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Powstaje dom pomocy społecznej
śród nas przybywa z roku na rok coraz więcej starszych osób. Wydaje się, że za 
tym procesem nie nadąża polityka społeczna państwa, nie nadążają też zmiany 

w naszej hierarchii wartości. Do działania włączają się samorządy wraz z organizacjami po-
zarządowymi. Tak jest np. w Kleszczowie.

W maju ruszyły prace przy budowie domu pomocy społecznej, którego prowadzeniem 
zajmie się Fundacja Servire Homini. Stanie on u zbiegu ulic Głównej i Ogrodowej. 27 czerw-
ca zakończono betonowanie ław fundamentowych.

Więcej na str. 5.

Prace 
na Sosnowej

Ruszyły prace związane z gruntowną, za-
planowaną na kilkanaście miesięcy, prze-
budową ulic Sosnowej i Słonecznej. Ze 
względu na planowane poszerzenie jezdni 
i budowę po obu jej stronach 2-metrowych 
chodników konieczne było wycięcie części 
drzew przy Sosnowej.

OSP w Żłobnicy 
ma 90 lat

Jubileusz 90-lecia działalności świętu-
je jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Żłobnicy. Jej założycielami w 1922 roku 
byli trzej mieszkańcy tej wsi: Jan Siedlecki, 
Józef Glit oraz Jan Stefańczyk. Dziś nie ma 
śladu po starej, drewnianej siedzibie pierw-
szej strażnicy, zbudowanej dzięki ofiarności 
i wsparciu obywateli Żłobnicy. Nowa, muro-
wana remiza, w której jednostka OSP funk-
cjonuje obecnie, ma nieco ponad 15 lat.

Więcej na str. 6.

Pieniądze 
na wakacje

Kwoty stypendiów gminnych, które naj-
lepsi uczniowie szkół naszej gminy otrzy-
mali za II semestr zakończonego roku 
szkolnego 2011/12, sięgały nawet 820 zł. 
Łącznie 122 stypendystom z kasy gmin-
nej wypłacono ponad 70 tys. zł. Na liście 
uczniów z najwyższą średnią ocen najlicz-
niejszą grupę (48 osób) stanowią ucznio-
wie gimnazjum.

Decyzje o przyznaniu gminnych stypen-
diów, a także świadectwa z czerwonym pa-
skiem wręczane były w każdej ze szkół 29 
czerwca podczas uroczystości zakończenia 
roku szkolnego.

Na zdjęciu: grupa najlepszych uczniów 
Zespołu Szkół  Ponadgimnazja lnych 
w Kleszczowie.

W

Instalacja CCS
11 lipca spółka PGE Górnictwo i Ener-

getyka Konwencjonalna poinformowała 
o wyborze wykonawcy prac przygotowaw-
czych związanych z budową rurociągu, 
którym będzie transportowany dwutlenek 
węgla, przeznaczony do wtłoczenia pod 
ziemię. Wykonawcą prac przygotowaw-
czych została firma ILF Consulting Engine-
ers Polska Sp. z o.o..

Instalacja CCS (Carbon Capture and 
Storage), służąca do wychwytywania, 
transportu i podziemnego składowania CO2, 
budowana będzie w Elektrowni Bełcha-
tów i pozwoli wychwycić trzecią część tego 
gazu, powstającego w trakcie pracy nowe-
go, uruchomionego w 2011 roku turboze-
społu o mocy 858 MW. Ta trzecia część 
zneutralizowanej emisji CO2 oznacza gigan-
tyczną w skali roku ilość 1,8 mln ton.

å ciąg dalszy na str. 7
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Krótko
Łąki do przeglądu
Od 30 lipca do 3 sierpnia pracownicy In-
stytutu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy przeprowadzą na terenie 
naszej gminy przegląd stanu trwałych 
użytków zielonych w celu określenia ak-
tualnego zasięgu leja depresji spowodo-
wanego działalnością KWB Bełchatów. 
Ocenią też jego ujemny wpływu na plo-
nowanie łąk w drugim pokosie.

Badania profilaktyczne
140 kobiet skorzystało z badań profilak-
tycznych, zorganizowanych w czerwcu 
staraniem Urzędu Gminy. Na badania 
USG piersi zgłosiło się 27 osób, a na ba-
dania mammograficzne oraz cytologicz-
ne – łącznie 113.

Budowa skateparku
Budowę skateparku w Łuszczanowicach 
będzie realizować spółka MPG s.c. Ła-
giewniki. Planowany termin zakończenia 
inwestycji to połowa września, a koszt – 
prawie 465 tys. zł.

Stypendia motywacyjne
3 lipca na posiedzeniu Gminnej Komi-
sji Stypendialnej zostały przyznane 84 
stypendia motywacyjne za szczególne 
osiągnięcia (sportowe, artystyczne itp.) 
dla uczniów gimnazjum, szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych, a także 31 
stypendiów za wyniki w nauce, uzyska-
ne przez uczniów chodzących do szkół 
ponadgimnazjalnych nie prowadzonych 
przez gminę Kleszczów.

Szkolenia w Arreksie
W czerwcu zakończyły się 60-godzin-
ne kursy z języka angielskiego dla doro-
słych I i II stopnia. Ukończyło je w sumie 
19 osób. Siedem osób zostało przeszko-
lonych z zakresu podstawowych wy-
magań higieniczno-sanitarnych (daw-
ne minimum sanitarne). Rozpoczęty 
w kwietniu 60-godzinny kurs języka ro-
syjskiego dla dorosłych zakończy się w 
listopadzie br. Na zajęcia uczęszcza 7 
osób.

(s)

Wręczone 
nominacje 

dyrektorskie
lipca w Urzędzie Gminy w Kleszczo-
wie odbyło się wręczenie nominacji 

dla dwojga dyrektorów. Pełniący funkcję 
wójta gminy Kleszczów Jacek Rożnowski 
w obecności sekretarza gminy Kazimierza 
Hudzika wręczył akty nominacji na pięcio-
letnie kadencje dyrektorom:
•	 Publicznego Przedszkola Samorządo-

wego w Łękińsku – Dorocie Paciorek,
•	 Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta 

w Kleszczowie – Ryszardowi Ciągło.
Dyrektorzy wyłonieni zostali w drodze 

ogłoszonych wcześniej konkursów. Kon-
kurs na dyrektora przedszkola w Łękińsku 
został rozstrzygnięty 24 maja, natomiast na 
dyrektora kleszczowskiego gimnazjum – 22 
czerwca.

Nominowani szefowie obydwu placó-
wek będą pełnić swe funkcje od 1 września 
2012 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

(s)

sierpnia minie termin przyjmowania przez Urząd Gminy 
w Kleszczowie wniosków, składanych przez osoby zainte-

resowane uzyskaniem gminnego dofinansowania na zakup sadzo-
nek drzew i krzewów ozdobnych. Zgodnie z zapisem paragrafu 8 
obowiązującego obecnie regulaminu dofinansowania zakupu sa-
dzonek wnioski o dofinansowanie w danym roku budżetowym 
są przyjmowane tylko do końca sierpnia.

Jednocześnie informujemy, że dzięki wprowadzonej zmianie 
w regulaminie o dofinansowanie ze środków budżetu gminy Klesz-

Umowa na 
drogowe projekty

siedemnaście firm ubiegało się 
o możliwość wykonania projek-

tów kolejnych inwestycji drogowych plano-
wanych przez gminę Kleszczów. Rozstrzy-
gnięty właśnie przetarg dotyczył zadania 
noszącego nazwę „Rozbudowa/przebudo-
wa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce - 
Kalisko od Kleszczowa do Kaliska o łącznej 
długości ok. 10 320 mb”. Wykonaniem pro-
jektów zajmie się kielecka spółka Biuro Pro-
jektowe „Droginf”, która złożyła najkorzyst-
niejszą ofertę. Umowa została podpisana 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie 11 lipca.

Całkowita długość odcinka drogi powia-
towej 1500E, przewidzianego do moder-
nizacji, wynosi ponad 10,3 km. Zapisane 
w umowie wynagrodzenie dla wykonawcy 
wyniesie 286 tys. zł brutto, a terminy wy-
konania projektów - od 10 do 17 miesięcy. 
Najwięcej czasu będzie wymagało zapro-
jektowanie rozbudowy trzeciego odcinka o 
długości 4,3 km.

(s)

czów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych mogą się teraz 
ubiegać także osoby nie posiadające prawa własności do nierucho-
mości, lecz jedynie prawo do dysponowania nieruchomością, na te-
renie której mają być wykonane „zielone” nasadzenia.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie zostały szczegółowo 
opisane na stronie internetowej gminy Kleszczów, pod adresem 
http://www.kleszczow.pl/sadzonki/.

(s)

Coraz mniej czasu na złożenie wniosku

ielony pojemnik na szkło, żółty – 
na odpady plastikowe. Wokół – 

wypielęgnowane kwiaty i drzewka, równo 
przycięty trawnik. Uśmiechnięta dziew-
czynka podnosi z trawnika jakiś odpa-
dek. Na ten widok uśmiecha się też py-
zate słońce. To krótki opis treści rysunku 
Martynki Bujacz z przedszkola w Klesz-
czowie. Jej praca była jedną z prawie 140 

Rady na odpady
przekazanych na konkurs „Nasze rady 
na odpady”, zorganizowany w ramach 
szerszej kampanii edukacyjnej, skiero-
wanej do dzieci i młodzieży z terenu na-
szej gminy.

Kampania realizowana była w czerw-
cu, a jej kulminacja miała miejsce 18 i 19 
czerwca, kiedy pracownicy zaangażowa-
nej przez Urząd Gminy firmy Business 
Communication Group z Piły zorganizo-
wali zajęcia dla sześciu grup. Zajęcia, 
w trakcie których wykorzystano m.in. pre-
zentacje multimedialne, przeprowadzone 
były w gimnazjum, obydwu szkołach pod-
stawowych oraz w trzech przedszkolach.

Podobne działania edukacyjne z za-
kresu prawidłowego gospodarowania od-
padami, skierowane do dzieci i młodzie-
ży, prowadzone były także przed dwoma 
laty. Nowością tegorocznej kampanii sta-
ło się zorganizowanie konkursu plastycz-
nego, poświęconego idei prawidłowego 
gospodarowania odpadami.

(s)
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Lipcowa sesja

å ciąg dalszy na str. 4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kleszczowie

informuje, że wnioski o ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 

nowy okres świadczeniowy
– od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. –
przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się 

o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy 
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z doku-
mentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypła-
ta świadczeń przysługujących za miesiąc paździer-
nik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy 
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z doku-
mentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 
października, ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc październik następuje 
do dnia 30 listopada.

Więcej informacji pod numerem telefonu 44/ 
731 36 32 oraz na stronach internetowych:
• http://www.gopskleszczow.pl/index
• http://www.gops.bip.kleszczow.pl/

Informacja dla rolników
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/285/04 Rady Gmi-

ny Kleszczów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie 
wprowadzenia lokalnego programu pomocy spo-
łecznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 06.12.04 r. 
Nr 319 poz. 2662 ze zmianami), informuje się rol-
ników zamieszkałych i prowadzących gospodar-
stwo rolne na terenie gminy Kleszczów, iż zgod-
nie z Uchwałą pomoc pieniężna przewidziana tą 
uchwałą przysługuje rolnikom na obszarach do-
tkniętych klęską żywiołową, której skutki zosta-
ją oszacowane przez komisję powołaną przez 
Wójta Gminy Kleszczów.

Udzielenie pomocy następuje na podstawie 
złożonego wniosku i po oszacowaniu przez ko-
misję poniesionych strat.

Z treścią uchwały zapoznać się można na stro-
nie www.gops.bip.kleszczow.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie GOPS.

