegium Odwoławczego – ponowne 
rozpatrywanie wniosku o ustalenie środowi-
skowych uwarunkowań dla planowanej przez 
EKO-REGION Kleszczów Sp. z o.o. budowy 
Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpa-
dów w Bogumiłowie, zwrócił się do biegłe-
go z zakresu ochrony środowiska. Poprosił 
go o wydanie opinii rozstrzygającej czy za-
proponowana przez inwestora instalacja bę-
dzie wymagała pozwolenia zintegrowanego, 
a tym samym czy konieczne jest uzupełnie-
nie dokumentacji o porównanie zapropo-
nowanej techniki z najlepszymi dostępnymi 
technikami (tzw. BAT).

W wydanej opinii biegły potwierdził, iż 
takie uzupełnienie jest konieczne, a dla in-
stalacji przewidzianej w zakładzie przetwa-
rzania odpadów w Bogumiłowie konieczne 
będzie pozwolenie zintegrowane. W tej sytu-
acji Urząd Gminy wezwał inwestora do uzu-
pełnienia „Raportu oddziaływania przedsię-
wzięcia na środowisko”, wskazując przy tym 
na stwierdzone w dokumencie błędy w wyli-
czeniu niektórych danych, dotyczących wiel-
kości emitowanych do atmosfery substan-

U

Koszty usuwania pozostawionych na działce odpadów ponosi wła-
ściciel działki

Problemy z odpadami
Pomimo bardzo dogodnych warunków pozbywania się 

odpadów, jakie gmina Kleszczów stworzyła swoim miesz-
kańcom, obserwujemy nadal nieprawidłowości, związane 
z gospodarowaniem odpadami. W lasach i na terenach od-
dalonych od zabudowań (ale nie tylko) powstają „dzikie wy-
sypiska”. Na tym, które widoczne jest na zdjęciu, zostały wy-
sypane m.in. pozostałości z budowy, różne odpadki, a także 
połamane płyty eternitowe, zdjęte z dachu.

Należy pamiętać, że zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązek dbania o czystość te-
renu został nałożony na jego właścicieli i zarządców. Zatem koszty usuwania odpadów spo-
czywają na właścicielu (który często nie miał nic wspólnego z ich powstaniem).

Pozbywanie się odpadów w sposób nieodpowiedni jest wykroczeniem, którego spraw-
ców policja może karać mandatami karnymi.

Apelujemy do mieszkańców gminy o nie zaśmiecanie naszego otoczenia i nie to-
lerowanie śmiecenia przez innych!

Co dalej z zakładem 
przetwarzania odpadów?

cji. Inwestor potwierdził w kilku przypadkach 
błędy w wyliczeniu wielkości emisji, w związ-
ku z czym Urząd Gminy zwrócił się do Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) 
w Łodzi, a także do Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej o odniesienie się do uzupełnio-
nej przez inwestora dokumentacji, uznając 
że „dane przekazane przez inwestora mogą 
powodować inne ukształtowanie warunków 
uzgodnieniowych”. Warto przypomnieć, że 
wymienione instytucje dokonały wcześniej 
uzgodnienia w oparciu o poprzednią zawar-
tość dokumentacji przesłanej przez inwestora.

23 maja RDOŚ poinformował Urząd Gmi-
ny o tym, że wezwał inwestora RZPO w Bo-
gumiłowie do uzupełnienia dokumentacji 
związanej z raportem o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko, głównie w zakresie 
„uczynienia raportu spójnym i wolnym od nie-
jasności (zwłaszcza obliczeniowych)”. W tej 
sytuacji termin wydania decyzji środowisko-
wej, wyznaczony przez Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze na 31 maja br., nie zosta-
nie dotrzymany. Urząd Gminy wystąpił już do 
SKO, uzasadniając konieczność wyznacze-
nia nowego terminu na wydanie decyzji.

(s)

Wszystkim osobom, 
które pożegnały

Ś.P. MONIKĘ TATARA
i towarzyszyły Jej 
w ostatniej drodze
słowa wdzięczności 

składa RODZINA
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Mammografia i cytologia
Bezpłatne badania mammograficzne i cytologicz-
ne dla kobiet będą prowadzone w Kleszczowie 16 
czerwca (sobota) od godz. 9.00.
•	 badania cytologiczne - w gabinecie ginekolo-

gicznym w Gminnym Ośrodku Zdrowia (GOZ) 
w Kleszczowie,

•	 badania mammograficzne – w mammobusie 
ustawionym przed GOZ.

Z badań mammograficznych mogą skorzystać 
mieszkanki gminy wieku od 37 lat wzwyż, które 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały 
mammografii lub podczas poprzednich badań 
otrzymały pisemne wskazania do wykonania po-
nownego badania mammograficznego po upływie 
12 miesięcy. Programem nie mogą być objęte ko-
biety, u których wcześniej w piersi zdiagnozowano 
zmiany nowotworowe lub o charakterze złośliwym.
Zapisy kobiet zainteresowanych badaniami prowa-
dzone są w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie, tel. 44/ 731 31 10.

Więcej o mammografii na str. 6.

Opieka żłobkowa
Urząd Gminy przeprowadził wszystkie działania 
organizacyjne, związane z zapewnieniem opieki 
dla dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat. Opieka ta 
będzie realizowana za pośrednictwem opiekunów 
dziennych, wybranych w konkursie i odpowiednio 
przygotowanych do świadczenia takich usług. 
Przypominamy, że na terenie gminy Kleszczów 
w roli opiekunów dziennych mogą działać: ● Ilo-
na Górazda (Kleszczów), ● Barbara Matuszczak 
(Wolica), ● Joanna Muskała (Wolica), ● Aneta Za-
krzewska (Kleszczów).
Rodziców zainteresowanych skorzystaniem 
z usług opiekunów dziennych prosimy o kon-
takt z Urzędem Gminy w Kleszczowie (pok. 
nr 7, tel. 44/ 731-31-10 wew. 141).

Informacja dla niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełcha-
towie kontynuuje działalność związaną z udziela-
niem porad i informacji osobom niepełnospraw-
nym. Pracownik PCPR – Wojciech Andrzejewski 
jeden raz w miesiącu pełni dyżury w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie. W godz. 8.30 – 12.00 oso-
by niepełnosprawne lub ich rodziny mogą uzyskać 
informacje o uprawnieniach, dostępnym wsparciu 
i możliwościach zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych. Najbliższy dyżur przedstawiciela PCPR 
odbędzie się w czwartek 14 czerwca.

PUP dofinansuje staże
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie pozy-
skał dodatkowe środki Funduszu Pracy. Do-
finansuje z nich organizację stażu dla osób 
bezrobotnych. Wnioski w tej sprawie będą 
przyjmowane od 4 czerwca.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych
Od 1 czerwca zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie 
o nieco ponad 4 proc. Będzie wynosił 794,20 zł 
w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania 
prawa do zasiłku. W okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku bezrobotny może li-
czyć na kwotę 623,60 zł.

KOMUNIKATY

å ciąg dalszy na str. 6

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kleszczów

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały XIX/189/2012 Rady 
Gminy Kleszczów z dnia 30 marca 2012 r. podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów.

Z treścią studium oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Uczestnicy kursu języka angielskie-
go wyjadą do nadmorskiej miejscowości 
Eastbourne. Ich pobyt potrwa od 5 do 26 
sierpnia. Lekcje, zaplanowane w wymia-
rze 25 godzin tygodniowo będą odbywać 
się w Eastbourne School of English. Po 
zajęciach w szkole uczestnicy kursu mają 
zapewnione m.in. takie atrakcje jak: cało-

Jak informuje Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów na 3-tygodnio-
wy wakacyjny kurs językowy w Anglii i Niemczech zgłosiło się w tym 
roku 14 młodych mieszkańców naszej gminy.

Wakacje z językiem

elem rozmów było uzgodnienie wa-
runków, na jakich budowana ma być 

„droga przez wkop”. Goście potwierdzili, 
że KWB Bełchatów byłaby zainteresowana 
wykonaniem tej drogi z własnych materia-
łów i swoim sprzętem. Po wysłuchaniu ar-
gumentów prawnych przyznali, że nie jest 
to warunek bezwzględny, rozumiejąc, że ta-
kie rozwiązanie może się kłócić m.in. z pra-
wem zamówień publicznych.

Obie strony zgodziły się, że szybką bu-
dowę drogi umożliwi jedynie zastosowanie 
tzw. specustawy drogowej, która przyspie-
szy uzyskanie praw do gruntów pod drogę. 
W tym przypadku rolę inwestora musi wziąć 
na siebie gmina. Przedstawiciele Urzędu 
Gminy zaproponowali, aby budowa „dro-
gi przez wkop” nie była powiązana z proce-
sem przejmowania przez KWB Bełchatów 
drogi przez Dębinę. 

dniowa wycieczka do Londynu, wyciecz-
ka do Brighton i Hastings, rejs statkiem 
do klifu Beachy Head, wyjścia do kina i na 
dyskotekę, a także udział w imprezach or-
ganizowanych przez szkołę (wieczorki ar-
tystyczne, prezentacje kuchni narodo-
wych).

C

W

„Droga przez wkop”
– Współdziałanie przy budowie „drogi 

przez wkop” powinno wynikać z zaintereso-
wania zarówno gminy, jak i PGE GiEK S.A 
powstaniem tej drogi – wyjaśnia sekretarz 
gminy, K. Hudzik. – Elektrowni Bełchatów, 
która wchodzi w skład tej samej grupy ka-
pitałowej, potrzebne jest przecież stworze-
nie drogi dojazdowej do zbiornika na gips, 
planowanego w pobliżu „drogi przez wkop” 
i zapisanego w zmienionym „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kleszczów”.

W trakcie spotkania uzgodniono tak-
że sposób przejęcia i rozliczenia z kopalnią 
drogi gminnej przez Dębinę. Propozycję po-
rozumienia, zawierającego przedstawione 
na spotkaniu warunki, Urząd Gminy prze-
słał już do kopalni.

(s)

eszły w życie przepisy znowelizowa-
nej ustawy o samorządzie gminnym. 

Wypełniły one istniejącą lukę i rozwiąza-
ły problem, jaki pojawia się w samorządach 
z chwilą zawieszenia urzędującego wójta 
(burmistrza, prezydenta) w czynnościach 
służbowych. Z taką sytuacją mamy prawie 
od roku do czynienia w gminie Kleszczów. 

Do czasu nowelizacji obowiązki wójta 
przejmował jego zastępca (a jeśli go nie było 
– wyznaczony przez premiera komisarz) wy-
łącznie wtedy, kiedy wójt: był tymczasowo 
aresztowany, odbywał karę aresztu lub po-
zbawienia wolności za przestępstwo nie-
umyślne albo gdy był niezdolny do pracy 
z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni. 
Ustawa o samorządzie gminnym nie wska-
zywała osoby, która mogłaby wykonywać 

Komisarz zastąpi wójta
kompetencje i zadania wójta zawieszonego 
przez sąd w wykonywaniu czynności służ-
bowych. Dlatego też w czerwcu ub. roku, 
z chwilą zawieszenia przez sąd wójta gmi-
ny Kleszczów w czynnościach służbowych, 
swoją działalność przerwał wyznaczony 
w maju komisarz. Gmina funkcjonowała bez 
zakłóceń i realizowała swoje działania dzię-
ki upoważnieniom i pełnomocnictwom, jakie 
wcześniej otrzymał od wójta gminy, a potem 
od komisarza sekretarz gminy.