Informacja Zakładu 
Komunalnego „Kleszczów” 

o żniwach
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. in-

formuje, że koszenie zbóż będzie przebiegało tak, 
jak w latach ubiegłych, pole obok pola, według po-
niższej kolejności:

1) Czyżów; Żłobnica
2) Wolica; Łękińsko
3) Łuszczanowice; Kleszczów
4) Dębina; Antoniówka
5) Kamień; Rogowiec.

Ceny usług:
•	 kombajn zbożowy  ......................  294,84 zł/godz.
•	 kombajn zbożowy z rozdrabniaczem

 .................................................... 329,40 zł/godz.
•	 prasa do słomy ze sznurkiem  ..... 195,48 zł/godz.
•	 kombajn zbożowy New Holland  .. 329,40 zł/godz.
•	 kombajn zbożowy New Holland 

z rozdrabniaczem  ....................... 374,76 zł/godz.
Podane ceny są cenami brutto.

10 lipca odbyła się kolejna, dwu-
dziesta piąta w tej kadencji sesja 

Rady Gminy. Sesję poprzedziło wspólne 
posiedzenie komisji Rady Gminy Klesz-
czów. Radni rozpatrzyli prośby o udzie-
lenie finansowego wsparcia, z którymi do 
gminy Kleszczów zwróciły się inne jed-
nostki samorządu terytorialnego oraz pla-
cówki medyczne. Pozytywnie zostały roz-
patrzone dwie takie prośby. Znalazły one 
swój finał w postaci przyjętych na se-
sji uchwał. Gmina Dobryszyce otrzymała 
wsparcie na zakup wykaszarki do ciągni-
ka w kwocie 20 240 zł, natomiast gmina 
Drużbice – 100 tys. zł na wykonanie od-
wodnienia hali sportowej w Drużbicach.

W oparciu o wnioski, złożone przez 
skarbnika gminy, kierowników kilku refe-
ratów Urzędu Gminy w Kleszczowie oraz 
przez dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Łękińsku wprowadzone zostały zmia-
ny w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Kleszczów na lata 2012-2015. 
Radni zatwierdzili te zmiany, przyjmując 
stosowną uchwałę. Część wprowadzo-
nych zmian znalazła potem swoje prze-
łożenie na korektę budżetu gminy na rok 
2012. Skorygowane plany budżetowe 
przedstawiają się tak:
• plan dochodów – 261.283.501,90 zł,
• plan wydatków – 251.245.113,06 zł,
• planowana nadwyżka budżetowa – 

10.038.388,84 zł.

Kolejna z podjętych na lipcowej se-
sji uchwał dotyczyła zaliczenia do kate-
gorii dróg gminnych dróg planowanych 
do zbudowania na osiedlu w miejscowo-
ści Łuszczanowice Kolonia. Ta procedura 
jest niezbędna do dokończenia projektów 
technicznych, dotyczących infrastruktu-
ry dla tego osiedla. Dodatkowo na zebra-
niu wiejskim w Łuszczanowicach w stycz-
niu tego roku mieszkańcy zgłosili wniosek 
o nadanie nazw ulicom, które powsta-
ną na wspomnianym osiedlu. Podstawą 
do nadania nazw ulicom jest zakwalifiko-
wanie ich do dróg gminnych publicznych. 
W załączniku do uchwały wymieniono sie-
dem osiedlowych dróg, a na załączni-
ku graficznym naniesiono ich przebieg. 
Każda z siedmiu nowych dróg gminnych 
otrzymała swój numer (od 1100 do 1106).

Rada Gminy w dalszej części se-
sji przyjęła sprawozdanie z działalno-
ści statutowej Fundacji Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów za rok 2011 oraz protokół 
z kontroli, przeprowadzonej przez trzyoso-
bowy zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej 
w przedszkolu w Łuszczanowicach. Kon-
trola obejmowała rok 2011 i I kwartał roku 
2012 i dotyczyła: realizacji wydatków po-
niesionych w przedszkolu na wyżywienie, 
wpływów uzyskanych za czesne od osób 
spoza gminy Kleszczów, a także kosztów 
utrzymania i funkcjonowania obiektu.

(s)

Podczas XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kleszczów w dniu 13 
czerwca br. radni 11 głosami „za” przy dwóch głosach „przeciw” i jednym 
głosie wstrzymującym przyjęli „stanowisko odnośnie sytuacji panującej w 
Gminie Kleszczów”. Wniosek o przyjęcie tego stanowiska zgłosili podczas 
wspomnianej sesji radni gminy Kleszczów (wg kolejności złożonych pod 
wnioskiem podpisów): Jacenty Kociniak, Jacek Pacholik, Henryk Michałek, 
Halina Gurazda, Tadeusz Kuśmierek, Halina Zagórska, Mariusz Sobociń-
ski, Mirosław Misiak, Lesław Jańczyk, Krystyna Ciesielczyk, Paweł Bujacz.

Poniżej publikujemy przyjęte podczas sesji stanowisko.
Jednocześnie Urząd Gminy w Kleszczowie, jako wydawca biuletynu „In-

formator Kleszczowski”, informuje że nie ponosi odpowiedzialności za tre-
ści zawarte w przyjętym przez Radę Gminy Kleszczów stanowisku i opinie 
wyrażane przez radnych.

Stanowisko odnośnie sytuacji
panującej w Gminie Kleszczów
Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Kleszczów! W ostatnim okresie mocno 

nasiliły się ataki na Radę Gminy w związku z zagospodarowaniem przestrzennym Gmi-
ny Kleszczów, a w szczególności zagospodarowania strefy przemysłowej nr 4 w Bogu-
miłowie, jak i składowania popiołów. Plany składowania popiołów pochodzących z od-
krywki „Szczerców” przyjęte zostały przynajmniej 10 lat temu i nigdy nie słyszeliśmy 
sprzeciwu Wójta w tej kwestii, a decyzję o podwyższeniu składowiska w Bogumiłowie 
podjął urzędujący obecnie Sekretarz Gminy.

Informujemy Państwa, że Rada Gminy obecnej kadencji nie wniosła żadnych 
zmian, oprócz dwóch mówiących o podniesieniu wysokości budowli przemysłowych 
w strefie nr 4 oraz możliwości rozprowadzenia torów kolejowych po strefie. Zmiany te 
zostaną wprowadzone w związku ze składanymi wnioskami do Fundacji, a następnie 
do Rady Gminy przez zainteresowanych przedsiębiorców, którzy lokują swoje zakłady 
w strefach przemysłowych należących do Gminy Kleszczów. Podobnych zmian doko-
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Brakuje krwi!
„W województwie łódzkim kończą się zapasy krwi. Pilnie po-

trzebne grupy krwi to: A RH-, B RH-, AB RH-, O RH-” – komunikat 
tej treści pojawił się 10 lipca na stronie internetowej Urzędu Mar-
szałkowskiego w Łodzi. Najbliższa akcja krwiodawstwa w Kleszczo-
wie planowana jest dopiero na 17 sierpnia. Jeśli krwiodawcy będą 
chcieli uzupełnić zapasy regionalnego banku krwi mogą zgłosić się 
w Łodzi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
przy ul. Franciszkańskiej, które prowadzi zbiórki krwi w swojej sie-
dzibie, w następujących godzinach: ● poniedziałek – 8.00-15.30; ● 
wtorek – 8.00-17.30; ● środa – 8.00-15.30; ● czwartek – 8.00-17.30; 
● piątek – 8.00-15.30; ● sobota – 8.00-13.30.

Centrum prowadzi też akcje wyjazdowe. Ich dokładny harmo-
nogram znaleźć można wchodząc na stronę http://www.krwio-
dawstwo.pl. Podajemy też kontakt telefoniczny do RCKiK w Ło-
dzi: 42/ 61 61 400.

Punkt Zbiórki Odpadów
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogaba-

rytowych w Kolonii Łuszczanowice obsługuje mieszkańców gminy 
Kleszczów, którzy posiadają aktualną umowę ze spółką EKO-RE-
GION Bełchatów na odbiór odpadów komunalnych. Taką umowę 
należy okazać pracownikowi punktu, przywożąc posegregowane 
odpady.

EKO-REGION Bełchatów przekazał nam informacje o czasie 
otwarcia GPZOSiW w II połowie lipca. Punkt będzie dostępny w ter-
minach:
• 19 lipca – 9.00–21.00
• 20 lipca – 9.00–21.00
• 21 lipca – 6.00–22.00
• 23 lipca – 11.00–21.00
• 24 lipca – 13.00–21.00

nuje się również na wnioski mieszkańców, jest to standardowa pro-
cedura przy uchwalaniu planu przestrzennego zagospodarowania. 
Rada Gminy systematycznie realizuje koncepcję zabudowy wszyst-
kich stref przemysłowych, która została przyjęta 12 lat temu przy 
uchwalaniu Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów obowiązującej do 
2015 roku, którą Państwo zaakceptowaliście, chociażby poprzez gło-
sowanie na nas w ostatnich wyborach samorządowych w 2010 roku.

Z przykrością stwierdzamy i ubolewamy, że w Gminie Kleszczów 
znalazła się niewielka grupa młodych ludzi, która jest manipulowa-
na i kierowana przez znanych nam wszystkim zagorzałych przeciw-
ników Gminy, przeciw jej dalszemu rozwojowi, którym zależy na de-
stabilizacji życia Gminy między innymi poprzez oczernianie jej władz. 
W ten sposób pragną dobrnąć do celu, który już dawno sobie wy-
tyczyli, czyli „dorwać się do władzy”, a przez to do pieniędzy Gmi-
ny Kleszczów. Już znamy to z praktyki, po osiągnięciu celu, tych „re-
wolucjonistów” odstawią wówczas do lamusa, by nie przeszkadzali 
w rozkładzie Gminy.

Grupa tych młodych ludzi oraz kilku zwolenników kierowanych 
z tylnego siedzenia przez starych „wyżeraczy” z „Odnowy” i nie tylko, 
nawołuje między innymi do odwołania Rady Gminy pisząc wprost od-
wołajmy najpierw Radę, a dopiero potem powiemy wam, jaki mamy 
program. Pretekstem może być wszystko: odpady, popioły, plan 
przestrzennego zagospodarowania. W normalnej gminie wybory od-
bywają się co 4 lata w oparciu o programy wyborcze. Zwycięża ten, 
kto przekona wyborców do swoich racji. W trakcie kadencji referenda 
o odwołanie organów gminy prowadzą do chaosu, podziałów między 
ludźmi i zakłócają normalną pracę.

Rada Gminy jest najważniejszym organem Gminy, a w chwi-
li obecnej jedynym organem władzy w Gminie Kleszczów mającym 
mandat od społeczności gminnej do kierowania tą piękną Gminą, któ-
ra rodziła się, jak ci młodzi ludzie byli dziećmi albo mieszkali w innych 
miejscowościach.

Hasła głoszone przez tych ludzi to czysta demagogia nie mająca 
nic wspólnego z trudnym procesem rozwoju oraz prawidłowego funk-
cjonowania Gminy.

Szanowni Państwo! Pragniemy również poinformować Was, że 
grupą tą sterują ludzie spoza Gminy Kleszczów oraz tacy, którzy do 
Gminy Kleszczów powrócili. Powrócili, bo musieli to zrobić, ponieważ 
ze względu na swoją „wzorową współpracę” z organami SB w latach 
80-tych, w niszczeniu rodzącej się demokracji zostali zdemaskowani, 
a środowisko w którym żyli, całkowicie ich wykluczyło, wytykając po 
dzień dzisiejszy (piszą o tym w książkach).

Myśleli, że w Kleszczowie otrzymali dozgonny azyl, ale Panowie 
nic bardziej mylnego, jak zajdzie potrzeba to was całkowicie obnaży-
my przed kleszczowską społecznością.