Znowelizowana ustawa daje teraz moż-
liwość powołania do kierowania sprawami 
gminy Kleszczów komisarza. Będzie on peł-
nił swoją funkcję do czasu uchylenia orze-
czonego przez sąd czasowego zawieszenia 
wójta w czynnościach służbowych.

(s)
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koła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie znalazła 
się w gronie 23 szkół podstawowych z województwa łódz-

kiego, zakwalifikowanych do udziału w pilotażowym programie rzą-
dowym „Cyfrowa szkoła”.

Program, którego pierwsza edycja zostanie zrealizowana do 31 
sierpnia 2013 roku, zakłada dofinansowanie w 80 procentach z bu-
dżetu państwa zakupu i dostawy do wybranych szkół: przenośnego 
sprzętu komputerowego dla uczniów klas IV, komputerów dla na-
uczycieli, a także projektorów, interaktywnych tablic i urządzeń wie-
lofunkcyjnych. Dofinansowanie ma być przyznane w formie dota-
cji celowej, przy czym samorządy muszą zapewnić 20-procentowy 
wkład własny do projektu.

„W zamian za wsparcie z budżetu państwa, szkoły zobowiązane 
będą doskonalić swoich pedagogów w zakresie stosowania tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych w trakcie prowadzonych lek-
cji i w całym procesie nauczania. Program opiera się na założeniu, 

że to szkoła powinna rozwijać kompetencje uczniów, które pozwolą 
im aktywnie współtworzyć społeczeństwo informacyjne” – czytamy 
na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, który 16 
maja ogłosił listę szkół, zakwalifikowanych do programu.

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie zgłosiła zapotrzebowanie 
na 24 komputery przenośne dla uczniów i 8 – dla nauczycieli. Na li-
ście potrzebnego wyposażenia są ponadto: 4 tablice interaktywne, 
4 krótkoogniskowe projektory, 4 projektory multimedialne, a także 
router i wizualizer. O udział w programie „Cyfrowa szkoła” zabiega-
ła także druga szkoła podstawowa z gminy Kleszczów – SP im. M. 
Kopernika w Łękińsku. Wnioski obydwu podstawówek zostały 27 
kwietnia przekazane przez Urząd Gminy w Kleszczowie do Urzę-
du Wojewódzkiego.

Całkowita wartość zakupów, na które zgłosiły zapotrzebowanie 
szkoły w Kleszczowie i Łękińsku została oszacowana na 283.550 
zł. Rada Gminy Kleszczów utworzyła w budżecie gminy na 2012 rok 
zadanie, związane z udziałem szkół w programie „Cyfrowa szko-
ła”, rezerwując na wydatki związane z udziałem w programie (tzw. 
udział własny) kwotę 78.760 zł.

***
O tym, jak wielkie są oczekiwania i potrzeby polskich placówek 

oświatowych w zakresie wyposażenia w nowoczesny sprzęt kom-
puterowy i multimedialny świadczy fakt, że wnioski do programu 
„Cyfrowa szkoła” złożyło ponad 3500 publicznych szkół podstawo-
wych z całej Polski. Rządowy program przewiduje przyznanie dofi-
nansowania jedynie dla 400 placówek. (s)

Kleszczów w programie „Cyfrowa szkoła”

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kleszczów
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów,

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Łuszczanowice,

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Żłobnica,

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Łękińsko.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów:
•	 Uchwały Nr XXXVII/364/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 września 

2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów,

•	 Uchwały Nr XXXVII/365/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 września 
2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice,

•	 Uchwały Nr XXXVII/366/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 września 
2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica,

•	 Uchwały Nr XXXVII/367/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 września 
2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łękińsko.
Ww. uchwały dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy 

w Kleszczowie pod adresem www.bip.kleszczow.pl (Biuletyn Informacji 
Publicznej), a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów 
miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy 
w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów z zaznaczeniem 
„Wniosek do zmiany planu w miejscowości Kleszczów lub wniosek do 
zmiany planu w miejscowości Łuszczanowice lub wniosek do zmiany 
planu miejscowego w miejscowości Żłobnica lub wniosek do zmiany planu 
miejscowego w miejscowości Łękińsko” - lub przesłać pocztą na podany 
wyżej adres, w terminie do dnia 29 czerwca 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kleszczów
o przystąpieniu do przeprowadzenia czterech strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego:

1. w miejscowości Kleszczów,
2. w miejscowości Łuszczanowice,
3. w miejscowości Żłobnica,
4. w miejscowości Łękińsko,
w tym sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) za-
wiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia czterech strategicznych 
ocen oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kleszczów, Łuszcza-
nowice, Żłobnica i Łękińsko, w tym sporządzenia prognoz oddziaływania na 
środowisko, na podstawie:
•	 UchwałyNr XXXVII/364/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 września 

2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów,

•	 UchwałyNr XXXVII/365/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 września 
2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice,

•	 UchwałyNr XXXVII/366/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 września 
2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica,

•	 UchwałyNr XXXVII/364/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 września 
2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miejscowości Łękińsko.
Projekty zmian planów miejscowych obejmują obszary położone 

w miejscowościach: Kleszczów, Łuszczanowice, Żłobnica i Łękińsko w gmi-
nie Kleszczów. Przedmiotem zmian planów będzie określenie kierunków 
zagospodarowania przestrzennego poszczególnych terenów w w/w miej-
scowościach.

Informuje się o możliwości zapoznania z niezbędną dokumentacją spra-
wy w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi 
i wnioski do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w/w projek-
tów planów miejscowych w terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 

47, 97-410 Kleszczów,
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opa-

trywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 
Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres email: kleszczow@kleszczow.pl
Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres 

wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi 
i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczów.

Sz
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kańców kontynentu. Zwrócił na to uwagę Marek Chmaj, w swoim opracowa-
niu „Geneza samorządu terytorialnego”: „Eksplozja demograficzna przyniosła 
w XVIII w. w skali całego kontynentu przyrost ludności wynoszący 58%. Licz-
ba miast powyżej 50 tys. mieszkańców wzrosła do 55”. W ślad za tym nastę-
powały zmiany w systemie nauczania, rozwijał się rynek prasowy, powstała 
koncepcja praw naturalnych, a jednostce ludzkiej przyznano podmiotowość.

Wprowadzanie kolejnych zmian w ustroju samorządów terytorialnych 
w Polsce zostało zaniechane w wyniku rozbiorów. Zaborcy na zajętych pol-
skich ziemiach zaczęli wprowadzać własny system rządów, sprawdzone 
u siebie struktury i wyszkolonych urzędników. W ten sposób Polacy mieli 
szansę poznać system administracji pruskiej, austriackiej i rosyjskiej, a potem 
– kiedy Napoleon doprowadził do utworzenia Księstwa Warszawskiego – tak-
że francuski. Na terenie księstwa zamiast województw powstały departamen-
ty, zarządzane przez prefektów. Departamenty podzielone były na powiaty, 
którymi rządzili podprefektowie. 

Prefekci mieli bardzo szerokie kompetencje. Oprócz administracji pod-
legała im policja porządkowa, a także polityczna. Mianowali prezydentów 
lub burmistrzów, rządzących w miastach, a także wójtów, którzy kierowa-
li gminami. Gminy dzieliły się na mniejsze jednostki – gromady, którymi rzą-
dzili sołtysi. Organem samorządowym były rady: departamentowe, powiato-
we i municypalne, których członkowie powoływani byli przez króla spośród 
przedstawionych mu w podwójnej liczbie kandydatów. Warto dodać, że cza-
sy Księstwa Warszawskiego to także okres organizowania zawodowej kadry 
urzędniczej.

Po klęsce Napoleona na ziemiach polskich państwa zaborcze zaczęły 
na dobre utrwalać system administracyjny sprawdzony już na swoich teryto-
riach. Na ziemiach pod zaborem pruskim funkcjonował samorząd trójszcze-
blowy. Na ziemiach należących do Austro-Węgier dwuszczeblowy samorząd 
zaczął dość prężnie rozwijać się od lat 60. XIX wieku. Był to czas zwiększo-
nej autonomii krajów należących do tego państwa. Choć metody jego wybo-
ru uznawano za mniej demokratyczne, jego swoboda działania była znacz-
nie większa niż samorządu na ziemiach pruskich. Najbardziej upośledzone, 
jeśli chodzi o funkcjonowanie samorządów, były tereny należące do zaboru 
rosyjskiego.

W niepodległej Polsce
Budowa samorządności w niepodległej Polsce była utrudniona w podob-

nym stopniu, jak każda inna dziedzina życia. Potrzebne było sprawne i szyb-
kie ujednolicenie ustroju na całości ziem, podzielonych wcześniej pomiędzy 
trzech zaborców. Na zasadach kompromisu, po przeanalizowaniu wcześniej-
szych rozwiązań oparto administrację i sądownictwo administracyjne na mo-
delu austriackim, samorząd terytorialny na zasadach pruskich, zaś strukturę 
finansów państwa i koncepcje Najwyższej Izby Kontroli na modelu rosyjskim.

Najtrudniejszym zadaniem stało się stworzenie podwalin lokalnej samo-
rządności na terenach zaboru rosyjskiego, gdzie samorząd do tej pory w ogó-
le nie występował. 

Gmina jako samodzielna jednostka terytorialna, składająca się z wszyst-
kich obywateli polskich zamieszkujących jej teren od co najmniej sześciu mie-
sięcy, pojawiła się już w 1918 roku. Dokładnie 27 listopada 1918 roku wyda-
ny został dekret o utworzeniu rad gminnych na obszarze byłego Królestwa 
Kongresowego, zaś 13 grudnia tegoż roku - dekret o wyborach do rad miej-
skich na terenie byłego Królestwa Kongresowego. Samorząd miejski składał 
się z rady miejskiej i magistratu. Rady wybierane na trzyletnią kadencję były 
organem uchwałodawczym i kontrolnym w stosunku do magistratu. Rolę or-
ganu wykonawczego stanowił zarząd miejski, złożony z burmistrza, jego za-
stępców i ławników.

W pierwszej konstytucji niepodległej Polski, uchwalonej 17 marca 1921 
roku zapisano, iż samorząd terytorialny jest podstawową formą organizacji 
polskiego życia państwowego. Kraj podzielony został na województwa, po-
wiaty oraz gminy miejskie i wiejskie. Całkowite uporządkowanie ustroju samo-
rządowego na ziemiach wszystkich trzech zaborów nastąpiło dopiero w mar-
cu 1933 roku na mocy tzw. ustawy scaleniowej. Rozwój samorządu został 
przerwany z chwilą wybuchu wojny.

Powojenne porządki
Po wojnie przez kilka lat funkcjonował jeszcze system samorządowy – 

działały zarządy miejskie z burmistrzami bądź prezydentami, a także zarządy 
gminne z wójtami na czele. Wprowadzono jednak przejęty z wzorów sowiec-
kich model rad narodowych i to im powierzone zostało zadanie wyboru organu 
wykonawczego w samorządzie. Ostateczna likwidacja samorządu terytorial-
nego nastąpiła w 1950 roku. Ustawa z 20 marca znosiła dualizm administra-
cji terenowej. Wraz z likwidacją samorządu terytorialnego jego majątek został 
przejęty przez państwo. Likwidacji uległy stanowiska wojewodów, starostów, 
burmistrzów, prezydentów i wójtów. Organami władzy terenowej stały się rady 
narodowe poszczególnych szczebli. Zarządzały nimi nie pojedyncze osoby, 
ale kilkuosobowe prezydia. Od 1954 roku do 1972 roku funkcjonował podział 
na jednostki mniejsze od gmin – gromady. 28 maja 1975 roku weszła w życie 
ustawa o dwustopniowym podziale administracyjnym Polski. Zlikwidowane 
zostały powiaty, zaś gminy zyskały status zasadniczej jednostki terytorialnej.

Na prawdziwy przełom w historii polskiej samorządności trzeba było cze-
kać do czasu zmian ustrojowych, które nastąpiły w 1989 roku. Dzięki decy-
zjom parlamentu z grudnia 1989 r. została stworzona konstytucyjna podsta-
wa do przywrócenia samorządów lokalnych w pełnym tego słowa znaczeniu. 
8 marca 1990 roku przyjęte zostały najważniejsze ustawy Samorządowe oraz 
ordynacja wyborcza do rad gminnych. Ten ostatni akt umożliwił przygotowa-
nie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Odbyły się one 27 maja 
1990 r.

Początkowo podstawową jednostką przywróconego samorządu teryto-
rialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej była gmina, rozumiana jako wspól-
nota samorządowa, na którą składa się ogół mieszkańców zamieszka-
łych na danym terytorium, zintegrowanych społecznie i zdolnych do 
samoorganizacji dla wspólnych celów oraz mających wspólną świado-
mość społeczną. W 1998 roku uchwalono nowy, trójstopniowy model pol-
skiego samorządu. Obok gminy, realizującej większość zadań lokalnych 
wprowadzono pośredni szczebel powiatowy oraz województwa, które mają 
realizować głównie zadania regionalne, strategiczne dla danego regionu.

Bez hierarchii, ale subsydiarnie
System samorządowy funkcjonujący obecnie w Polsce nie jest hierar-

chiczny. Władze województwa nie mogą niczego nakazywać powiatowi, 
a władze powiatu - władzom gminy. Każda jednostka samorządu terytorialne-
go realizuje powierzone sobie zadania i działa niezależnie, w ramach swoich 
kompetencji. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy mówimy o „szczeblach” 
samorządu. Wzajemną zależność tych szczebli najlepiej jest scharakteryzo-
wać przykładem drabiny przewróconej, nie stojącej. W takiej pozycji żaden 
szczebel nie znajduje się wyżej od innych. 

Zwierzchnikiem samorządów nie jest także rząd. Jego rola ogranicza się 
do nadzorowania, czy działania samorządu są zgodne z prawem. Ten nad-
zór sprawują premier i wojewodowie. Jeśli samorząd nie realizuje powierzo-
nych sobie zadań, np. z powodu jakiegoś dramatycznego konfliktu polityczne-
go, który sparaliżował działalność jego organów, premier może go zawiesić, 
wprowadzając w gminie czy mieście zarząd komisaryczny i wyznaczając ko-
misarza, który zastąpi zawieszone władze samorządu. Rolą wojewody jest 
sprawdzanie, czy podejmowane przez radnych uchwały są zgodne z prawem. 
Jeśli nie są - mogą być uchylone.

Dodatkowym potwierdzeniem braku hierarchicznych powiązań pomię-
dzy samorządami w polskim systemie funkcjonowania samorządu terytorial-
nego jest zasada pomocniczości, nazywana także z angielska zasadą subsy-
diarności. Człowiek stawiany jest w centrum uwagi jako podstawowy podmiot, 
którego działaniom i potrzebom podporządkowane są wszelkie instytucje. 
Gmina ma realizować zadania, których sam obywatel nie jest w stanie za-
łatwić, powiat pełni rolę pomocniczą wobec gminy, zaś województwo – wo-
bec powiatu. Tak rozumiana zasada pomocniczości neguje układ hierarchicz-
ny w samorządach. Władza centralna ma jedynie wspierać samorządy w tych 
działaniach, z którymi same sobie nie radzą. Państwo zajmuje także pozycję 
struktury pomocniczej, godząc się na decentralizację i ograniczenie swoich 
kompetencji, kosztem wzmocnienia władzy jednostek samorządu, które są 
najbliższe obywatelowi.

Opr. Jerzy Strachocki

Z historii samorządności w Polsce
å ciąg dalszy ze str. 2
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å ciąg dalszy ze str. 3
Młodzież będzie zakwaterowana w 2-osobowych pokojach 

w domach rodzin angielskich. Zasadą jest kwaterowanie w jednym 
domu osób o różnych językach ojczystych. Wyżywienie (w tygodniu 
śniadania i obiadokolacje, a w weekendy - trzy posiłki) jest zapew-
nione przez rodzinę goszczącą. Na zakup lunchu w dni szkolnych 
zajęć uczestnicy otrzymają kieszonkowe.

Na kurs języka niemieckiego wyjedzie tylko jedna osoba. Od 
5 do 25 sierpnia będzie przebywać w Augsburgu, u podnóża Alp 
Bawarskich. Zajęcia lekcyjne (20 godzin tygodniowo + projekty 
edukacyjne w terenie) będzie odbywać w ADK Augsburger Deut-
schkurse. Wśród zajęć pozalekcyjnych organizator zapewnia m.in. 
wycieczki do Monachium, do Hohenschwangau i na zamek w Neu-
schwanstein, przejażdżkę kajakiem po Altmuhl lub Isar, zajęcia 
sportowe, wyjścia do teatru, na koncert i dyskotekę. Zakwatero-
wanie - w dwuosobowym pokoju przy rodzinie niemieckiej z obco-
krajowcami. Śniadania i obiadokolacje zapewnia rodzina niemiec-
ka, natomiast miejscem lunchu dla uczestnika kursu będzie szkoła.

Koszt wakacyjnego kursu języka angielskiego wyniesie 7.700 zł 
za osobę, zaś kursu języka niemieckiego - 5.900 zł. W obu przypad-
kach dofinansowanie Fundacji wyniesie 70 proc. kosztów. W cenie 
– obok kosztu szkolenia językowego – zawarte są koszty przelo-
tów, dojazdów do miejsca zakwaterowania, zakwaterowania i wy-
żywienia, zajęć pozalekcyjnych, a także ubezpieczenia KL, NNW 
i bagażu.

Organizacją wakacyjnych kursów językowych na zlecenie Fun-
dacji zajmie się Biuro Usług Turystycznych Almatramp z Łodzi.

(s)

Wakacje z językiem

Szkolenia w fundacji
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przypomina mieszkań-

com naszej Gminy o trwających zapisach na szkolenia:
1) w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem 

naziemnym (kurs chemizacyjny),
2) w zakresie obsługi wózków widłowych.

W związku ze sporym zainteresowaniem przeprowadze-
niem szkoleń jeszcze przed wakacjami prosimy o zapisy do 
5 czerwca br. Szkolenie zostanie zorganizowane pod warun-
kiem zgłoszenia się przynajmniej 15-osobowej grupy.

Fundacja udziela dofinansowania w wysokości:
•	 50 % kosztów pracującym mieszkańcom gminy Kleszczów,
•	 70% kosztów bezrobotnym mieszkańcom gminy.

Warunkiem uczestnictwa w kursie, oprócz stałego zameldo-
wania, jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł.

Czym jest mammografia?
ammografia to radiologiczna metoda badania piersi (prze-
świetlenie), polegająca na wykonaniu dwóch ekspozycji dla 

każdej z nich. Nowoczesny sprzęt diagnostyczny sprawia, że daw-
ka promieniowania podczas takiego badania jest bardzo niewielka 
i zbliżona do dawki otrzymywanej podczas prześwietlenia zęba. Ba-

danie to nie wymaga 
żadnego dodatko-
wego przygotowa-
nia. Najlepiej zgłosić 
się w dwuczęścio-
wym ubraniu, by ła-
two można było ro-
zebrać się do pasa. 
Przed badaniem nie 
powinno używać się 
dezodorantu, talku, 
balsamu ani kremu.

„Kleszczowski Klub Integracji” po raz piąty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie infor-

muje, iż w dniu 21 maja 2012 r. została podpisana umowa z wy-
konawcą na przeprowadzenie warsztatów i kursów zawodowych 
w związku z realizacją Projektu pod nazwą „Kleszczowski Klub 
Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt kie-
rowany jest do osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodo-
wo, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.

Udział w projekcie weźmie 8 osób - sześć kobiet i dwóch 
mężczyzn. Dnia 23 maja 2012 r. odbyło się pierwsze spotkanie 
z uczestnikami projektu. Na spotkaniu został przedstawiony pro-
gram zajęć szkoleniowo-doradczych oraz zostały omówione spra-
wy organizacyjne. Po części oficjalnej w tym samym dniu Benefi-
cjenci uczestniczyli w warsztacie aktywnego poszukiwania pracy, 
prowadzonym przez doradcę zawodowego.

W ramach projektu uczestnicy odbędą:
• trening umiejętności psychospołecznych, prowadzony przez 

psychologa,
• warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, prowadzone przez 

doradcę zawodowego,
• szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, przeprowadzo-

ne zgodnie z predyspozycjami uczestników i zapotrzebowa-
niem lokalnego rynku pracy.
Zostaną też zorganizowane badania lekarskie uczestników 

projektu, związane z przeprowadzonymi kursami zawodowymi.
Projekt zakończy się 31.12.2012 r.

Realizator Projektu: GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W KLESZCZOWIE

Biuro Projektu: ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów 
tel.: 44/ 731 31 27; fax: 44/ 731 34 99 
e-mail: gopskle@post.pl

Projekt „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Mammografia jest jedną z najskuteczniejszych metod wykrywa-
nia zmian w piersiach. W trakcie badania każda z piersi umieszcza-
na jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry 
oraz z boku (ucisk trwa zaledwie kilka sekund), co pozwala uzyskać 
po dwa obrazy dla każdego sutka. Powstałe w ten sposób obrazy są 
analizowane przez specjalistów - lekarzy radiologów.

Mammografia pozwala na wczesne rozpoznawanie i wykrywa-
nie guzków o średnicy około 0,3÷0,5 cm i zmian tzw. bezobjawo-
wych. Oznacza to, że w badaniu skryningowym (przesiewowym) 
wykrywane są guzki, a także inne zmiany i nieprawidłowości w pier-
si w bardzo wczesnym etapie, kiedy jeszcze nie można tych zmian 
wykryć w procesie samobadania czy podczas badań palpacyjnych, 
wykonywanych przez lekarza.

Zastosowanie mammografii w procesie diagnozowania nowo-
tworów piersi jest bardzo skuteczne, ponieważ znacznie zwiększa 
szansę wyleczenia choroby wykrytej we wczesnym stadium roz-
woju. Nawet, jeśli badanie wykryje zmianę o charakterze guza, nie 
musi to oznaczać raka. Spośród wszystkich guzków wykrywanych 
w piersiach niewielki procent okazuje się nowotworem złośliwym. 
Kobiety z nieprawidłowym wynikiem mammografii kierowane są na 
diagnostykę uzupełniającą: USG piersi i/lub biopsję cienkoigłową i/
lub biopsję gruboigłową z badaniami histopatologicznymi. Badania 
te są wykonywane w ramach tego samego programu.