Szanowni Mieszkańcy! To szalenie groźny proceder prowadzo-
ny między innymi przez tych wyszkolonych przez SB ludzi, którzy wy-
korzystują niedoświadczoną młodzież poprzez przytakiwanie im oraz 
wnikanie w struktury niektórych organizacji społecznych, działają-

cych w naszej Gminie, gdzie usiłują niestety z powodzeniem wmówić 
ich członkom, że istnieje jakieś zagrożenie, że Gmina zbacza w złym 
kierunku, że istnieją problemy gospodarcze pod pretekstem obrony 
Pani Wójt. Zapewniamy Was, że tak nie jest. To wszystko, Szanow-
ni Państwo, robią dlatego, aby przejąć władzę w Gminie Kleszczów, 
aby móc na swój sposób zarządzać jej finansami i poprzez systema-
tyczne ich wyprowadzanie zepchnąć na margines naszą małą Ojczy-
znę, by pozbawić nas dobrodziejstw w zamian za działalność gospo-
darczą, którą prowadzi u nas koncern PGE i wiele innych podmiotów, 
które właśnie dzięki naszej wspólnej pracy powstały.

Szanowni Państwo! nie podpisujcie się pod żadnymi listami, róż-
nego rodzaju wnioskami, petycjami czy listami referendalnymi, które 
są lub mogą być roznoszone przez niektórych działaczy byłej „Odno-
wy” czy „Twojego Kleszczowa” lub podstawionych przez nich ludzi. 
Są to znane chwyty służące do szantażu i eliminowania ludzi prze-
ciwnych opcji. Stosowane były w przeszłości przez władze PRL-u, 
które żywcem przeniesiono do życia Kleszczowa przez obce nam 
osoby, które nie potrafią docenić dobrodziejstwa z zamieszkiwania 
w Gminie Kleszczów, ale przecież nie za darmo, bo ponosimy i wie-
le niedogodności i szkód z racji sąsiedztwa zagłębia górniczo-ener-
getycznego.

Drodzy Mieszkańcy! Rada Gminy to prawie w całości ludzie, któ-
rzy tu zawsze mieszkali, których osobiście znacie, znacie również ich 
pochodzenie, ich rodziny, ich przekonania, a jeżeli kogoś nie znacie, 
możecie zapytać innych i chyba nie wyobrażacie sobie, aby mogła 
działać przeciw Wam, a de facto przeciw sobie samym poprzez ja-
kiekolwiek podstępne chwyty czy niekorzystne rozwiązania – wygląd 
Gminy chyba o tym świadczy.

Jesteśmy z Państwem na dobre i na złe, zawsze tak było. Nie po-
zwólmy, aby rządzili nami ludzie z Bełchatowa, Piotrkowa, Pabianic 
czy Łodzi, przy pomocy kilku młodych, ciągle ubliżających nam ludzi, 
chytrze wykorzystywanych przez nich do własnych celów. Cele te po-
stawili sobie już dawno, a teraz to tylko kolejna tura wykorzystana 
z powodu niekompletnej władzy w Gminie, bo nie ma urzędującego 
Wójta, nie z naszej zresztą winy, przecież nie odwołaliśmy Pani Wójt 
z funkcji powierzonej jej przez Państwo w wyborach, mimo takiego 
obowiązku z racji prawomocnego wyroku sądowego.

Szanowni Państwo! Nie zapominajmy, jak było po wyborach sa-
morządowych w roku 2002, gdy do władzy doszły osoby, które rzą-
dziły Gminą, Fundacją, Spółkami z udziałem Gminy Kleszczów wy-
wodzące się z „Odnowy”, a przede wszystkim pamiętajmy, gdzie 
zapadały najważniejsze dla Gminy decyzje, gdzie były przygotowy-
wane uchwały Rady Gminy, niestety, nie był to Kleszczów.

Jak zawsze liczymy na Państwa wielką odpowiedzialność, roz-
wagę, rozsądek i wsparcie dla Waszej Rady Gminy, której najważ-
niejszym celem jest dalszy rozwój naszej Gminy. Powiedzcie sta-
nowcze – NIE – dla tych zapędów kilku wichrzycieli, którzy teraz dla 
zmylenia zwią się „Twój Kleszczów”.

Z wyrazami szacunku
Rada Gminy Kleszczów

• 25 lipca – 9.00–21.00
• 26 lipca – 9.00–21.00
• 27 lipca – 9.00–21.00
• 28 lipca – 6.00–22.00
• 30 lipca – 11.00–21.00

å ciąg dalszy ze str. 3
Stanowisko odnośnie sytuacji panującej w Gminie Kleszczów
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– Problemem ludzi starszych zajmuję się od kilku lat – mówi 
ksiądz Sławomir Bednarski z Parafii p.w. NMP Anielskiej w Klesz-
czowie. – Widzę, że brakuje oferty, nie tylko rozrywkowej czy opie-
kuńczej, ale tej zwyczajnej, takiej życiowej, nakierowanej na po-
trzeby starszych osób. Ciągle najwięcej myśli się o dzieciach, 
o młodzieży – także w przestrzeni kościoła. A obok są ludzie starsi, 
którzy potrzebują rozmowy, opieki, troski. Te osoby, pozostawione 
same sobie nawet w wielopokoleniowych domach rodzinnych cier-
pią z powodu samotności, braku rozmowy, a także przez różne do-
legliwości zdrowotne.

Wydaje się, że ważniejsze są sprawy ludzi młodych, ich cią-
głe gonienie za pracą, za karierą. Starsi domownicy zostają odsu-
nięci na bok. Ksiądz S. Bednarski jest świadom, że te niekorzystne 
dla starszych osób procesy będą się nasilać. Więc szuka sposo-
bu, by im przeciwdziałać. Doświadczenia w pracy z młodzieżą, ze-
brane w poprzednich latach, pomogły mu „wyłowić” spośród grona 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie gro-
no zapaleńców, gotowych swój wolny od nauki czas poświęcać na 
pracę w charakterze wolontariuszy. Jedną z form tej wolontariackiej 
pracy miało być odwiedzanie samotnych, starszych mieszkańców 
naszej gminy i towarzyszenie im.

– Chodziło o to, by młodzież poprzez rozmowy czy lekturę jakoś 
zapełniła ten czas popołudniowych i wieczornych godzin – mówi 
ksiądz.

Inicjatywa została zaprezentowana podczas corocznego spo-
tkania opłatkowego, zorganizowanego w kleszczowskim Urzędzie 

Powstaje dom pomocy społecznej
Gminy dla starszych, samotnych mieszkańców w 2010 roku. W tym 
spotkaniu uczestniczyli też sami wolontariusze wraz z opiekunką 
(na zdjęciu).

Zosta l i  przed -
stawieni starszym 
mieszkańcom, za-
dek larowal i  chęć 
współpracy z nimi. 
Ta in ic jatywa nie 
rozwinęła się jednak 
w takim wymiarze, 
na jaki była planowa-
na. Odzew ze stro-
ny starszych okazał 
się znikomy. Ksiądz 
Sławomir analizując 
dziś przyczyny mówi zarówno o niepewności, jak i o pewnych oba-
wach osób starszych przed takimi spotkaniami z młodzieżą.

– Młodzież była zaangażowana, chętna. Ale trafiła na pewną 
barierę nieufności.

***
Problemy najstarszego pokolenia i właściwych działań, których 

oczekiwać będą w coraz większym stopniu ludzie starsi zajmują 
księdza Sławomira Bednarskiego także od strony naukowej. Jest 
teraz na końcowym etapie przygotowywania pracy doktorskiej, po-

Odkryte talenty w ZSP
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie uroczy-
stość zakończenia roku szkolnego 2011/12 miała szczegól-

ny charakter. Została połączona z odsłonięciem tablicy „Szkoła od-
krywców talentów” (pisaliśmy już o uhonorowaniu kleszczowskiego 
ZSP tym zaszczytnym tytułem). 

Poprzedzającą początek wakacji uroczystość uświetnili swo-
ją obecnością m.in. pełniący funkcję wójta gminy Kleszczów Jacek 
Rożnowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Kleszczów Tadeusz 
Kuśmierek, proboszcz Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie 
ks. Andrzej Pękalski oraz prezes Klubu Sportowego LKS Omega 
Kleszczów - Jan Gurazda.

– Mijający rok szkolny obfitował w sukcesy, nagrody, liczne sty-
pendia – podsumowała dyrektor ZSP, Agnieszka Nagoda-Gębicz. 
– Mamy nadzieję, że każdy czuł się w naszej szkole dobrze i iden-
tyfikował się z nią jako miejscem twórczego rozwoju, zdobywania 
wiedzy oraz nowych, pożytecznych doświadczeń, bo w każdym 
uczniu drzemie jakiś talent, każdy ma inne możliwości i pasje.

W gronie uczniów, którzy z pożytkiem wykorzystywali swoje ta-
lenty znalazło się aż 41 zdobywców stypendiów gminnych. Jedna z 
uczennic – Paula Misiak korzystała w minionym roku ze stypendium 
przyznanego przez prezesa Rady Ministrów oraz stypendium mar-

szałka województwa łódzkiego. W gronie stypendystów marszałka 
były też Klaudia Kozieł i Ewelina Rabenda.

Już dziś wiadomo, że na rok szkolny 2012/13 stypendium pre-
zesa Rady Ministrów otrzymają Jakub Wysmułek – uczeń LO i Mi-
chał Szustakiewicz – uczeń Technikum Nowoczesnych Technolo-
gii.

Najlepsi uczniowie ZSP zostali przedstawieni wszystkim uczest-
nikom uroczystości zamykającej kolejny, trzeci w historii tej szkoły 
rok edukacji. Podobnej prezentacji dostąpili także wyróżniający się 
sportowcy (fot. 1).

Uzyskiwali wysokie lokaty w zawodach różnych szczebli i gro-
madzili punkty decydujące o miejscu w szkolnym plebiscycie na naj-
lepszego sportowca Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie w roku 2011/12. Najwięcej punktów zgromadzili: Anna 
Muszyńska (138), Konrad Szmit (137), Justyna Botór (135), Izabela 
Pabich (133) oraz Paula Misiak (114). Czołowa trójka została uho-
norowana pucharami.

Po zakończeniu ogólnej uroczystości, której miejscem była aula 
kompleksu SOLPARK, znacznie mniejsze grono uczestników (fot. 
2 )  wz ię ło  udz ia ł 
w odsłonięciu tabli-
cy „Szkoła odkryw-
ców talentów”.

Wa r t o  w  t y m 
miejscu zaznaczyć, 
że posiadaniem ta-
kiego miana szczyci 
się – jak dotąd - tyl-
ko 57 szkół w woje-
wództwie łódzkim. 
W tym gronie są 
trzy placówki z po-
wiatu bełchatow-
skiego, przy czym 
dwie z n ich – to 
szkoły samorządowe naszej gminy: Szkoła Podstawowa im. J. Kor-
czaka w Kleszczowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Jana Pawła II w Kleszczowie.

(s)
1

2
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OSP w Żłobnicy ma 90 lat
ie przetrwały stare kroniki, nie ma też historycznych doku-
mentów i fotografii. Tak się dzieje w przypadku wielu jed-

nostek OSP, które działały na terenach wiejskich. Informacje o ich 
historii i o osobach, które przyczyniały się do powstania i funkcjono-
wania były przez szereg lat obecne w ustnych przekazach.

W przypadku OSP w Żłobnicy te właśnie przekazy mówią, iż za-
łożycielami jednostki w 1922 roku byli: Jan Siedlecki, Józef Glit oraz 
Jan Stefańczyk. Pierwsze lata niepodległości były czasem rodzenia 
się wielu stowarzyszeniowych i społecznych inicjatyw, a ich uczest-
nicy wykazywali się wielką aktywnością. Już w 1923 roku w Żłob-
nicy wybudowana została drewniana remiza strażacka. Sfinanso-
wano ją ze składek i wzniesiono dzięki pomocy mieszkańców wsi, 
którzy ofiarowali też drewno na budowę. Działkę pod remizę prze-
kazał Jakub Moskot.

Pierwszym zakupionym na potrzeby OSP wyposażeniem była 
sikawka ręczna. Służyła straży przez długie lata. Z czasem w wypo-
sażeniu jednostki znalazły się też dwie beczki, wóz z sikawką oraz 
czterokołowy wóz rekwizytowy, służący do przewozu strażaków. 
W czasie II wojny światowej został on zabrany przez żołnierzy Ar-
mii Czerwonej. Warto dodać, że jednostka OSP funkcjonowała bez 
przeszkód także podczas okupacji.

W latach sześćdziesiątych zaczęto myśleć o nowej siedzibie dla 
OSP. Powstał komitet budowy, w skład którego wchodzili: Ignacy 
Czupryński (przewodniczący), Jan Kasznicki (zastępca), Zygmunt 
Staszewski (sekretarz) oraz członkowie: Feliks Wiśniewski, Jan Bu-
jacz i Jerzy Semerat. W 1968 roku zaczęto gromadzić materiały bu-
dowlane i rozpoczęto budowę nowej strażnicy. Nowy obiekt był go-
towy po czterech latach. Został oddany do użytku 23 lipca 1972 
roku, kiedy jednostka obchodziła jubileusz półwiecza. Nowa remi-
za stała się ważnym miejscem dla społeczności Żłobnicy. Odbywa-
ły się tu zebrania wiejskie, zabawy taneczne i uroczystości wesel-

ne. Przez pewien czas w pomieszczeniach strażnicy funkcjonowała 
klubokawiarnia. Zarząd OSP w Żłobnicy tworzyli w tym czasie: Fe-
liks Wiśniewski (prezes), Jan Kasznicki (naczelnik), Lesław Bęcz-
kowski (skarbnik), Romuald Bęczkowski (sekretarz) i Zenobiusz 
Moskot (gospodarz).

W 1973 roku jednostka OSP w Żłobnicy otrzymała od Komendy 
Powiatowej w Bełchatowie beczkowóz GBM wyposażony w moto-
pompę. Kolejna wzmianka o nowym wyposażeniu pochodzi z 1991 
r. Strażacy ze Żłobnicy otrzymali wtedy do dyspozycji od Urzędu 
Gminy w Kleszczowie używanego Żuka A-15, który wcześniej sta-
nowił wyposażenie OSP Kleszczów.

Lata 90. przyniosły znaczne zmiany w stanie posiadania gmi-
ny Kleszczów, w tym także w działających tu jednostkach strażac-
kich. W Żłobnicy wybudowane zostały przez gminę nowe garaże ze 
świetlicą. Żuk został przekazany do OSP Bogumiłów, natomiast jed-
nostka w Żłobnicy otrzymała nowy wóz bojowy marki Star 244 GBA. 
Strażacy otrzymali też nowy sztandar. 26 lipca 1992 roku zorgani-
zowano uroczystość poświęcenia i przekazania garaży, sztandaru 
i samochodu.

10 stycznia 1995 roku w siedzibie OSP Żłobnica odbyło się spo-
tkanie w sprawie likwidacji budynku OSP z 1972 roku. Znajdował 
się on na terenach Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i kolido-
wał m.in. z budową kanału odwadniającego. Została podjęta de-
cyzja o postawieniu nowego budynku w miejscu starej drewnianej 
remizy oraz na działkach sąsiednich. Budowa nowej remizy stra-
żackiej rozpoczęła się 31 lipca 1995 r. Realizowana była przez 
KWB Bełchatów przy współudziale gminy Kleszczów.

Nowy, obszerny budynek był gotowy już jesienią 1996 r. Prze-
prowadzka strażaków z tzw. garaży do nowej siedziby nastąpiła 
w listopadzie, ale uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej remizy 
miało miejsce w lipcu 1997 roku. Połączono je z jubileuszem 75-le-
cia jednostki OSP. Przy okazji tego jubileuszu sztandar został od-
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osiągniętych w kraju, a także tych odnotowanych w Okręgowej Ko-
misji Egzaminacyjnej.

M. Muskała pojedzie na obóz naukowy
W minionym roku szkolnym uczniowie gimnazjum uczestniczy-
li w zajęciach wirtualnego koła naukowego. Jeden z uczniów - Mar-
cin Muskała, biorący udział w zajęciach z matematyki, wyjedzie we 
wrześniu na obóz do Krakowa, gdzie zaplanowano warsztaty na-
ukowe.

ZSP na konferencji
27 czerwca uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych: Justy-
na Botór, Paula Misiak, Izabela Pabich wraz z nauczycielką Mar-
tą Szataniak uczestniczyły w konferencji naukowej Zagrożenia ży-
cia i zdrowia w kontekście zagrożeń cywilizacyjnych, która odbyła 
się w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Konferencja była elemen-
tem projektu Łódzkie intelektualne. Prelegenci przedstawili krótkie 
prezentacje dotyczące różnych aspektów zagrożeń życia i zdro-
wia, wynikających z rozwoju cywilizacyjnego. Uczniowie Centrum 
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego 
w Łodzi zaprezentowali natomiast profesjonalny sprzęt ratowniczy 
oraz przeprowadzili krótki instruktaż postępowania z poszkodowa-
nym w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Językowy obóz w Ettenheim
W połowie czerwca grupa uczniów klas językowych ZSP wraz 
z trzema opiekunami przebywała na obozie językowym w Niem-
czech. Uczestnicy zamieszkali u niemieckich rodzin, bądź w in-
ternacie. Uczestniczyli w zajęciach językowych, poszerzając swo-
ją wiedzę m.in. o systemie edukacji oraz o systemie politycznym 
w Niemczech. Swym rówieśnikom z Niemiec przedstawili natomiast 

Szkolne wieści
Szkoła bez przemocy
Dzień Szkoły bez Przemocy zorganizowany w Szkole Podstawowej 
w Łękińsku przebiegał pod hasłem Kibicuję Fair Play i promował 
idee bezpiecznego kibicowania oraz zasad fair play. Nietrudno się 
domyślić, że akcja miała związek m.in. z odbywającymi się w tym 
czasie piłkarskimi Mistrzostwami Europy. W tym dniu obowiązywa-
ły stroje kibica (biało-czerwone lub w kolorach państw biorących 
udział w Euro ‘2012). Program całego dnia był wyjątkowo obszerny. 
Wspomnijmy tylko o najważniejszych elementach, takich jak: pre-
zentacja Kodeksu Fair Play; prelekcja na temat bezpiecznego kibi-
cowania, przedstawiona przez policjanta Dariusza Bujacza; pokaz 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowany przez 
uczniów klasy IV z wykorzystaniem manekinów i fantomów; prezen-
tacja uczniowskich prac, związanych z realizacją programu Szko-
ła z klasą 2.0 promującego wykorzystanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych w praktyce. 
Szkolni hobbyści mieli okazję pochwalić się swoimi kolekcjami i pa-
sjami. Czternaścioro uczniów prezentowało m.in. karty z piłkarzami, 
zbiory kamyków, monet, znaczków, a także kolekcje: albumów ze 
zwierzętami, płyt historycznych czy samochodzików.
Koordynatorem akcji Dzień Szkoły bez Przemocy była Małgorzata 
Jegier wraz z zespołem matematyczno-przyrodniczym.

Gimnazjum powyżej średniej
22 czerwca ogłoszono wyniki egzaminów gimnazjalnych. Przy-
pomnijmy, że w tym roku egzamin obejmował: język polski, histo-
rię z wiedzą o społeczeństwie, matematykę, przedmioty przyrodni-
cze oraz język nowożytny. W każdym z zakresów przedmiotowych 
kleszczowskie gimnazjum pod względem średniej ocen, uzyska-
nych przez uczniów, uplasowało się powyżej wyników średnich 
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Firma KWH Pipe Poland Sp. z o.o.
(www.kwh.pl) z zakładem 

produkcyjnym w Kleszczowie 
97-410 (k/Bełchatowa) 

poszukuje firm transportowych 
chcących nawiązać stalą współpracę 

w zakresie transportu krajowego 
(auta z kłonicami, plandeki). 

Szczegóły: transport@kwh.pl.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

ogłasza nabór na stanowisko

kierownika kształcenia praktycznego
w Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie, 

kierunek: technik mechatronik.
Wymagania niezbędne:
	wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem peda-

gogicznym (preferowane kierunki mechatroniczne, mecha-
niczne, elektroniczne, elektryczne);

	znajomość: ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń MEN 
regulujących pracę szkół, w tym rozporządzenia o praktycz-
nej nauce zawodu, podstawy programowej i programu na-
uczania dla zawodu technik mechatronik;

	biegła obsługa komputera;
	doświadczenie w szkolnictwie zawodowym;
	umiejętność pracy w grupie, kreatywność, zaangażowanie;
	prawo jazdy kat. B;
	znajomość rynku pracy;
	zdolności organizacyjne, systematyczność, dyspozycyjność.

Szczegółowe informacje można uzyskać na www.bip.zspklesz-
czow.wikom.pl lub pod nr tel. 44/ 731 65 60.
Dokumentację należy składać do dnia 20.08.2012 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

zatrudni nauczycieli w niepełnym wymiarze etatu:
•	 języka angielskiego,
•	 języka niemieckiego,
•	 psychologa.

Wymagania niezbędne:
•	 wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe z przygo-

towaniem pedagogicznym;
•	 doświadczenie w pracy w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ZSP 
w Kleszczowie lub pod nr tel. 44/ 731 65 60.
Dokumentację należy składać do dnia 20.08.2012 r.

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kleszczów, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1, 

w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 
Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek Pana Bohdana 
Setkowicza, Biuro Inżynierskie „KONSSOFT” - Bohdan Setkowicz, działa-
jącego z upoważnienia firmy Knauf Bełchatów Sp. z o.o. zs. w Rogowcu o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzię-
cia polegającego na budowie linii technologicznej produkcji gipsu 
budowlanego wraz z silosem magazynowym 1000 t i budynkiem tech-
niczno-laboratoryjnym oraz placem postojowym samochodów cięża-
rowych. Przedsięwzięcie jest planowane na terenie Zakładu Produkcji Płyt 
Gipsowo-Kartonowych KNAUF Bełchatów w Rogowcu.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii 
przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, przy-
stąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Posta-
nowienia i opinie, które nałożyły obowiązek przeprowadzenia oceny od-
działywania na środowisko: opinia sanitarna Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dn. 12 kwietnia 2012 roku, znak: 
PPIS-ZNS-440/10/12; postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Łodzi z dn. 2 maja 2012 roku, znak: WOOŚ.4240.270.2012.
MM.2; postanowienie Wójta Gminy Kleszczów z dnia 14 maja 2012 roku, 
znak: OŚG.6220.6.2012. Organem właściwym do wydania decyzji w tej 
sprawie jest Wójt Gminy Kleszczów, zaś organami biorącymi udział w oce-
nie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokona-
nia uzgodnień będą Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Bełcha-
towie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możli-
wości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków 
w formie pisemnej, elektronicznej ustnej, w terminie od 23.07.2012 r. do 
13.08.2012 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pok. 27). Złożone uwagi 
i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kleszczów przed wyda-
niem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Demonstracyjna instalacja CCS w Elektrowni Bełchatów jest 
jednym z sześciu tego typu przedsięwzięć na terenie Europy, które 
w 2009 roku otrzymały dofinansowanie z unijnego budżetu. Promu-
jąc czyste technologie węglowe, a także dodając bodźców rozwo-
jowych poszkodowanej w wyniku gospodarczego kryzysu Europie 
Unia wskazała (poza Elektrownią Bełchatów) elektrownie węglowe 
w Hatfield (Wlk. Brytania), w Rotterdamie (Holandia), w Compostil-
la (Hiszpania), w Porto Tolle (Włochy) oraz Janschwalde (Niemcy).