M
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Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. z siedzibą w Kleszczowie,

 ul. Główna 122 
ogłasza zapisy na poniższe szkolenia, 

które planuje przeprowadzić na przełomie maja i czerwca br. 
•	 Podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne 

w zakładach produkujących lub wprowadzających do 
obrotu środki spożywcze (minimum sanitarne). TERMIN – 
29.05.2012 r. Cena szkolenia netto 90 zł / brutto 110,70 zł.

•	 Projektowanie graficzne oraz obsługa programów 
graficznych wspomagających proces projektowania 
i przygotowania do druku offsetowego i cyfrowego - 45 
godz. zajęć. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika 
z zasadami i technikami projektowania graficznego dla 
różnego rodzaju mediów (publikacje drukowane offsetowo 
lub cyfrowo - reklama wielkoformatowa). Uczestnicy zajęć 
poznają zasady kompozycji, doboru kolorystyki, typografii oraz 
trendów w współczesnym designie. Szkolenie obejmuje także 
podstawowe zagadnienia dot. obsługi programów graficznych 
bitmapowego (Adobe Photoshop) oraz wektorowego 
(Corel Draw). Szkolenie ma na celu przekazanie takiej 
wiedzy, która pozwoli przyszłemu absolwentowi zrozumieć 
zagadnienia powstawania oraz obróbki obrazu graficznego 
oraz przygotowanie powstałego obrazu w procesie druku 
offsetowego i cyfrowego – wielkoformatowego. Cena kursu 
netto 450 zł / brutto 553,50 zł.

•	 Kurs komputerowy EXCEL – wersja 2010 - 30 godz. 
zajęć. Cena kursu netto 350 zł / brutto 430,50 zł. 

•	 Budowanie wizerunku poprzez obsługę klienta -  
8 godz.  Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników 
bezpośrednio obsługujących klientów i pragnących podnieś 
poziom obsługi klienta do poziomu tworzenia nowej jakości 
w obsłudze. Cena szkolenia netto 200 zł /  brutto 246 zł. 

•	 Spójny obraz kobiety - czar autoprezentacji. Szkolenie 
rozszerzone o warsztat z samodzielnego wykonywania 
makijażu w zależności od okoliczności - 2 dni. Jest wiele 
obszarów w życiu, które sprawiają, że kobiety czują się 
spełnione. Każda z nich chce pięknie wyglądać, być w centrum 
zainteresowania, mieć dar wypowiedzi i czarować swoją osobą 
otoczenie. Wiele elementów wpływa na efekt, jaki tworzy się 
w odbiorze kobiety. Jeśli pragnie być postrzegana tak, jak sobie 
tego życzy, to powinna poznać mechanizmy, które wpływają 
na to, jaki obraz Jej osoby buduje się u innych. Jeśli zależy 
Jej na dobrym samopoczuciu, na robieniu dobrego wrażenia 
i - co najważniejsze - zgodnego z własną intencją to właśnie 
to szkolenie jest rozwiązaniem. Cena szkolenia netto 390 zł / 
brutto 479,70 zł.

•	 Podstawy obsługi komputera dla dorosłych - 
30 godz. zajęć. Cena kursu netto 350 zł, brutto 430,50 zł.

Miejsce szkoleń: KLESZCZÓW 
Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzibie 

Spółki, pod numerem telefonu 44/ 731-37-31 oraz na stronie 
internetowej www.arreks.com.pl.

         SERDECZNIE ZAPRASZAMY

14 maja 2002 roku podpisany został akt notarialny, który powo-
łał do życia spółkę-córkę KWB „Bełchatów” S.A. – Przedsiębiorstwo 
Transportowo-Sprzętowe „Betrans”. Firma, której pierwszy zarząd 
tworzyli Norbert Świderek i Mieczysław Pelczar, zaczynała swoją 
działalność z około 60 pracownikami. Jej tabor stanowiło począt-
kowo 60 samochodów różnych typów (Polonez Truck, Żuk, Ford 
Transit, Lublin, Star, Steyr, Jelcz, ciągniki siodłowe Renault Pre-
mium z naczepami), wydzielonych z majątku KWB „Bełchatów” S.A.

Postęp technologiczny, a także coraz większe wymagania ob-
sługiwanych przez „Betrans” klientów powodowały, że w kolej-

nych latach przybywało no-
wych pojazdów. Dziś widać, 
że w ciągu minionych 10 lat 
park maszynowy uległ gi-
gantycznej wprost zmianie. 
Wśród 190 pojazdów, któ-
re obecnie służą do obsługi 
klientów „Betransu” są m.in. 
Mercedesy (Atego, Actros, 
Axor), Fordy Transit, Land 
Rovery, Renault Kangoo 
i Premium.

Przez lata swojej działal-
ności poszerzany był profil usług oferowanych przez PTS „Betrans”. 
Oprócz usług typowo warsztatowych (wykonywanych początkowo 
tylko na jednym stanowisku) zaczęła powiększać zaplecze i wyko-
nywać coraz bardziej skomplikowane naprawy, także lakiernicze. 
Wspomnieć warto, że w 2008 r. spółka przejęła od kopalni obsługę 
przewozów pracowniczych.

Od grudnia 2004 r. „Betrans” dysponuje własną myjnią, która 
przystosowana została do obsługi zarówno aut osobowych, jak i du-
żych ciągników, koparek i ładowarek. W 2010 r. spółka zaczęła pro-
wadzić konfekcjonowanie i sprzedaż wytwarzanego w KWB Bełcha-
tów preparatu Eko-Lignite czyli węgla brunatnego o odpowiedniej 
granulacji, który używany jest do dekoracji i ściółkowania podłoży 
na terenach zielonych. 

Od 2008 r. w ramach spółki działa Ośrodek Szkoleń Zawodo-
wych, który zajmuje się organizacją szkoleń dla kierowców oraz 
operatorów maszyn budowlanych i drogowych, a także szkolenia-
mi okresowymi bhp.

W 2011 r. w ramach konsolidacji przeprowadzanej w grupie 
kapitałowej PGE spółka „Betrans” przejęła działające w Bogaty-
ni Przedsiębiorstwo Transportowe „Eltur-Trans” Sp. z o.o. oraz 
„transportową” część spółki „Elbest”. Obecnie dysponując ponad 
1000-osobową załogą i pokaźnym parkiem kilkuset pojazdów o róż-
nych zastosowaniach „Betrans” jest jedynym podmiotem, świad-
czącym usługi transportowe w grupie PGE S.A. Od 2008 r. zarząd 
spółki tworzą prezes Andrzej Niemczyk i wiceprezes Agnieszka Ga-
lewska.

18 maja odbyła się w Bełchatowie uroczystość z okazji jubile-
uszu 10-lecia działalności PTS „Betrans” Sp. z o.o. Uczestniczyli 
w niej m.in. klienci i partnerzy, z którymi firma współpracowała przez 
minioną dekadę. Gminę Kleszczów reprezentował na tej uroczysto-
ści sekretarz, Kazimierz Hudzik.

Jubileusz stał się okazją do podsumowań, a także przypomnie-
nia najważniejszych faktów z historii spółki. Pomocny był w tym 
m.in. okolicznościowy folder, który władze spółki wydały z okazji 
10-lecia.

(s)

Spółka, której dewizą jest hasło „Wszystko – 
wszędzie – w terminie” w ciągu dekady powiększy-
ła swój potencjał kilkunastokrotnie. Jej domeną nie 
jest już tylko transport.

Jubileusz PTS „Betrans”

EKO-BUD	 	
-	piasek,	żwir,	torf
-	kruszywa	drogowe
-	kamienie	i	meble	ogrodowe
-	usługi	samochodem	ciężarowym

Tel.	511	627	712
Paweł	Sosnowicz,	Wiewiórów	35	A
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Śladami Sobieskiego 
i Mozarta

czniowie wraz z opiekunami zwiedzali Austrię od 17 do 
20 maja. Zaczęli od stolicy. Podczas całodziennego po-

bytu w Wiedniu młodzież miała okazję poznać najważniejsze za-
bytki miasta, przespacerować się urokliwymi uliczkami, a także 
obejrzeć Wiedeńską Operę Narodową. Pobyt zakończyli na wzgó-
rzu Kahlenberg, skąd król Jan III Sobieski kierował bitwą przeciw-
ko Turkom.

Kolejny dzień uczniowie spędzili w mieście W. A. Mozarta – 
Salzburgu. Tutaj zwiedzili m.in. Katedrę Św. Ruprechta, twierdzę 
Hohensalzburg oraz Rezidenzplatz. Młodzież miała także okazję 
przyjrzeć się skromnym wnętrzom, w których wychowywał się i do-
skonalił swój talent znakomity kompozytor.

Kolejną atrakcją był dla nastolatków pobyt w ogrodach wod-
nych Hellbrunn. Po kilkugodzinnym zwiedzaniu przy ostrych 
promieniach słońca wycieczkowicze mogli się tutaj ochłodzić - 
w ogrodzie czyhały na zwiedzających… wodne niespodzianki. 
W miejscach, w których nikt się tego nie spodziewał można było 
trafić na przyjemny prysznic. Potem uczniowie udali się na nocleg 
do Golling, położonego w przepięknych Alpach. W ostatnim dniu 
wycieczki młodzież podziwiała stolicę naszych południowych są-
siadów – Pragę, a w niej takie atrakcje turystyczne jak: Hradcza-
ny, Katedrę Św. Wita, Złotą Uliczkę, Most Karola oraz Rynek Sta-
romiejski, a na nim – ratusz z zegarem Orloj.

Uśmiechy zadowolenia na twarzach nastolatków były potwier-
dzeniem atrakcyjności wyjazdu. Dla takich eskapad warto dobrze 
się uczyć. Przypomnijmy, że przed rokiem gimnazjalni prymusi od-
wiedzili Belgię i Holandię. Organizacją tegorocznej imprezy tury-
stycznej dla najlepszych gimnazjalistów zajęły się nauczycielki Ka-
tarzyna Bębnowska i Izabela Marcinkowska.

A. Ignasiak

Pamiątkowa fotografia przed pomnikiem W. A. Mozarta 
w Salzburgu

Dwa komputery, zakupione w wyniku charyta-
tywnej zbiórki przeprowadzonej w gminie Klesz-
czów przez gimnazjum, przekazane zostały do pol-
skiego Domu Dziecka w litewskich Solecznikach.

Dar serca
W trakcie grudniowej akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” 

grupa młodzieży gimnazjalnej zebrała ponad 3600 zł. Za zebrane 
od mieszkańców pieniądze zakupione zostały dwa zestawy kom-
puterowe. Początkowo miały być podarowane uczniom polskiej 
szkoły w Dziewieniszkach na Litwie. W wyniku uzgodnień poczy-
nionych z merem rejonu solecznickiego – Zdzisławem Palewiczem 
dar z Kleszczowa trafił do polskiego Domu Dziecka w Soleczni-
kach. Przekazanie daru nastąpiło 11 maja, podczas wizyty dele-
gacji Powiatu Bełchatowskiego w Rejonie Solecznickim, który jest 
partnerem naszego powiatu. W składzie delegacji znalazła się rad-
na Rady Powiatu, a zarazem dyrektor gimnazjum w Kleszczowie 
Renata Skalska, która tak mówi o wizycie na Litwie:

- Rejon Solecznicki zamieszkany jest w 80 procentach przez 
Polaków. Uwagę każdego, kto tu przyjedzie i rozmawia z miesz-
kańcami zwraca przejawiany przez nich ogromny patriotyzm i mi-
łość do Polski. Ujmują swoją serdecznością i życzliwością. W rejo-
nie funkcjonują szkoły polskie, litewskie i rosyjskie. Odwiedziliśmy 
m.in. polskie gimnazjum. Widać wielkie starania władz rejonu, aby 
ta szkoła funkcjonowała w dobrych warunkach.