Projekt realizowany w polskiej elektrowni otrzymał dotację 180 
mln euro. To kwota spora, ale niewystarczająca na tak nowatorski i 
kosztowny projekt inwestycyjny. Spółka PGE poszukuje więc dodat-
kowych źródeł dofinansowania tego projektu. W kwietniu tego roku 
media doniosły o przeznaczeniu na inwestycję kolejnych 137 mln 
euro, które pochodzą ze wsparcia przyznanego Polsce przez Nor-
wegię, Liechtenstein i Islandię.

Dlaczego tak ważne jest uruchamianie (także w Polsce) techno-
logii umożliwiających wychwytywanie w elektrowniach CO2? Ogra-
niczenie emisji CO2 ma kluczowe znaczenie w walce ze skutkami 
ocieplenia klimatu. Obok elektrowni węglowych największymi „pro-
ducentami” tego gazu są huty, cementownie i zakłady chemiczne. 
Agencja Energii (MAE) uznała, że zastosowanie na szerszą skalę 
technologii CCS jest niezbędne, by nie dopuścić do wzrostu tempe-
ratury na Ziemi powyżej 2 st. C. Dzięki technologii CCS udaje się 
zatrzymać emisję części CO2 i przetransportować go podziemnym 
rurociągiem na pewną odległość, by następnie wtłoczyć go pod zie-
mię do wybranych w wyniku wcześniejszych badań struktur geolo-
gicznych, które - dzięki swej budowie i składowi chemicznemu - po-
zwolą uwięzić na zawsze ten cieplarniany gaz.

W przypadku Elektrowni Bełchatów dwutlenek węgla, wychwy-
cony w nowym bloku energetycznym, ma być transportowany na 
odległość ponad 120 kilometrów, do północnej części naszego re-
gionu, a wskazane przez ekspertów miejsce składowania gazu pod 
ziemią to tzw. struktura Wojszyce. Wiosną tego roku odbyły się spo-
tkania informujące przedstawicieli samorządów gmin, przez których 
teren prowadzić ma rurociąg służący do tłoczenia CO2, o plano-
wanych pracach. Odcinek trasy podziemnego rurociągu, o długo-
ści ok. 2,3 km, planowany jest także na terenie gminy Kleszczów. 
Jak wynika z założeń projektowych będzie przebiegał w większo-
ści przez tereny leśne – od Elektrowni Bełchatów w kierunku osa-
dy Słok Młyn.

(s)

Instalacja CCS
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Szkoła wzmacnia rodzinę
czerwca w obydwu szkołach podstawowych w centrum 
uwagi znalazła się rodzina. W kleszczowskiej podstawówce 

Święto rodziny zostało przygotowane przez społeczność klas I-III. 
Uczestniczyli w nim licznie członkowie rodzin uczniów (na zdjęciu). 
Była prezentacja programów artystycznych i układów tanecznych, 
a także wspólna zabawa i słodki poczęstunek.

Do świętowania Dnia Rodziny w szkole w Łękińsku włączyły się 
wszystkie klasy. Uczniowie i nauczyciele stawili się w szkole w spor-
towych biało-czerwonych strojach. Przybyli też rodzice uczniów klas 
I-VI oraz inni członkowie ich rodzin z gadżetami kibica. 

Dużo emocji wzbudziła loteria fantowa, z której dochód prze-
kazany został na fundusz, którym gospodaruje Rada Rodziców. 
Uczestnicy Dnia Rodziny mogli wziąć udział w konkursach i zaba-
wach sportowych, przygotowanych zarówno przez nauczycieli, jak 
i rodziców. Spalone kalorie były uzupełniane dzięki poczęstunkowi, 
którego przygotowaniem zajęła się Rada Rodziców.

Podstawowy cel, któremu służą takie uroczystości to doskona-
lenie współpracy szkół z rodzicami, a także pogłębianie więzi emo-
cjonalnej uczniów z członkami rodzin.

(s)

15
OSP w Żłobnicy ma 90 lat

å ciąg dalszy ze str. 6

l wynajem maszyn budowlanych i urządzeń wraz 
z obsługą operatorską

l usługi transportowe
l burzenie obiektów
l kopanie stawów
l roboty ziemne
l niwelacja terenu
l wykonanie podbudowy
l sprzedaż materiałów sypkich (piasek, torf, ziemia, 

kamień) żwir, żużel, mieszanki kruszywa

Brudzice ul. Wieluńska 25
97-565 Lgota Wielka
tel./fax (44) 680-13-43
kom: 501-360-124, 
501-360-226, 606-809-559       

e-mail: ekko11@op.pl, www.ekko11.eu

znaczony Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (na zdję-
ciu). Nie zapomniano również o uhonorowaniu członków OSP, 
którzy czynnie udzielali się w życiu jednostki.

Nowa strażnica, ogrodzona i otoczona utwardzonym placem 
dzieli się na dwie części: w garażowej umieszczony został sprzęt 
wraz z samochodem bojowym, zaś w drugiej, obszerniejszej części 
mieści się sala taneczna wraz z zapleczem kuchennym.

W 2008 roku jednostka OSP w Żłobnicy wzbogaciła się 
o nowy bojowy samochód typu GCBA marki Scania, sfinansowa-
ny w znacznej większości z własnych środków gminy Kleszczów 
z niewielkim dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wysłużony, 16-letni Star 
244 wraz z wyposażeniem przekazany został nieodpłatnie straża-
kom OSP Kluki.

W roku 2011 podczas zebrania walnego OSP w Żłobnicy zosta-
ła powołana do życia jednostka operacyjno-techniczna, w skład któ-
rej weszło osiemnastu strażaków-ratowników. Jest to jedna z trzech 
takich formacji na terenie gminy. Dwie pozostałe działają w Klesz-
czowie i Łękińsku, skupiają najlepiej wyszkolonych ochotników, któ-
rzy najczęściej uczestniczą w akcjach ratowniczych.

Jednostka OSP w Żłobnicy liczy obecnie 33 członków, w tym 
dwóch honorowych. Działalnością jednostki kieruje zarząd, którego 
prezesem od 18 lat jest Zbigniew Wysocki. W skład zarządu wcho-
dzą ponadto: Paweł Bęczkowski (naczelnik), Zbigniew Kątny (za-
stępca naczelnika), Krzysztof Piątczak (sekretarz) i Bogdan Czy-
życki (skarbnik). W Komisji Rewizyjnej zasiadają: przewodniczący 
Marcin Morawiec oraz członkowie: Karol Niewieczerzał i Grzegorz 
Zatorski.

J. Strachocki
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MURAMOoferuje:
Usługi remonotowo-budowlane

Gwarancja na wykonywane usługi
tel. 603 34 33 56

- docieplanie budynków i poddaszy;
- podwieszane sufity i zabudowy z płyt GK;
- wykończenie wnętrz;
- gładzie, malowanie;
- tynki akrylowe i podbitki;
- cięcie oraz wyginanie parapetów i obróbek blacharskich.

święconej problemom ludzi starszych. Swoje obserwacje i analizy, 
poczynione m.in. na przykładzie funkcjonujących w Polsce placó-
wek tego typu, prowadzonych głównie przez organizacje kościelne, 
będzie mógł przełożyć na język praktycznych działań i rozwiązań. 
Tą praktyczną stroną inicjatyw skierowanych do ludzi najstarszych 
ma stać się powstający w Kleszczowie dom pomocy społecznej. 
Jego budowa rozpoczęła się w maju tego roku. Inwestycję poprze-
dziły działania organizacyjne i projektowe, których efektem stało się 
bardzo poważne zaangażowanie w tę inicjatywę gminy Kleszczów. 
Stało się tak, bo powołanie domu pomocy społecznej jest jednym 
z założeń realizowanej „Strategii rozwoju gminy”.

– Zadeklarowałem władzom gminy, że podejmę się realizacji 
tego zadania – mówi ksiądz Sławomir Bednarski. – Pierwszym kro-
kiem było utworzenie odrębnego od parafii podmiotu, aby można 
było realizować budowę domu pomocy społecznej z wykorzysta-
niem funduszy, pożyczonych na ten cel przez gminę.

Powstała fundacja o charakterze charytatywnym Servire Homi-
ni. Łacińskie słowa przełożone na język polski znaczą dokładnie: 
Pomagać człowiekowi. Fundacja została zarejestrowana 28 stycz-
nia 2010 roku. Teraz można było przygotować stosowne porozu-
mienie z gminą w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 3 mln zł, 
a potem zacząć prace projektowe i organizacyjne.

Zgodnie z założeniami większa część budynku będzie przezna-
czona dla stałych pensjonariuszy. Z całodobowej opieki w domu po-
mocy społecznej będzie mogło korzystać do 65 osób. Do tego doj-
dzie mniejsza część obiektu, przeznaczona na pobyt dzienny dla 
około 20 osób. Będą z niej korzystać osoby, które w swoich do-
mach skazane są na samotność. Tu znajdą towarzystwo do rozmo-
wy, a także do dodatkowych zajęć.

***
Dzisiaj w Polsce placówki tego typu jak ta, powstająca właśnie 

w Kleszczowie nie pełnią szczególnej roli w zakresie leczenia pen-
sjonariuszy. Organizowanie zajęć dla wypełnienie czasu wolnego 
też nie jest ich podstawową funkcją. Domy pomocy społecznej to 
miejsca oferujące w pierwszym rzędzie codzienną opieką, zapew-
niające dach nad głową i przysłowiowy wikt i opierunek.

– Pensjonariuszom będzie zapewniona możliwość spotkania 
z lekarzem czy pielęgniarką, będzie też dopilnowane, aby zostały 
podane leki – wylicza ksiądz Sławomir Bednarski. – Cel takiej pla-
cówki to generalnie troska o człowieka, której być może nie ma on 
w domu.

Według pierwotnych założeń budynek miał liczyć ok. 1200 kw. 
powierzchni użytkowej.

– Firma projektująca wniosła jednak do tych założeń konkret-
ne sugestie i poprawki – przyznaje ksiądz Sławomir. – Wynikały one 
głównie z faktu, że osoby korzystające z całodobowej opieki będą 
mało mobilne i raczej rzadko będą opuszczać swe pokoje. Ostatecz-
nie do realizacji wszedł projekt budynku o powierzchni 1500 m kw. 

W połowie maja na plac budowy weszli budowlańcy. Wyko-
nawcą jest firma Logpol z Białej k. Pajęczna, specjalizująca się 

w budownictwie drewnianym. Siedziba domu pomocy społecznej 
w Kleszczowie zostanie bowiem wykonana z drewna, w technologii 
szkieletowej. Zgodnie z umową termin zakończenia budowy to ko-
niec czerwca 2013 
roku.

–  Z a ł o ż e n i e 
jest takie, że pro-
wadzeniem domu 
pomocy społecz-
nej zajmie się Fun-
dacja Servire Ho-
mini – informuje 
ksiądz S. Bednar-
ski. – DPS zosta-
nie wpisany do re-
jestru wojewody, 
jako placówka pu-
bliczna, choć pro-
wadzona  p rzez 
organizację poza-
rządową.

Działka u zbie-
gu ulic Głównej i Ogrodowej w Kleszczowie, na której realizowana 
jest inwestycja, ma powierzchnię około 40 arów. Przy powierzchni 
zabudowy, liczącej ponad tysiąc metrów kw. nie jest to dużo.

– Jeździłem sporo po Polsce i oglądałem podobnego typu 
ośrodki – mówi ksiądz Sławomir. – Stwierdziłem, że ze względu na 
ograniczoną mobilność i stan zdrowia osób, które korzystają z ta-
kich domów pomocy społecznej, nie ma potrzeby zbyt wielkiej roz-
budowy i urządzania terenów otaczających DPS. Z nich się po pro-
stu nie korzysta.

Uruchomienie domu pomocy społecznej w Kleszczowie bę-
dzie odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie w tym za-
kresie (także okolicznych gmin). Pozwoli jednocześnie wrócić do 
ciągle aktualnej (także z punktu widzenia Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych) idei pracy młodych wolontariuszy ze starszymi, samot-
nymi osobami.

Jerzy Strachocki

Wizualizacja DPS w Kleszczowie, przygo-
towana przez głównego projektanta – Wie-
sława Poltańskiego.

Powstaje dom pomocy społecznej
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Informator WAKACYJNYInformator WAKACYJNY
Na swojej stronie internetowej Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, jak 
zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne podczas wakacji w kraju i za granicą.

Bezpieczny urlop w kraju
Wybierając się na urlop w kraju lub za granicą konieczne zabierz ze sobą 
dowód ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ). W przypadkach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia 
świadczenia zdrowotne będziesz miał wykonane niezwłocznie.

Nagłe zachorowanie
W sytuacji nagłego zachorowania (m.in. biegunka, bóle gardła, brzucha 
czy gorączka) masz prawo skorzystać z opieki lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ) poza miejscem zamieszkania. Od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawo-
wo wolne od pracy pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniar-
skiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia nocnej 
i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. 
Od 1 marca br. nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest związa-
na z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklaro-
wał się pacjent. Uprawnieni do świadczeń w sytuacji pogorszenia stanu 
zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Każda 
przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej powinna umieścić w sposób 
widoczny informację o miejscu świadczonej opieki całodobowej wraz z ad-
resem i numerem telefonu. Dane te można znaleźć również na stronach 
internetowych OW NFZ.

Kiedy i jak wezwać pomoc?
Czasami znajdujemy się w sytuacji, kiedy na naszych oczach dochodzi do 
nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia. Co w takiej sytuacji należy zrobić, 
aby pomóc poszkodowanej osobie? Kiedy wezwać karetkę?
Pierwszą podstawową zasadą jest nie wpadanie w panikę, tylko podjęcie 
zdecydowanych działań. Nikt nie powinien być biernym świadkiem wypad-
ku. Najważniejsze, aby ratowanie ludzkiego życia rozpocząć już podczas 
pierwszych minut zdarzenia, ponieważ to one w dużym stopniu decydują 
o dalszym losie ofiary.
Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywa-
nym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego 
bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji orga-
nizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmia-
stowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.
Stan ten sugerować może obecność jednego z następujących objawów: ● 
utrata przytomności; ● zaburzenia świadomości; ● drgawki; ● nagły, ostry 
ból w klatce piersiowej; ● zaburzenia rytmu serca; ● nasilona duszność; ● 
nagły ostry ból brzucha; ● uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi; 
● masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego; ● masyw-
ny krwotok z dróg rodnych; ● ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, 
duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez 
jadowite zwierzęta.
Powyższe objawy mogą być spowodowane przez zaburzenia w funkcjo-
nowaniu organizmu danej osoby lub przez wiele czynników zewnętrznych, 
takich jak np.: ● zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; ● 
rozległe oparzenia; ● udar cieplny; ● wyziębienie organizmu; ● porażenie 
prądem; ● podtopienie lub utonięcie; ● agresja spowodowana chorobą psy-
chiczną; ● dokonana próba samobójcza; ● upadek z dużej wysokości; ● 
rozległa rana, będąca efektem urazu; ● urazy kończyny dolnej, uniemożli-
wiające samodzielne poruszanie się; ● zdarzenia komunikacyjne.
Jeżeli znajdziemy się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy 
wezwać zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc:

•	 z telefonu stacjonarnego na numer 999
•	 z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112

Bezpieczne wakacje w kraju i za granicą
Pamiętajmy, że szybkość dotarcia ratowników medycznych na miejsce zda-
rzenia, zależy nie tylko od szybkości przekazania informacji, ale również od 
precyzji jej przekazu. Dlatego w trakcie zgłoszenia wypadku lub zachoro-
wania, informacje podajemy zawsze zwięźle i rzeczowo, a także udzielamy 
ścisłych odpowiedzi na zadane przez dyspozytora pytania.
Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora: 
● dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne); 
● powód wezwania - co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, licz-
ba poszkodowanych); ● kto potrzebuje pomocy(jeśli jest to możliwe - imię 
i nazwisko, wiek, płeć); ● kto wzywa zespół ratownictwa medycznego (imię 
i nazwisko, numer telefonu) - ułatwi to kontakt dyspozytorowi medycznemu 
w przypadku trudności dotarcia na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa 
medycznego; ● odpowiadać dokładnie na zadane pytania dyspozytora; ● 
w określonych przypadkach należy bezwzględnie dostosować się do za-
leceń dyspozytora w zakresie udzielania pierwszej pomocy; ● wezwanie 
przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: 
„wezwanie przyjęte”.
Pamiętaj! Nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki!
Pozostań na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu zespołu ratownic-
twa medycznego.
Jeśli natomiast znajdziemy się w sytuacji, w której my sami odczujemy nagłe 
zmiany w swoim organizmie, mogące w konsekwencji poważnie zagrozić 
naszemu zdrowiu, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do szpitalnego od-
działu ratunkowego lub na izbę przyjęć szpitala.
Szpitalny oddział ratunkowy udziela pomocy medycznej osobom w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez zespoły ratownic-
twa medycznego lub zgłaszają się same. Pacjenci po wstępnej diagnostyce 
i leczeniu są kierowani do oddziałów szpitalnych lub przekazywani do innych 
placówek specjalistycznych, lub też po uzyskaniu pomocy kierowani są do 
dalszego leczenia trybie ambulatoryjnym.
Do szpitalnego oddziału ratunkowego możemy zgłosić się bez skierowania. 
Nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia.
Warto również wiedzieć, że szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony 
dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie zastępuje 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.
Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu 
uzyskania: ● recepty na stosowane przewlekle leki; ● konsultacji specjali-
stycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie; ● 
zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz 
innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym za-
chorowaniem.

Potwierdzenie prawa do świadczeń
Jeżeli pacjent przebywający w szpitalu nie posiada aktualnego zaświadcze-
nia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić 
w innym czasie:
•	 nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia;
•	 lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutko-
wać obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia. Jednak przy 
znacznym opóźnieniu w dostarczeniu potwierdzenia prawa do świadczeń, 
świadczeniodawca może odmówić zwrotu kosztów. Powyższe zasady doty-
czą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń 
na podstawie przepisów o koordynacji.
W przypadku stanu nagłego, brak dokumentu potwierdzającego prawo do 
korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy 
udzielenia świadczenia.

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia
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Relaks 
na Górze Kamieńsk

ak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej 
KWB Bełchatów podczas ostatniego sezonu zimowego z atrak-

cji dostępnych na Górze Kamieńsk skorzystało około 50 tys. narciarzy 
i snowboardzistów. Warunki sprzyjające uprawianiu zimowych sportów 
panowały tu przez 47 dni - od 28 stycznia do początku marca.

Góra Kamieńsk jest atrakcyjna także przez pozostałą część roku. 
Sezon letni trwa tutaj od 28 kwietnia. Ośrodek jest czynny każdego 
dnia w godzinach 11.00–19.00. 

Jakie atrakcje proponuje to miejsce? Można jeździć na 620-me-
trowym torze saneczkowym, wyposażonym w 35 dwuosobowych sań. 
Mogą one zjeżdżać z maksymalną prędkością 40 km/h. Osoby jeż-
dżące na rowerach górskich mogą korzystać z trzech tras rowerowych 
o różnym stopniu trudności. Dla tych, którzy wolą ekstremalne odmia-
ny kolarstwa górskiego, przygotowana została na Górze Kamieńsk 
trasa downhillowa. Do dyspozycji odwiedzających jest także tor kartin-
gowy. Najmłodsi mogą natomiast korzystać z urządzeń ustawionych 
w Mini Parku Rozrywki. Znajdą tu golden bungee, dmuchaną zjeżdżal-
nię i ściankę wspinaczkową. (s)

Informator WAKACYJNYInformator WAKACYJNY

Wakacje z muzyką
azwa „Festiwal Kolory Polski” nie powinna być obca miesz-
kańcom Ziemi Łódzkiej. Ta muzyczna impreza, powstała 

z inicjatywy Filharmonii Łódzkiej, organizowana jest w tegoroczne 
lato już po raz trzynasty. W każdą letnią sobotę i niedzielę w innym, 
z reguły interesującym zakątku naszego regionu organizowane są 
koncerty muzyczne. I nie są to wyłącznie koncerty muzyki symfo-
nicznej. W repertuarze znaleźć można i muzykę kościelną, i dawną, 
a także ludową oraz eksperymenty muzyczne.

W tym roku festiwalowy cykl zaczął się 30 czerwca koncertem 
w klasztorze Sióstr Bernardynek. Na mapie letniej wędrówki festi-
walu znalazły się m.in. takie miejsca jak Skierniewice, Konstanty-
nów Łódzki, Sieradz, Łęczyca, Zgierz, Tomaszów Mazowiecki. Me-
lomani mieszkający na terenie gminy Kleszczów najbliżej będą mieli 
na koncerty, które zostały zaplanowane w Radomsku (28 lipca), Ze-
lowie (11 sierpnia) i w Słoku (2 września). Ten ostatni koncert bę-
dzie zamykał program letniego festiwalu.

Aby poznać szczegóły dotyczące programu i miejsc kolejnych 
koncertów warto zajrzeć na „festiwalową” stronę: www.kolorypol-
ski.pl. Cenne jest to, że jeżdżąc na kolejne koncerty można pozna-
wać zabytkowe miejsca regionu łódzkiego: kościoły, klasztory, mu-
zea, a także piękne plenery. 

(s)

Z nici Ariadny
twórców z Polski nadesłało swe prace do Centralnego 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi na IV Ogólnopolską Wy-

stawę Rękodzieła Artystycznego „Z nici Ariadny”. Miłośnicy ręko-
dzielnictwa znajdą tu bogaty przekrój wszystkich technik. Najwię-
cej spośród ponad 400 prac, przekazanych na wystawę wykonano 
techniką haftu krzyżykowego i półkrzyżykowego. Są też prezento-
wane ciekawe przykłady koronki szydełkowej, czółenkowej, tzw. fry-
wolitki, koronki klockowej, haftu płaskiego, angielskiego, mereżki 
i dzianiny, wykonanej szydełkiem i na drutach.

Wystawy „Z nici Ariadny” odbywają się co 3 lata i należą do 
większych tego typu wystaw w Polsce. Obecna ekspozycja będzie 
dostępna do 2 września, zdążymy więc obejrzeć ją w wakacje.

(s)

J

N

130

Rowerowe szlaki 
nie tylko na wakacje

ajdłuższy na terenie naszego województwa, oznakowany nie-
bieskim kolorem szlak rowerowy zaczyna się w Łodzi przy Sta-

wach Stefańskiego a kończy w Tuszynie, wpinając się w Łódzką Magi-
stralę Rowerową W-E (oznaczoną kolorem czerwonym). Trasa, która 
pod względem długości jest sporym wyzwaniem, składa się z czterech 
odrębnie nazwanych, ale połączonych ze sobą odcinków:
1. Szlak im. Świętego Maksymiliana Kolbego (Łódź – Pabianice – 
Łask - Zduńska Wola);
2. Skarby Ziemi Sieradzkiej (Zduńska Wola – Warta – Błaszki – Brą-
szewice – Złoczew – Widawa – Łask);

3. Szlak Osad 
B r a c i  C z e -
skich  (Łask 
–  Z e l ó w  – 
Faustynów – 
Szczerców – 
Kleszczów);
4. Szlak Wę-
gla Brunatne-
go (Kleszczów 
– Bełchatów – 
Tuszyn).

P r e z e n t u j e -
my fragment 
mapy z prze-
biegiem tego 
szlaku, udo-
s t ę p n i o n e j 
przez Urząd 
Marszałkowski 
w Łodzi.