Zestawy komputerowe zostały przekazane przez dyrektor 
R. Skalską podczas wizyty delegacji Powiatu Bełchatowskiego 
w polskim Domu Dziecka w Solecznikach.

Dyrektor tej placówki Oksana Obłoczyńska nie kryła wielkie-
go wzruszenia z powodu daru. W przekazanym przez nią dzięk-
czynnym liście zawarte są słowa wdzięczności także dla gimna-
zjalistów, którzy prowadząc akcję charytatywną zebrali pieniądze 
potrzebne do zakupu sprzętu: „Cieszymy się, że możemy liczyć 
na Państwa wsparcie w ważnych dla naszych dzieci chwilach. Po-
moc moralna i finansowa miała i ma dla nas ogromne znaczenie. 
Ponadto ofiarują Państwo dzieciom uśmiech, radość i nadzieję, 
że świat nie jest zły, a w ludzkich sercach jest MOC – RADOŚĆ 
– DOBRO”.

(s)

U
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Pogodnie i tłumnie na Dniach Kleszczowa

Na scenie zaśpiewali m.in.: Artur Chamski. Francesco Napoli i Grzegorz Skawiński. Liczna publiczność obejrzała nie 
tylko występ Mrozu…

…ale i pokaz podnoszenia ciężarów. Były popisy przedszkolnych zespołów 
tanecznych…

… i szkolnych zespołów 
muzycznych.

W SOLPARKU toczył się turniej gier 
komputerowych…

…a także turniej minigolfa. Do nowości należały takie atrakcje jak 
pokazy modeli pływających…

… i niezwykły w swojej scenografii 
spektakl „Arka” Teatru Ósmego Dnia.

Najbardziej kameralny charakter miało 
przedstawienie „Jacek i Placek”…

…a najbardziej niedoceniony przez 
publiczność mógł się poczuć „Grzy-
bowski Band” – zespół świetny 
i muzycznie, i wokalnie.FOTO: Jerzy Strachocki i Michał Szatan
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Szkolne wieści
KANGUR – znamy wyniki

Zostały ogłoszone wyniki Międzynarodowego Konkursu Ma-
tematycznego KANGUR. Wzięło w nim udział 19 uczniów SP Łę-
kińsko. W kategorii Maluch wyróżnienie zdobyli Marcel Kozłowski 
z dorobkiem 73,75 pkt. oraz Sergiusz Urbaniak – 70 pkt. W katego-
rii Beniamin 92 pkt. uzyskała Natalia Szczepocka (kl. VI), a Mateusz 
Knysiak (kl. V) – 90 pkt.

W SP Kleszczów do konkursu przystąpiło 50 uczniów. W ka-
tegorii Maluch spośród 23 uczniów najlepiej wypadli: Kamil Gę-
bicz (75 pkt.), Aleksander Antosiewicz (73,75 pkt.), Nikola Worpus 
(73,50 pkt.) i Aleksandra Alama (64,75 pkt.). W kategorii Beniamin 
spośród 27 uczniów najlepsze wyniki uzyskali: Jakub Mielczarek 
(92,50 pkt.), Karolina Cieślak 90 pkt.), Barbara Jagusiak (92,75 pkt.) 
i Krzysztof Kociniak (92,75 pkt.). 

ZSP szkołą odkrywania talentów
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych uzyskał prestiżowy tytuł 

Szkoła Odkrywców Talentów. To 
zaszczytne wyróżnienie przyzna-
wane jest przez Ośrodek Rozwo-
ju Edukacji w Warszawie placów-
kom odkrywającym i promującym 
uzdolnienia młodzieży. Uroczy-
stość prezentacji talentów i odsło-
nięcie tablicy zaplanowane zosta-
ło na 29 czerwca.

Przypomnijmy, że tytuł Szko-
ła Odkrywców Talentów nosi już 
podstawówka w Kleszczowie.

å ciąg dalszy na str. 12

Sportowe Dyktando Kleszczowskie
Katarzyna od jakiegoś czasu zaniedbywała dom i przyja-

ciół. A wszystko przez jej skonfundowanego małżonka Maria-
na, który znalazł się w gronie superwybrańców i bierze bezpo-
średni udział w organizacji UEFA Euro 2012.

Ich ponadtrzyipóletnie małżeństwo oduczyło ją nicniero-
bienia, gdyż jej superrozczochraniec, doktor wszech nauk, do 
superodpowiedzialnych nie należy i wiele spraw jest na jej 
głowie. Co prawda z rzadka zbiera mu się na wynurzenia i nie-
często opowiada o swojej pracy, jednak dzień bez rozmowy 
o zbliżających się piłkarskich Mistrzostwach Europy to dzień 
stracony. Kobieta, aby nie wyglądać na ignorantkę, no i jako 
kochająca żona, zaczęła wprowadzać się w sportowy nastrój. 
Wskakiwała w czerwono pręgowane wzdłuż antycellulitiso-
we leginsy z lycry i przemierzając na stacjonarnym rowerku 
siedemnastokilometrową trasę, wsłuchiwała się w opowieści 
o historii i istocie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 
2012.

Otóż jej małżonek Marian oraz dwudziestkaszóstka jego 
kolegów tworzą specjalistyczny zespół roboczy odpowiedzial-
ny za zabezpieczenie medyczne i ratownicze stadionów oraz 
lotnisk. Kobieta nigdy nie przypuszczała, że opieka medyczna 
i ratownictwo to nad podziw ważny wątek. Stawiałaby raczej 
na bezpieczeństwo, gdyż zamęt może pojawić się ni stąd, ni 
zowąd i ot, tak, znienacka zakłócić atmosferę albo wywołać 
awanturę wszech czasów. Mężczyzna jej życia ochoczo za-
jął się również wsparciem programu kontroli antydopingowej 
UEFA. Marian dbał o wizerunek Polski na arenie międzynaro-
dowej. Natomiast komfort i wygląd swej małżonki leżał poza 
zasięgiem jego zainteresowań. Marian był aktualnie pochło-
nięty sondażami na tematy sanitarno-epidemiologiczne i przy-
gotowaniem list szpitali referencyjnych, czyli wyznaczonych 
do obsługi medycznej związanej z Euro 2012.

Z tematyką sanitarną skojarzył jej się tzw. marketing paso-
żytniczy. Temat ów został jej przybliżony w krótkiej, aczkol-
wiek rzeczowej, rozmowie telefonicznej. Otóż Polska i Ukra-
ina zobowiązały się zwalczać ohydztwo zwane marketingiem 
pasożytniczym, czyli reklamowanie towarów i usług w oparciu 
o skojarzenia z Mistrzostwami Europy. Kobieta, aby nie zo-
stawać w tyle, postanowiła natychmiast dokształcić się nieco 
w dziedzinie mistrzostw w piłce nożnej, a co za tym idzie, zwa-
bić wyróżnionego hobbystę, który w okamgnieniu pojawił się 
w bladoróżowej koszuli z naręczem książek i stosem albumów 
z miniportretami swoich idoli i superbohaterów. Kobieta zanu-
rzyła się w lekturze, a nuż uda jej się cokolwiek zapamiętać.

Dyktando opracowane na podstawie
 tekstu p. Małgorzaty Wojciechowskiej.

Napisali najlepiej
udziału w III edycji Dyktanda Kleszczowskiego zgłosiło 
się w sumie 41 osób. Piszący złożyli 40 prac, spośród 

których najwyższe oceny zostały przyznane następującym uczest-
nikom:
•	 I miejsce - Jan  Chwalewski
•	 II miejsce - Aleksander Meresiński
•	 III miejsce - Joanna Chwalewska

Równorzędne wyróżnienia otrzy-
mały: ● Alicja Piekarska, ● Joanna 
Chrostowska, ● Klaudia Kozieł, ● Do-
rota Kowalska.

Ogłoszenie wyników dyktanda 
i wręczenie nagród laureatom odbyło 
się podczas Dni Kleszczowa.

(s)

Matura już za nimi
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie prze-
prowadzono pierwszy w historii tutejszego liceum egzamin 

maturalny. Egzaminy pisemne maturzyści zdawali od 4 do 17 maja, 
zaś ustne - od 14 do 23 maja. W pisemnej części obowiązkowo zda-
wany był na poziomie podstawowym egzamin z języka polskiego, 
matematyki i języka obcego. W kleszczowskim liceum klasy ma-
turalne liczą w sumie 36 uczniów. Zdecydowana większość z nich 
(32) wybrała pisanie egzaminu z języka angielskiego. Pozostali (4) 
wybrali język niemiecki.

Biologia, chemia, geografia, 
historia, język obcy nowożytny, ję-
zyk polski, matematyka i wiedza 
o społeczeństwie – to pula przed-
miotów dodatkowych, wśród któ-
rych mogli w tym roku wybierać 
maturzyści. Egzaminy z przedmio-
tów dodatkowych mogli zdawać 
na poziomie podstawowym albo 
rozszerzonym Najwięcej osób 
(16) zdecydowało się zdawać 
j. angielski na poziomie rozsze-
rzonym, geografię na poziomie 
rozszerzonym (12) oraz biologię – 
poziom podstawowy (8).

W części ustnej maturzyści 
zdawali egzamin z języka polskiego i egzamin z wybranego języka 
obcego na poziomie podstawowym. W tym przypadku wybór języ-
ków obcych był taki sam jak w części pisemnej.

– Wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kleszczo-
wie zdali część ustną – informuje dyrektor ZSP Agnieszka Nagoda-
-Gębicz. – Wyniki egzaminów pisemnych zostaną nam przekazane 
przez OKE w Łodzi 29 czerwca.

(s)

Pożegnanie uczniów klas 
maturalnych odbyło s ię 
w ZSP 27 kwietnia

W Do

J. Chwalewski w rozmowie 
z prowadzącą Dni Kleszczowa 
Anetą Stępień

J. Chwalewski w rozmowie 
z prowadzącą Dni Kleszczowa 
Anetą Stępień
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„Arreks” szkolący
szkoleniach, które Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” 
S.A. w Kleszczowie przeprowadziła w ostatnich miesiącach, uczest-

niczyło ponad 80 osób. Zajęcia zorganizowane przez gminną (w ponad 96 
procentach) spółkę adresowane były m.in. do pracowników kadrowo-płaco-
wych, osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, a także obsługą kas 
fiskalnych.

W pierwszym ze wspomnianych 
szkoleń brało udział 14 uczestniczek. 
W dwudniowych zajęciach z zakresu 
zamówień publicznych dla zaawanso-
wanych uczestniczyło 26 osób, głów-
nie przedstawicieli jednostek samorzą-
dowych. Prowadzący szkolenie skupił 
się na omówieniu zasad przygotowywa-
nia specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia, w tym zwłaszcza kryteriów 
oceny ofert. 