Zostań gitarzystą w wakacje
Gminny Ośrodek Kultury zaproponował dodatkowe zajęcia na 

czas tegorocznych wakacji. W głównej siedzibie GOK w Kleszczo-
wie organizowana jest nauka gry na gitarze dla dzieci i młodzieży. 
Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane 13 lipca.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 44/ 731 32 30 
lub 731-35-63. 

N

Wrześniowa wycieczka 
dla emerytów i rencistów

Z okazji Dnia Ludzi Starszych Gminny Ośrodek Kultury w Klesz-
czowie zaprasza emerytów i rencistów z terenu gminy Kleszczów 
na trzydniową wycieczkę do Sandomierza, Krasiczyna, Łańcu-
ta i w Bieszczady w terminie od 3 do 5 września 2012 r.

Zapisy chętnych prowadzone są w GOK w Kleszczowie - 
wyłącznie do 31 lipca.

Odpłatność za wycieczkę w kwocie 280 zł od osoby płatna 
w dniu zapisu.

Przy dokonywaniu zapisu GOK prosi o:
• podanie danych osobowych uczestnika,
• przedłożenie legitymacji emeryta lub rencisty,
• złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie da-

nych osobowych.
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v Zestawy solarne
v Pompy ciepła

v Ekologiczne kotłownie
DORADZAMY, WYKONUJEMY 

ZAPR Patrzyk 
Tel. 663 637 000, 601 474 313

ZAPRASZAMY

P r o d u c e n t  m e b l i
Janusz Moryń„MEBLOMAX”

WYKONUJE MEBLE:
● kuchenne pod zabudowę, ● pokojowe, ●  
● szafy wnękowe, ● komody, ● krzesła, ● 

● stoły ● 
● oraz nietypowe pod zamówienie Klienta ●

•	 montaż, transport gratis
•	 wystawiamy fakturę VAT
•	 zapraszamy do salonu producenta

Łuszczanowice 51
tel. (44) 731-48-41, kom. 509 372 199

www.meblomax.org.pl

Sprzedaż i transport

ziemi ogrodowej

piasku budowlanego

Tel. 509 449 312

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

OGRODZENIA
3 panelowe
  3 siatka
    3 klinkier
      3 pustaki łupane

Tel. 533-633-634

Poszukuję pilnie do wynajęcia
mieszkania lub części domu

dla 4-osobowej rodziny najchętniej 
w Kleszczowie lub Łuszczanowicach.

Tel. 501 605 685.

Szkolne wieści

prezentacje na temat analogicznych systemów w Polsce. Obóz nie 
ograniczał się wyłącznie do językowych lekcji. Jego uczestnicy po-
znawali okoliczne atrakcje, odwiedzili też Strasburg, by zapoznać 
się z pracą Parlamentu Europejskiego.

Rekreacyjny charakter miał natomiast wyjazd do parku linowego 
Klettergarten oraz parku rozrywki Europa Park.
- Dla każdego z nas wyjazd ten był jednocześnie nauką, jak i roz-
rywką. Dostarczył nam wielu wrażeń i przyniósł nowe znajomości – 
podsumowują uczestnicy.

Maturalne podsumowanie
Na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 
i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie można dowie-
dzieć się, jakie były średnie wyniki pisemnej części tegorocznego 
egzaminu maturalnego. Pierwsza w historii Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kleszczowie grupa maturzystów (36 osób) może być za-
dowolona z efektów. Wyniki wyrażone w procentach przewyższa-
ją średnią uzyskaną przez absolwentów w województwie łódzkim 
i w kraju. W przypadku języka polskiego uzyskany w Kleszczowie 
wynik to 56,07 proc. (w regionie – 53,6, w Polsce – 54), w przypad-
ku matematyki odpowiednio: 64,89; 58,60; 56; z języka angielskie-
go: 75,21; 67,7; 68; z języka niemieckiego: 84,80; 63,4; 63.

Opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii
przekazanych przez szkoły samorządowe

W siedzibie Parlamentu Europejskiego

å ciąg dalszy ze str.6

Sprzedam mieszkanie 64 m2

(3 pokoje + kuchnia) 
w centrum Bełchatowa. 
Niskie koszty czynszu.
Cena do negocjacji.

Tel. 695-519-689; 695-519-376.



16 - 30 VII `2012 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  13

Wakacje’ 2012 z biblioteką – cz. 2
1 sierpnia 12.00-15.00 Letnie pejzaże metodą serwetkową – zajęcia plastyczne Dzieci i młodzież szkolna Kleszczów
5 sierpnia 11.30-13.00 Poranek filmowy – „Ciekawski George” (aula SOLPARKU) Wstęp wolny Kleszczów
7 sierpnia 13.00-15.00 Warsztaty plastyczne – wykonanie ramki do wakacyjnego zdjęcia Dzieci i młodzież szkolna Żłobnica
8 sierpnia 12.00-15.00 Wakacyjna biżuteria – bransoletki z koralików Dzieci i młodzież szkolna Kleszczów
9 sierpnia 14.00-16.00 „Wakacyjny decoupage” – zdobienie przedmiotów techniką serwetkową Dzieci i młodzież szkolna Łękińsko
12 sierpnia 11.30-13.00 Poranek filmowy – „Szeregowiec Dolot” (aula SOLPARKU) Wstęp wolny Kleszczów
14 sierpnia 13.00-15.00 „Scooby Doo Aloha” – słuchowisko Dzieci i młodzież szkolna Żłobnica
16 sierpnia 14.00-16.00 „Zabawki z fantazją” – zajęcia plastyczne Dzieci Łękińsko
19 sierpnia 11.30-13.00 Poranek filmowy – „Bob Budowniczy–Legenda Złotego Młota” (aula 

SOLPARKU)
Wstęp wolny Kleszczów

21 sierpnia 13.00-15.00 Warsztaty plastyczne z modeliną – „Mój ulubiony bohater książkowy” Dzieci i młodzież szkolna Żłobnica
22 sierpnia 12.00-15.00 Ramka z talerzyka – zajęcia plastyczne Dzieci i młodzież szkolna Kleszczów
23 sierpnia 14.00-16.00 „Czytanie na dywanie” – zajęcia literackie Zajęcia dla najmłodszych Łękińsko
26 sierpnia 11.30-13.00 Poranek filmowy – „Kubuś i Hefalumpy” (aula SOLPARKU) Wstęp wolny Kleszczów
28 sierpnia 13.00-15.00 Zajęcia plastyczne „Przyjdź i zmaluj coś w bibliotece” – „Wakacyjna 

przygoda”
Podsumowanie zajęć wakacyjnych

Dzieci i młodzież szkolna Żłobnica

29 sierpnia 12.00-15.00 Pocztówka z wakacji – zajęcia plastyczne Dzieci i młodzież szkolna Kleszczów 
30 sierpnia 14.00-16.00 „Alvin i wiewiórki 3” – projekcja bajki Dzieci Łękińsko
1 września 12.00-15.00 Pożegnanie wakacji – rozdanie nagród w III edycji konkursu 

fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”
Wstęp wolny Kleszczów

1. Ilości drewna
Drewno znajduje się na działce w pobliżu drzewostanu w Kleszczowie przy 
ul. Jarzębinowej, ułożone w stos. Ilość drewna - 6,16 m 3  sortyment - drewno 
opałowe 100 %. Skład gatunkowy: sosna.
Świadectwo legalności pozyskania drewna nr G163. Numer stosu drewna 
35819.
2. Informacje ogólne
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego składowania.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w wysokości 
1 942,20 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści 
dwa 20/100).
4. Termin realizacji 
Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy składowe oferty
Oferta składa się z oferty cenowej (sporządzonej wg załączonego wzoru).
6. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
•	 Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie 

zapewniającej pełną czytelność jej treści.
•	 Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
•	 Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
•	 Wymaga się, by oferta była podpisana - każda strona oferty, przez 

osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań.
•	 Oczekuje się, by wszystkie strony oferty były ponumerowane.
•	 Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny 

i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być 
opatrzone datą dokonania poprawki.

•	 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Oferta będzie umieszczona w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:

Sprzedaż drewna pochodzącego z trzebieży drzewostanu z działki 
nr 1485 położonej w obrębie Kleszczów.

7. Terminy
Termin składania ofert upływa z dniem 16.08.2012 r. o godz. 1200. 
Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie (pokój 
nr 8). Termin otwarcia ofert: 16.08. 2012 r. o godz. 1215. Otwarcie nastąpi 

…………………........………….
pełna nazwa oferenta oraz adres

Wójt Gminy Kleszczów

…………………………….
   (miejscowość, data)

OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż 
drewna pochodzącego z trzebieży drzewostanu z działki nr 1485 położonej 
w obrębie Kleszczów oferujemy cenę na zakup całości drewna wchodzącego 
w skład przetargu.

Cena brutto .............................................zł
Słownie: ...................................................................
...............................................................................zł

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z którego 
będziemy odbierać drewno i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Zobowiązujemy 
się, w przypadku wygrania przetargu, do zawarcia stosownej umowy po 
otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej oferty.
       
 ………………………………….

pieczęć i podpis

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego w ramach trzebieży 

drzewostanu z działki nr 1485 położonej w obrębie Kleszczów.
na sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto. 
Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto 
za drewno.
9. Postanowienia końcowe
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-
sprzedaży, której termin podpisania ustali Urząd Gminy w Kleszczowie.
Załącznikami do niniejszego ogłoszenia jest wzór oferty cenowej.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 
podania przyczyn.
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Prosto z SOLPARKU
Na zgrupowaniach
Od 2 do 14 lipca w SOLPARKU przebywała drużyna Rosyjskiej 
Młodej Ekstraklasy Amkar Perm. W trakcie pobytu w SOLPARKU 
drużyna rozegrała trzy mecze sparingowe: z Koroną Kielce 
w Kielcach, z GKS Bełchatów w Łękińsku i z Omegą Kleszczów 
w Kleszczowie. Od 9 lipca na zgrupowaniu w Kleszczowie przebywali 
też piłkarze RTS Widzew Łódź. Podczas tygodniowego pobytu 
trenowali w siłowni, salach ćwiczeń oraz na basenie. Rozegrali też 
dwie gry kontrolne: z Rakowem Częstochowa i z Polonią Bytom.

Promocja nie dla śpiochów
„Kto rano wstaje, temu SOLPARK daje 20% rabatu” – to hasło 
wakacyjnej promocji realizowanej przez Kompleks SOLPARK. 
Każda osoba, która przyjdzie by skorzystać z usług kompleksu 
w powszedni, wakacyjny dzień w godz. 9.00-13.00 otrzyma 
wspomnianą zniżkę. Ta promocja dotyczy biletów indywidualnych 
i nie łączy się z innymi promocjami.

Kiedy będzie zajęty basen sportowy?
Od 22 lipca do 4 sierpnia w SOLPARKU organizowany jest 
młodzieżowy obóz pływacki. Z tego powodu przez kilka godzin 
dziennie, a dokładniej w godzinach 8.00-11.00 oraz 15.00-18.00 

1. Informacje ogólne:
Kostka brukowa i obrzeża chodnikowe znajdują się na paletach w Żłobnicy 
– baza Zakładu Komunalnego „Kleszczów”.
2. Ilość kostki brukowej i obrzeża chodnikowego:
Kostka brukowa - koloru czerwonego, typ Holland, grubości 6 cm w ilości 
99 m2.
Obrzeże chodnikowe - koloru szarego o wymiarach 6x20x75 w ilości 33 
sztuki.
3. Cena sprzedaży:
Cena wywoławcza kostki brukowej i obrzeży chodnikowych: 1.056,00 zł 
(jeden tysiąc pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
4. Termin realizacji:
W ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy oraz uiszczeniu należności 
w kasie Urzędu Gminy.
5. Elementy składowe oferty:
Oferta składa się z oferty cenowej (wg załączonego wzoru).
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
- wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie 

zapewniającej pełną czytelność jej treści,
- ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności,
- ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu,
- wymaga się, by oferta była podpisana – każda strona oferty, przez osobę 

lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań,
- oczekuje się, by wszystkie strony oferty były ponumerowane,
- wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny 

i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być 
opatrzone datą dokonania poprawki,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją:
Sprzedaż kostki brukowej i obrzeży chodnikowych pochodzących 
z zadania „Modernizacja stadionu w Kleszczowie – budowa zadaszenia 
trybun”.
7. Terminy:
Termin składania ofert upływa z dniem 27 lipca 2012 r. o godzinie 12.00.
Miejscem składania ofert jest Kancelaria ogólna UG w Kleszczowie (pokój 
nr 8).
Termin otwarcia ofert: 27 lipca 2012 r. o godz. 12¹º.