Piętnaście osób skorzystało z kursu obsługi kas fiskalnych. W czasie jed-
nodniowych zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę o budowie kas, przepisach pra-
wa podatkowego (tzw. obowiązek fiskalny), a także o obsłudze i programo-
waniu kas, ich połączeniu z wagą lub komputerem, a także o raportowaniu 
sprzedaży.

Obecnie „Arreks” kończy szkolenia językowe rozpoczęte w marcu. 
Uczestnicy podzieleni na 3 grupy realizują program 60-godzinnych zajęć. 
Uczą się języka angielskiego (stopień podstawowy i zaawansowany) oraz ję-
zyka rosyjskiego.

Ofertę kolejnych, bardzo zróżnicowanych tematycznie szkoleń, któ-
re agencja jest gotowa przeprowadzić w najbliższym czasie, zamieszczamy 
w tym wydaniu „Informatora”.

(s)

Zajęcia dla pracowników 
kadrowo-płacowych

W

W

Od 1 czerwca do 31 lipca Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie 
od rolników, którzy chcą posadzić las.

Są pieniądze na dolesianie
Wysokość wsparcia wyniesie od 1700 do 6260 zł za hektar. Rolnicy mogą 

liczyć też na dodatkowe premie (pielęgnacyjną i zalesieniową).
Wsparcie dla rolników, którzy zdecydują się na zasadzenie lasu, udziela-

ne jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Jak wskazuje ARiMR – chodzi o to, aby pomóc tym rolnikom, którzy gospo-
darują na słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów 
lub np. zrezygnowali z prowadzenia upraw, bowiem nie opłacało im się to eko-
nomicznie.

Najwięcej szczegółowych informacji na temat zasad udzielania dopłat, 
warunków dofinansowania, planu zalesiania, a także wysokości wypłacanych 
kwot wszyscy zainteresowani znajdą na stronie ARiMR (www.arimr.gov.pl).

(s)

ykrycie 79 sprawców czynów przestępczych, zatrzymanie 26 kierują-
cych pojazdami w stanie nietrzeźwym, 22 postępowania administra-

cyjne zakończone wnioskami do sądu, a ponadto 200 nałożonych mandatów 
i 243 przeprowadzone interwencje domowe i w miejscach publicznych to tyl-
ko kilka liczb obrazujących działalność Posterunku Policji w Kleszczowie w mi-
nionym roku.

Najbardziej optymistyczny fragment sprawozdania, przygotowane-
go przez kierownika posterunku, asp. szt. Jarosława Popławskiego brzmi: 
„W roku 2011 na terenie Gminy Kleszczów nie odnotowano przestępstw okre-
ślanych w Kodeksie Karnym jako zbrodnie, takich jak: zabójstwo, rozbój, wy-
muszenie rozbójnicze, kradzież rozbójnicza, zgwałcenie, itp.”.

W ub. roku Posterunek Policji w Kleszczowie wszczął 162 postępowania 
przygotowawcze – to o 6 więcej niż w 2010 roku. Wśród przestępstw odno-
towanych na terenie naszej gminy największą liczbę stanowiły przestępstwa 
przeciwko mieniu. Funkcjonariusze stwierdzili m.in. 83 przypadki kradzieży 
(z czego 64 - na terenach przemysłowych w Rogowcu), 37 przypadków kra-
dzieży z włamaniem (w tym 32 na terenie przemysłowego Rogowca), a także: 
uszkodzenia mienia – 5, oszustwo – 1, przywłaszczenie mienia – 4.

Podobnie więc jak w 2010 r. przestępczość przeciwko mieniu koncentro-
wała się głównie w rejonie elektrowni, gdzie prowadzone były duże inwesty-
cje, przy których zatrudnionych zostało wiele zewnętrznych firm podwykonaw-
czych.

Poznajmy jeszcze kilka liczb, obrazujących efekty pracy funkcjonariuszy 
Posterunku Policji w Kleszczowie w roku 2011:
• 200 nałożonych mandatów (w roku 2010 – 152) oraz 521 przypadków po-

uczeń wobec osób naruszających przepisy prawa (w 2010 – 412),
• zatrzymanie 7 praw jazdy (w 2010 – 5) oraz 31 dowodów rejestracyjnych 

pojazdów w złym stanie technicznym (w 2010 – 38),
• 243 przeprowadzone interwencje domowe i w miejscach publicznych 

(w 2010 – 126),
• wylegitymowanie 2190 osób,
• zrealizowanie 31 doprowadzeń i konwojów osób na polecenie sądu i pro-

kuratury,
• zatrzymanie na gorącym uczynku 32 sprawców przestępstw.

Autor sprawozdania zwraca uwagę na utrzymywanie się tendencji spad-
kowej w zakresie zdarzeń drogowych. W ub. roku odnotowano 11 wypadków 
(w roku 2010 – 13), w których zginęły 2 osoby (w 2010 – 1), a rannych zosta-
ło 12 osób (w 2010 – 21). Poza tym odnotowano 24 kolizje drogowe (w 2010 
– 44). Pomimo ciągłego wzrostu liczby zarejestrowanych na terenie gminy po-
jazdów oraz zwiększonego natężenia ruchu związanego z rozwojem gospo-
darczym gminy liczba zdarzeń drogowych utrzymuje się na jednym z najniż-
szych poziomów w powiecie bełchatowskim. Niewątpliwie największy wpływ 
na taką sytuację ma rozbudowana infrastruktura drogowa, jednak nie bez zna-

Policja w akcji czenia pozostają prewencyjne oddziaływania funkcjonariuszy pełniących służ-
bę patrolową i obchodową – czytamy w sprawozdaniu.

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na edukacyjno-prewencyjną dzia-
łalność policjantów z kleszczowskiego posterunku. W minionym roku w szko-
łach wszystkich trzech szczebli, a także w przedszkolach przeprowadzili 26 
spotkań, prelekcji i pogadanek. Ich celem była m.in. nauka właściwych zacho-
wań na drogach publicznych, edukowanie w zakresie bezpiecznego spędza-
nia wolnego czasu, zwrócenie uwagi na odpowiedzialność karną nieletnich za 
niezgodne z prawem postępowanie w obiektach szkolnych. Założonym przez 
policję efektem tych działań w najbliższej przyszłości powinno być ogranicze-
nie liczby zdarzeń z udziałem osób nieletnich oraz zapobieganiu zjawiskom 
patologicznym.

Jedna z istotnych informacji, podanych w sprawozdaniu, dotyczy zapo-
biegania dystrybucji narkotyków na terenie gminy Kleszczów. Dzięki śledz-
twom, prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi i Proku-
ratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, została wyeliminowana grupa 
osób zajmująca się rozprowadzaniem substancji odurzających m.in. na tere-
nie gminy Kleszczów.

(s)
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy

na sprzedaż pojazdu - Autobusu marki AUTOSAN H9 -21/41,
użytkowanego przez Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. - rok 

produkcji 1994, przebieg 480 136 km, liczba miejsc 41+1 / + 12 stojących.
Termin składania ofert upływa z dniem 20 czerwca 2012 roku 
o godz. 12.00. Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna Urzędu 
Gminy w Kleszczowie (pokój nr 8). Termin otwarcia ofert: 20 czerwca 
2012 roku o godz. 12.10. Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 16 w siedzibie 
UG w Kleszczowie. Osoby zainteresowane mogą oglądać samochód 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 na terenie Zakładu 
Komunalnego „Kleszczów”, ul. Główna 41 w Kleszczowie.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy 
- pokój nr 5 lub 16, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140 lub 138, ul. Główna 45 
w Kleszczowie.

Oferty proszę składać wg poniższego wzoru:

Wójt Gminy Kleszczów

…………………………….
   (miejscowość, data)

OFERTA CENOWA
dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż 

Autobusu AUTOSAN H9-21/41

……………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)

……………………………………………………………………………………...
zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym nieograniczonym
na sprzedaż Autobusu AUTOSAN H9-21/41 i proponuję cenę.

Cena brutto
……………….................

Słownie: ..........................................
......................................................zł

Ponadto oświadczam, że zapoznaliśmy się/zapoznałem/-łam się ze stanem 
technicznym w/w pojazdu i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz jestem 
upoważniony/-na do przygotowania oferty.
Zobowiązuje/-my, się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia 
stosownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej oferty.
       
 ………………………………….

(czytelny podpis uczestnika)

maja odbyło się podsumowanie wyników konkursu pla-
styczno-fotograficznego „RODZINA”, przeprowadzone-

go w ramach akcji Postaw na rodzinę. W konkursie wzięły udział 
wszystkie placówki oświatowe w gminie, począwszy od przedszko-
li aż po Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkur-
su był Interdyscyplinarny Zespół ds. Przemocy w Rodzinie w Klesz-
czowie.

– Celem konkursu było m.in. kształtowanie wśród dzieci i mło-
dzieży pozytywnego wizerunku rodziny, a także uwrażliwienie 
uczniów na sytuację rodziny i miejsce dziecka w rodzinie – pod-
kreśla Beata Wysmułek, wiceprzewodnicząca zespołu. – Zachęca-
liśmy też uczestników, by odwoływali się w swoich pracach do tak 
cennej wartości, jaką jest wychowanie w duchu szacunku do rodzi-
ny.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Na szczegól-
ne wyróżnienie wśród najmłodszych uczestników zasłużyli: Zuzan-
na Gaszewska, Anna Rutkowska, Paulina Kacperek (z przedszko-
la w Kleszczowie), Eryk Krzympiec, Iga Wrona, Amelka Wachnik 
(z przedszkola w Łękińsku), Malwina Guc, Weronika Ratajczyk, Zu-

zanna Bujacz (z przedszkola w Łuszczanowicach). W kategorii klas 
I-III nagrodzeni zostali następujący uczniowie: Ania Szafrańska, Ka-
mila Rutkowska, Magdalena Pękala (ze Szkoły Podstawowej im. 
J. Korczaka w Kleszczowie) oraz Jakub Bednarski, Jakub Muskała 
i Nikola Białek (ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękiń-
sku). W kategorii klas IV-VI nagrodzone zostały Magdalena Wójcik, 
Agnieszka Obuchowska i Natalia Pikus z SP Kleszczów oraz Mar-
ta Kloch z SP Łękińsko.

Nagrodzeni uczniowie w kategorii szkół gimnazjalnych to Mag-
dalena Kochanowska, Dawid Frukacz i Iza Łażewska z Gimnazjum 
im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie. W najstarszej grupie uczestni-
ków nagrody otrzymali: Dawid Krawczyk, Urszula Mazik oraz Klau-
dia Kozieł z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II 
w Kleszczowie.

Nagrody w konkursie ufundował Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kleszczowie. Została przygotowana wystawa nagrodzo-
nych i wyróżnionych prac, poświęconych tematowi rodziny. Mogli ją 
oglądać uczestnicy Dni Kleszczowa. W trakcie gminnego święta od-
było się także wręczenie nagród laureatom.