Wójt Gminy Kleszczów

…………………………….
   (miejscowość, data)

OFERTA CENOWA
dotyczy przetargu ofertowego ograniczonego na sprzedaż

kostki brukowej i obrzeży chodnikowych pochodzących z zadania
„Modernizacja stadionu w Kleszczowie – budowa zadaszenia trybun”

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

……………………………………………………………………………………...
zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym ograniczonym
na sprzedaż kostki brukowej i obrzeży chodnikowych i proponuję cenę.
Cena brutto
……………….................

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

Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w kostki brukowej 
i obrzeży chodnikowych i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz jestem 
upoważniony/-na do przygotowania oferty.
W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia stosownej 
umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
       
 ………………………………….

(czytelny podpis uczestnika)

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ofertowy na sprzedaż kostki brukowej i obrzeży chodnikowych

pochodzących z modernizacji stadionu w Kleszczowie - budowa zadaszenia trybun.
Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie: 
Jedynym kryterium oceny oferty jest wysokość zaproponowanej ceny brutto.
Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto.
9. Postanowienia końcowe:
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-
sprzedaży.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy - pokój nr 
5, tel. 44 731-31-10 wew. 140, ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 
podania przyczyn.

basen sportowy nie będzie dostępny dla klientów indywidualnych. 
Można natomiast bez żadnych przeszkód korzystać z basenu 
rekreacyjnego oraz zewnętrznego, a także jacuzzi.
Warto przypomnieć, że na okres wakacji SOLPARK wydłużył 
godziny funkcjonowania części basenowej. Można z niej korzystać 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-22.00, a w soboty, niedziele 
i święta w godz. 8.00-22.00.

Figloraj dla dzieci
Dzieci w wieku od 3 do 12 lat mogą od 8 lipca korzystać z atrakcji, 
jakie zapewnia im nowo otwarty figloraj. Ten plac zabaw pozwala 
dzieciom na takie aktywności, jak: wspinanie, zjeżdżanie, 
przeciskanie się przez otwory, a także zabawy w basenie 
z piłeczkami. Godziny otwarcia:
•	 Pn - pt. – 14.00–22.00,
•	 So – nd. – 10.00–22.00.
Przez pierwszy tydzień (do 15 lipca) korzystanie z figloraju było  
bezpłatne.

Zmieniony program zajęć
Na czas wakacji zmieniony został harmonogram zajęć ruchowych 
prowadzonych w SOLPARKU. Zajęcia z kick-boxingu, body shape, 
a także nauki pływania zostały zawieszone. Zajęcia z aqua aerobiku 
organizowane są w poniedziałki od godz. 19.30.
Nowy harmonogram zajęć ruchowych zostanie ogłoszony we 
wrześniu.
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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

S p o r t

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

Z

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

GdZIE ZGŁASZAć AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym na-

leży zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział 
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w 
Kurnosie (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 
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695-
122-863 lub 692-130-780. 

B. Wasilewska 
– najlepsza w letnich mistrzostwach

22 do 23 czerwca w Drzonkowie k. Zielonej Góry odbywały się Otwarte Letnie 
Mistrzostwa województw lubuskiego i dolnośląskiego. W zawodach tych star-

towały dwie uczennice ZSP w Kleszczowie - Barbara Wasilewska (kl. II B) i Kinga Tro-
janowska (kl. I B). Barbara płynąc swoim ulubionym stylem dowolnym na pięciu dystan-
sach zdobyła cztery medale. Oto zajęte przez nią miejsca: ● 1. 800 m - 9’08”54; ● 1. 400 
m - 4’23”02; ● 2. 200 m - 2’05”15; ● 3. 100 m - 1’01”67; ● 7. 50 m - 0’29”06.

Kinga Trojanowska na czterech dystansach zajmowała miejsca w pierwszej dzie-
siątce. Oto jej szczegółowe wyniki: ● 5. 400 m dowolnym 4’49”88; ● 6. 400 m zmiennym 
5’29”63; ● 10. 100 m dowolnym 1’05”62; ● 10. 50 m dowolnym 0’29”41; ● 14. 50 m mo-
tylkowym 0’32”26.

W zawodach pływackich w Drzonkowie udział wzięło 367 zawodników z 34 klubów. 
Barbara Wasilewska została najlepszą zawodniczką.

Nabór do sekcji piłkarskiej
arząd LKS Omega Kleszczów ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej – rocznik 2003 
i młodsi. Spotkanie organizacyjne i pierwszy trening odbędzie się 7 sierpnia 

o godz. 17.00 na boisku piłkarskim w Łękińsku.

Strongmani z ZSP
czerwca odbyły się w Bełchato-
wie I mistrzostwa szkół ponadgim-

nazjalnych, zorganizowane przez Ośrodek 
Ćwiczeń Siłowych „MIKRUS”. Uczestni-
cy startowali w czterech kategoriach kla-
sowych, rywalizując w kombinacji złożonej 
z dwóch dyscyplin: wyciskania belki o cię-
żarze 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg (ciężar 
zależny od klasy) w pozycji leżąc na ław-
ce poziomej oraz wyciskania koszyka sto-
jąc o wadze 17,5 kg lub 25 kg. Zwycięzcą 

zostawał uczestnik z największą ilością 
powtórzeń dwóch konkurencji. Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie reprezentowali uczniowie klasy 
I - Arkadiusz Mazurczyk, Michał Kowal-
ski, Marcin Kuliberda i Michał Szczekoc-
ki oraz klasy II - Kamil Zatorski i Roman 
Żak. Drużynowo zawodnicy ZSP zaję-
li II miejsce. Indywidualnymi mistrzami 
Strong Man zostali Arkadiusz Mazurczyk 
oraz Kamil Zatorski.

Od

14
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Nowinki z biblioteki

W Gminnym Ośrodku Kultury
W częstochowskim teatrze

22 czerwca Gminny Ośrodek Kultury zorganizował wyjazd do 
Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, na spektakl oparty na 
znanej powieści „Niebezpieczne związki”. Główne role zagrali w tym 
spektaklu Renata Dancewicz i Zbigniew Stryj. Z możliwości obejrze-
nia przedstawienia teatralnego skorzystało 25 mieszkańców gminy.

Seniorzy na wycieczce
Na jednodniową wycieczkę do Wrocławia, zorganizowaną przez 

GOK, wyjechały dwie grupy seniorów – łącznie 63 osoby. Każda 
z grup w stolicy Dolnego Śląska obejrzała Panoramę Racławicką – 
jeden z najsłynniejszych polskich obrazów o wymiarach 120 cm x 
15 metrów, przedstawiający zwycięską bitwę powstania kościusz-
kowskiego w 1794 r. Uczestnicy zwiedzili też Ostrów Tumski z prze-
piękną średniowieczną architekturą sakralną Wrocławia i wrocław-
ski rynek. W programie był ponadto rejs statkiem po Odrze, spacer 
po malowniczym ogrodzie japońskim oraz oglądanie tańczących 
fontann.

Stoisko GOK w Prudniku
Od 8 do 10 czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie po 

raz kolejny uczestniczył w największej w Polsce wystawie, prezen-
tującej twórczość ludową i rzemiosło artystyczne. W wystawie zor-

ganizowanej w Prudni-
ku uczestniczyło około 
300 wystawców z Pol-
ski i Czech. Na klesz-
c z o w s k i m  s t o i s k u 
można było oglądać 
przykłady ceramiki ar-
tystycznej, malarstwo 
na jedwabiu, koron-
ki, haft matematycz-
ny i wstążeczkowy, 
papieroplastykę, wyro-
by z filcu oraz filcowa-
ne na jedwabiu, wyro-
by z drewna zdobione 
techniką decoupage, 
siatkę filet i makramę.

Zaproszenie na wystawę
Od 8 do 24 sierpnia GOK w Kleszczowie zaprasza do obejrze-

nia w foyer kompleksu SOLPARK wystawy prac malarsko-rysun-
kowych i ceramicznych, wykonanych przez uczestników zajęć dla 
dorosłych organizowanych w GOK w sezonie 2011/2012. Ekspono-
wane będą prace ceramiczne wykonane różnymi technikami, a tak-
że zdobione metodą szkliwienia.

Na wystawie znajdą się też prace malarskie i rysunkowe z pra-
cowni plastycznej GOK, która w tym roku stawiała swoje pierwsze 
kroki. Prace malarskie zostały wykonane techniką akrylową i olejną, 
a rysunki - ołówkiem, tuszem lub węglem.

– Serdecznie zapraszamy na tę wystawę – mówi dyrektor GOK 
Sławomira Mrozowicz. – Mamy nadzieję, że będzie ona dla Pań-
stwa zachętą do uczestniczenia w naszych zajęciach.

Wystawa jest organizowana w ramach współpracy GOK 
z „SOLPARK Kleszczów” Sp. z o. o.

ziesięć lat temu Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie 
rozpoczęła katalogowanie księgozbioru w ewidencji kompute-

rowej. Obecnie cały księgozbiór jest skatalogowany w systemie o na-
zwie SOWA2/MARC21. Jego zawartość można sprawdzać wchodząc 
na stronę internetową biblioteki (www.biblioteka.kleszczow.pl). 
Każdy czytelnik może uzyskać dostęp on-line do swojego bibliotecz-
nego konta, kontrolując w ten sposób terminy zwrotu wypożyczonych 
książek i multimediów, a także dostępność zamówionych pozycji.

Biblioteka rozpoczęła wydawanie kart czytelnika. Pierwsza kar-
ta jest bezpłatna. Czytelnik, który zaktualizował swoje dane i otrzymał 
kartę, może posługiwać się nią we wszystkich trzech placówkach, po-
nieważ katalog czytelników - podobnie jak katalog książek – ma cha-
rakter centralny.

– Na początku czerwca biblioteka zakończyła drugą część tego-
rocznych zakupów – mówi dyrektor Violetta Kacperek. – W sumie 
książkowe zbiory placówek zwiększyły się o ponad 300 tytułów.

Warto więc zajrzeć do biblioteki i zaopatrzyć się w lekką, wakacyj-
ną lekturę. Wśród nowości są książki takich autorów jak H. Mankell, C. 
Lackberg, N. Sparks, H. Coben czy M. Kalicińska. Na nową porcję lek-
tury mogą liczyć zarówno miłośnicy twórczości Danielle Steel i Nory 
Roberts, jak też Raymonda Khoury czy Javiera Sierry. Dla najmłod-
szych czytelników kupiono m.in. książki z serii „Bob Budowniczy” oraz 
Holly Webb z serii „Zaopiekuj się mną”.

(s)

D

3 obuwie
3 odzież letnia 
      – nowa i używana
3 dodatki
3 biżuteria
3 punkt wymiany butli gazowych
3 art. ogrodnicze

3 rolne
3 przemysłowe
3 dekoracyjne

3 kompozycje z kwiatów sztucznych
3 usługi ogrodnicze
3 usługi transportowe (do 2 ton)
3 przewóz osób
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