(s)

Rodzina tematem konkursu plastyczno-fotograficznego
11

BLACHARSTWO – LAKIERNICTWO
	 naprawy blacharskie
	 naprawy lakiernicze
	 naprawy powypadkowe
	 rozliczenia z firmami ubezpieczeniowymi

Radosław Kacperek
Kleszczów, ul. Wspólna 18 (z tyłu marketu POLO)

Tel. 602 966 837
Przyjmę ucznia na praktykę

Wycieczkowy maj
Dzień 8 maja uczniowie klas pierwszych gimnazjum spędzili we 

Wrocławiu, gdzie 48 gimnazjalistów obejrzało Ostrów Tumski, Sta-
re Miasto, Ogrody: Botaniczny i Japoński. Dodatkowymi atrakcjami 
były: rejs po Odrze i wizyta w barokowej Auli Leopoldina Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Uczniowie mieli też okazję zobaczyć niesamo-
wite dzieło lwowskiego malarza Jana Styki i znakomitego batalisty 
Wojciecha Kossaka - Panoramę Racławicką.

9 maja grupa uczniów gimnazjum wyjechała na wycieczkę do 
Warszawy. W programie pobytu w stolicy znalazły się: zwiedzanie 
Pałacu Kultury i Nauki (wystawa Geniusz Leonarda da Vinci), od-
wiedziny w siedzibie Telewizji Polskiej i wizyta w Centrum Nauki 
Kopernik.

Finał olimpiady
11 i 12 maja uczniowie ZSP - Monika Makowska i Mateusz Mo-

szyński uczestniczyli w zorganizowanym w Siemiatyczach finale IV 
Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II. Oboje uzyskali około 
90 proc. możliwych do zdobycia punktów. Ten dorobek nie wystar-
czył jednak do zdobycia tytułów laureata. Organizatorzy finału za-
dbali o atrakcyjne zorganizowanie czasu wszystkim uczestnikom. 
Uczniowie mogli wziąć udział w otwarciu wystawy przygotowanej 
przez IPN w Warszawie, w wycieczce po okolicznych miejscach 
związanych z bł. Janem Pawłem II i w wieczornym koncercie.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
przekazanych przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 10
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Z G Ł O S Z E N I E
do konkursu „Najschludniejsza posesja 

w Gminie Kleszczów”

Imię i nazwisko zgłaszającego

Adres

Telefon

Zgłaszam mój udział w konkursie w kategorii:   
  

 POSESJA SIEDLISKOWA   
 

 POSESJA W GOSPODARSTWIE ROLNYM
                          

_______________________________
    podpis zgłaszającego

Zgłoszenia konkursowe na tym druku przyjmowane są w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 11 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gmi-
ny w Kleszczowie.

R E G U L A M I N
konkursu na najschludniejszą posesję 

na terenie Gminy Kleszczów

Konkurs będzie rozpatrzony w dwóch kategoriach:
1. Posesja w gospodarstwie rolnym.
2. Posesja siedliskowa.
Cel konkursu:
Podniesienie walorów estetycznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
i warunków ekologicznych posesji.
Czas trwania konkursu: 15 czerwca do 18 sierpnia każdego roku.

Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy indywidualni właściciele posesji na 
terenie Gminy Kleszczów, w tym także właściciele posesji, będących częścią 
prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego,  którzy spełniają następują-
ce warunki:
- posiadają prawo własności do zgłaszanej posesji,
- nie zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w konkursach organizowanych 

w ostatnich ośmiu latach,
- posiadają rozwiązany sposób odprowadzania ścieków komunalnych i se-

lektywnego gromadzenia odpadów stałych ( przedstawienie stosownych 
umów),

- złożyli pisemne zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w siedzibie Urzędu 
Gminy w Kleszczowie do dnia 11 czerwca każdego roku włącznie.

UWAGA: przez gospodarstwo rolne rozumie się prowadzenie działalności 
rolniczej na powierzchni użytków rolnych (rola, łąki, pastwiska) po-
wyżej 1 hektara.

Kryteria oceny:
a. Wygląd posesji (ogólne wrażenie estetyczne, stan budynków, elewacji, 

ogrodzenia)     – pkt. 0 – 5
b. Infrastruktura posesji (stan tech. urządzeń wod-kan., gazowych, zabez-

pieczenia przeciwpożarowego)   – pkt. 0 – 5
c. Infrastruktura sprzyjająca środowisku (oczka wodne, karmniki, domki 

dla ptaków)     – pkt. 0 – 5  

d. Stan czystości i utrzymania pasa zieleni, rowu, chodnika przed pose-
sją      – pkt. 0 – 5 

e. Sposób gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych  
      – pkt. 0 – 5

f. Gromadzenie odpadów stałych (pojemniki, segregacja odpadów)   
      – pkt. 0 – 5 

g. Stan urządzenia działki w zakresie zieleni, różnorodność roślin (ogro-
dowych, balkonowych, krzewów, drzew, małej architektury ogrodowej)  
      – pkt. 0 – 5 

h. Miejsce i sposób gromadzenia obornika i gnojowicy, miejsce 
przebywania zwierząt oraz przechowywania sprzętu rolniczego  
      – pkt. 0 – 5 

UWAGA: Kryterium (h) dotyczy tylko posesji w gospodarstwie rolnym.
Wybór zwycięzców
Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przy-
zna największą ilość punktów spośród możliwych do zdobycia 35 pkt. dla po-
sesji siedliskowych i 40 pkt. dla posesji w gospodarstwie rolnym.
Komisja konkursowa
Komisja konkursowa powołana zostanie przez Wójta Gminy Kleszczów w póź-
niejszym terminie. Skład komisji będzie przynajmniej pięcioosobowy.
Nagrody:
Posesje w gospodarstwie rolnym: I miejsce  - 3.500 zł; II miejsce - 3.300 zł;  
III miejsce - 3.000 zł
Posesje siedliskowe:  I miejsce  - 3.000 zł; II miejsce - 2.700 zł;  III miejsce - 
2.500 zł
Od przyznanej nagrody zwycięzcy potrącony zostanie należny podatek do-
chodowy. Komisja ma prawo innego podziału nagród i udzielenia wyróżnień.
Ogólne:
Komisja może zrezygnować z rozstrzygnięcia konkursu w przypadku małego 
zainteresowania lub miernego poziomu estetyki zgłoszonych posesji.
Po zatwierdzeniu protokołu komisji przez Wójta Gminy Kleszczów decyzja ko-
misji staje się ostateczna i nie podlega zaskarżeniu lub reklamacji, a komisja 
konkursowa zostaje rozwiązana.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
Zwycięzcom wręczone zostaną nagrody pieniężne i dyplomy.

Wynajmę dom w Kleszczowie 
na osiedlu „Zacisze” 

firmie poszukującej kwater 
pracowniczych.

Pokoje z pełnym wyposażeniem. 
Oddzielny wjazd i parking, 

sąsiedztwo POLOMARKETU.
Tel. 601 966 837

SALON FRYZJERSKI

Aneta Kacperek
Kleszczów, ul. Wspólna 18

(z tyłu marketu POLO)
zaprasza codziennie 

od godz. 10.00 do 18.00
w soboty od godz. 8.00 do 15.00.

Tel. 44/ 731 34 66, kom. 695 915 495
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12 do 15 maja w Olsztynie odby-
wały się Główne Mistrzostwa Pol-

ski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu. 
W zawodach udział brało 503 zawodników 
z 93 klubów. Klub LKS Omega Kleszczów 
reprezentowały trzy zawodniczki: Barbara 
Wasilewska (18 lat), Kinga Trojanowska (17 
lat) i Monika Szymańska (16 lat).

Bardzo dobrze zaprezentowała się Bar-
bara Wasilewska, która zwyciężyła na dy-
stansie 800 m z czasem 8’43”38 i była dru-
ga na dystansach 400 m (4’16”29) i 1500 m 
(16’59”18). W każdym z tych startów uzy-
skała Klasę Mistrzowską według klasyfika-
cji sportowej w pływaniu na lata 2010-2012 
na pływalni 50 m. 

Na 200 m B. Wasilewska zajęła 11 miej-
sce. Dodajmy, że na wszystkich dystansach 
pływała stylem dowolnym. Nasza zawod-
niczka poprawiła rekordy okręgu łódzkiego 

maja na boiskach w Kleszczowie i Łękiń-
sku odbył się młodzieżowy turniej piłki noż-

nej LZS „Piłkarska kadra czeka” powiatu bełcha-
towskiego. Drużyny dziewczęce rozgrywały swoje 
mecze na boisku w Kleszczowie. W meczach 
trzech zespołów, które wzięły udział w turnieju, pa-
dły następujące wyniki:
•	 LKS Omega Kleszczów – Zespół Szkół Kluki 0:0 

(karne 6:5 dla Kleszczowa)
•	 ULKS „Kusy” Łobudzice – LKS Omega Klesz-

czów 1:0
•	 ULKS „Kusy” Łobudzice – Zespół Szkół Kluki 

5:0
Miejsca:
I. ULKS „Kusy” Łobudzice
II. LKS Omega Kleszczów
III. Zespół Szkół Kluki

W piłkarskim zespole LKS Omega Kleszczów 
wystąpiły uczennice gimnazjum w Kleszczowie: 
Aleksandra Trajdos, Klaudia Kowalska, Sylwia Mi-
siak, Karolina Kil, Klaudia Łysik, Natalia Figlus, Pa-
trycja Urbańska, Julia Berg, Paulina Rajtarska, 
Katarzyna Morawiec, Klaudia Michałek, Marika 
Matynia i Karolina Kątna.

Drużyny chłopców rozgrywały swoje mecze 

å ciąg dalszy na str. 16
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na boisku w Łękińsku. W rywalizacji trzech drużyn 
padły wyniki:
•	 ULKS „Kusy” Łobudzice – Zespół Szkół Kluki 

4:1
•	 LKS Omega Kleszczów – Zespół Szkół Kluki 6:1
•	 LKS Omega Kleszczów – ULKS „Kusy” Łobu-

dzice 2:1
Miejsca:
I. LKS „Omega” Kleszczów
II. ULKS „Kusy” Łobudzice
III. Zespół Szkół Kluki

Drużynę LKS Omega Kleszczów tworzyli 
uczniowie gimnazjum w Kleszczowie: Błażej Kąt-
ny, Radosław Osiewicz, Mateusz Ryplewicz, Ja-
kub Sobociński, Patryk Sosnowicz, Jakub Urbań-
ski, Piotr Śluga, Kamil Bębnowski, Radosław 
Klewin, Krzysztof Miller, Adrian Ociepa, Mateusz 
Roczek i Bartłomiej Saternus.

Za zajęcie pierwszego miejsca drużyny otrzy-
mywały puchary, a zawodnicy wszystkich drużyn 
odebrali medale. Nagrody w postaci sprzętu spor-
towego dla drużyn piłkarek i piłkarzy ufundowa-
li organizatorzy turnieju „Piłkarska kadra czeka”: 
Rada Powiatowa LZS w Bełchatowie i LKS Ome-
ga Kleszczów.

Turniej „Piłkarska kadra czeka”

Wielki sukces B. Wasilewskiej
(pływalnia 50 m) na 400 m, 800 m i 1500 m 
stylem dowolnym w kategorii 18 lat i w ka-
tegorii senior.

Miejsca zajęte przez Kingę Trojanow-
ską: ● 25. na 800 m (9’46”78), ● 40. na 400 
m (4’44”00), ● 47. na 200 m (2’16”47), ● 58. 
na 100 m (1’03”93), ● 82. na 50 m (0’31”26) 
- wszystkie konkurencje pływała stylem do-
wolnym. 

Monika Szymańska: ● 27. na 400 m 
(4’42”31), ● 34. na 200 m (2’37”30), ● 42. 
na 50 m (0’34”12), ● 43. na 100 m (1’13”10). 
Pierwszy dystans - styl dowolny, trzy kolej-
ne - styl grzbietowy.

Barbara i Kinga są uczennicami Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie - uczęszczają do klasy sportowej. 
Monika jest uczennicą gimnazjum w Klesz-
czowie. Trenerem naszych pływaczek jest 
Robert Pawlicki.

Radość tańca
ic nie daje dzieciom tyle stosownej 
pewności siebie i umiejętności za-

chowania się i nic ich tak nie pobudza do 
obcowania z ludźmi starszymi od nich, jak 
taniec, przeto sądzę, że należy uczyć je 
tańczyć tak wcześnie, jak tylko są w stanie 
się tego nauczyć – to jedna z tez, zawartych 
w „Myślach o wychowaniu” angielskiego fi-
lozofa, polityka i ekonomisty Johna Locka, 
żyjącego w XVII wieku.

Teza nie straciła przez wieki na aktual-
ności, bo przywołują ją chętnie także współ-
cześni organizatorzy tanecznych zajęć 
i konkursów dla małych dzieci. Aby się prze-
konać, jak dużo radości sprawiają dzieciom 
zajęcia taneczne, wystarczyło obejrzeć 
Galę Tańca Przedszkolaków, której ósma 
już edycja odbyła się 11 maja. Za jej orga-
nizację odpowiadało w tym roku przedszko-
le w Kleszczowie. Miejscem gali była sala 
sportowa kleszczowskiej Szkoły Podstawo-
wej. Dzięki temu, że impreza została zorga-
nizowana w godzinach popołudniowych ta-
necznym popisom przedszkolaków mogły 
przyglądać się całe rodziny. 

W ruch poszły aparaty fotograficzne 
i kamery. Powstała więc obszerna fotogra-
ficzna dokumentacja tej imprezy, a dodat-
kowo przedszkola zamieściły obszerne ga-
lerie na swoich stronach internetowych.

Gala Tańca Przedszkolaków jest 
w pewnym sensie podsumowaniem zajęć 
z tańca towarzyskiego, które prowadzone 
są w każdym z gminnych przedszkoli w wy-
miarze 2 razy po pół godziny tygodniowo. 
W tym roku szkolnym naukę tańca prowa-
dzi Studio Tańca „Etiuda” Zbigniewa Fisze-
ra z Bełchatowa.

– Przedmiotem tanecznych zajęć przed-
szkolaków są: walc angielski i wiedeński, 
jive, cha-cha i disco dance – wylicza na-
uczycielka Ewa Bindas, która osiem lat temu 
zainicjowała organizowanie tanecznych gal 
przedszkolaków w gminie Kleszczów.

W tegorocznej gali uczestniczyło łącz-
nie około 90 dzieci. Kolejno swoje umiejęt-
ności prezentowały przedszkolaki z grup 
5- i 6-latków z placówek w Kleszczowie, 

N

Turniej tenisa stołowego
tenisistów zgłosiło się do kolej-
nej edycji turnieju o puchar wój-

ta gminy Kleszczów, organizowanego przez 
Szkołę Podstawową w Kleszczowie. Zawod-
nicy reprezentowali ok. 20 szkół i klubów, 
w zdecydowanej większości z woj. łódzkie-
go. Najlepsi w poszczególnych kategoriach:

Szkoły podstawowe - dziewczęta: 
1. Karina Kuwerska (PiKTS Piotrków Tryb., 
2. Paulina Materka (Elta Łódź); chłopcy: 
1. Michał Stobiecki (Elta Łódź), 2. Michał 

Oracz (Kusy Łobudzice).
Gimnazjum - dziewczęta: 1. Katarzyna 

Kuwerska (ULKS Moszczenica), 2. Wiktoria 
Przywara (Jedynka Łódź); chłopcy: 1. Ma-
ciej Szurlej (ŁTSR Agrosad Łask), 2. Michał 
Józefiak (ŁTSR Agrosad Łask).

Za trzy pierwsze miejsca przyznano pu-
chary, a 8 najlepszych zawodników w każ-
dej kategorii mogło liczyć na nagrody rze-
czowe. Sędzią głównym turnieju był Longin 
Wróbel.
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Seniorzy przy stołach
enisiści stołowi, zaliczani do kategorii seniorów, walczyli 20 maja w Osjakowie 
w Indywidualnych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w Te-

nisie Stołowym. W imprezie wystąpili także zawodnicy LKS Omega Kleszczów. Zaję-
li następujące miejsca:

●  II – Kamil Trzcinka, ● III – Jarosław Nitek, ● V – Łukasz Posmyk.

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

Od

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.

T

N
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
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 Pocztowy  731-31-82
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

8 czerwca cała Polska będzie śle-
dzić z uwagą mecze rozgrywane 

w Mistrzostwach Europy. Zanim jednak na 
stadiony wybiegną czołowe drużyny Euro-
py, na boiskach gminnych ostatnie mecze 
rundy wiosennej rozegrają dwa zespoły 
LKS Omega Kleszczów. 
III liga
(mecz na stadionie w Kleszczowie)

Zapraszamy do kibicowania
•	 2 czerwca, godz. 17.00 – LKS Ome-

ga – KP PIASECZNO SSA
Klasa okręgowa seniorów
(mecz na boisku w Wolicy)
•	 7 czerwca, godz. 17.00 – LKS Ome-

ga II – LUKS Gomunice
W imieniu klubu zachęcamy kibiców 
z terenu gminy Kleszczów do udziału 
w tych meczach.

ad Zalewem „Patyki” koło Zelowa od-
były się 11 maja drużynowe sztafe-

towe biegi przełajowe Zrzeszenia LZS wo-
jewództwa łódzkiego szkół gimnazjalnych. 
W zawodach tych startowała też drużyna 
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Klesz-
czowie, złożona z zawodników zrzeszonych 
w LKS Omega Kleszczów. W biegu sztafeto-
wym dziewcząt drużyna w składzie: Aleksan-
dra Klewin, Weronika Chojka, Aleksandra 
Trajdos, Klaudia Jagusiak i Joanna Wojewo-

da (trasa biegu 1000 m x 5 zawodniczek) 
zajęła piąte miejsce na osiem startują-
cych sztafet. Natomiast drużyna chłop-
ców w składzie: Patryk Trajdos, Mateusz 
Roczek, Kamil Kubiak, Wiktor Dytnerski 
i Patryk Kubiak zajęła szóste miejsce na 
osiem startujących sztafet.

Organizatorami imprezy biego-
wej były: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Łodzi, Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w Bełchatowie oraz MG LKS w Zelowie.

Drużynowe sztafetowe 
biegi przełajowe
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Bilet na basen dla każdego dziecka
za 50 % ceny*

Osoby, które w dniu 1 czerwca zakupią rodzinny bilet na basen, 
otrzymają bilet uprawniający do zakupu takiej samej usługi w 
dniach 2-30 czerwca 2012 w kwocie pomniejszonej o 30 proc.
*dzieci do 16. roku życia

PROJEKCJA BAJEK W AULI SOLPARKU 
WSTĘP WOLNY !!!
•	 10.00 – „HAPPY FEET 2. Tupot małych stóp”
•	 18.00 – “Bolek I Lolek na Dzikim Zachodzie”

RODZINNE ZAWODY SPORTOWE 
(Amfiteatr SOLPARKU, godz. 16.00 – 18.00)
•	 tor przeszkód
•	 przeciąganie liny
•	 mini turniej piłki nożnej

Dla zwycięzców – NAGRODY!!
SOLPARK Kleszczów Sp. z o.o.; tel. 44/ 731 65 17 lub 44/ 731 65 01

www.kompleks-solpark.pl

Przedszkolaki w bibliotece
wa Stadtmüller to autorka zbiorów opowiadań, bajek, 
wierszy i scenariuszy teatralnych. W Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Kleszczowie spotkała się z grupą starszych dzieci 
przedszkolnych. Czytała im swoje utwory, zachęciła do rozwią-
zywania zagadek, a także do wspólnego przygotowania mini-te-

atrzyku.
Atrakcją dla kolej-

nej grupy przedszko-
laków było spotkanie 
autorskie z Wiesła-
wem Drabikiem. Pię-
ciolatki z przedszkola 
w Łuszczanowicach 
wzięły udział w swo-
istej l i terackiej za-
bawie słowem. Naj-
więcej entuzjazmu 
wzbudziły zabawne 
fragmenty bajek, czy-
tane przez samego 
autora, który zachęcał 

słuchaczy do odgadywania rymów. Dzieci chętnie odpowiadały też 
na zadawane przez autora zagadki.

Pamiątką, którą po każdym z tych spotkań mogli z sobą do 
domów zabrać uczestnicy, były książeczki z autografami ich au-
torów. Taka pamiątka na półce domowej biblioteczki może być 
– zwłaszcza dla maluchów – zachętą do częstszego sięgania 
w przyszłości także po inne lektury. (s)

E

Przedszkolaki na spotkaniu z W. Dra-
bikiem

Radość tańca

Łuszczanowicach i Łękińsku. Każde z przedszkoli zadbało o to, 
by jego przedstawiciele mieli w miarę jednolite stroje. Szczegól-
nie efektownie prezentowały się w tym roku dziewczynki z klesz-
czowskiego przed-
szkola, dla których 
przygotowano na 
i m p r e z ę  n o w e 
suk ienk i ,  a  jed -
na z mam zadba-
ła o profesjonalne 
uczesanie każdej 
z małych tancerek.

W przerwach 
prezentacji wystę-
powali starsi tan-
cerze, zaprosze-
ni do Kleszczowa 
przez właściciela 
Studia Tańca „Etiu-
da”. Było to istotne 
urozmaicenie im-
prezy, a dla najmłodszych uczestników - zachęta do kontynuowa-
nia tanecznych treningów w przyszłości. Warto dodać, że gala nie 
miała charakteru konkursu. Nie było punktowania tańców i przy-
znawania miejsc. 

– Dominującą zasadą, która przyświeca naszej gali, jest do-
wartościowanie każdego uczestnika – podkreślają organizato-
rzy. – Każde dziecko osiąga sukces na miarę swoich możliwo-
ści. Wśród dzieci nie ma więc przegranych – wszyscy są wygrani.

I zgodnie z tą zasadą przyznano równorzędne puchary dla 
każdego przedszkola, zaś każdy z uczestników otrzymał złoty 
medal.

(s)

å ciąg dalszy ze str. 14

Orkiestra na podium festiwalu
łodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów była nieobecna 
podczas tegorocznych Dni Kleszczowa, bo brała udział w IX. 

Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Kozach koło Bielska-
-Białej. Rywalizując z siedmioma innymi orkiestrami walczyła o nagro-
dę Beskidzki Muzykant 2012. Główna nagroda przypadła gościom z 
Czech (Dechový orchestr mladych ZUS Příbor), a nasi muzycy wy-
walczyli III miejsce, nagrodzone Złotym Dyplomem i nagrodą pienięż-
ną. W ocenianym przez jury 20 minutowym koncercie zaprezentowa-
li cztery utwory.

(s)
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