
Wzruszające jasełka
Okres Świąt Bożego Narodzenia to nie tylko pora wspólnego ko-

lędowania i spotkań opłatkowych. To także czas jasełkowych przed-
stawień. W tym roku jasełka przygotowywane w szkołach i przed-
szkolach naszej gminy miały większą niż zwykle widownię, były 
bowiem pokazywane także podczas dwóch spotkań opłatkowych 
organizowanych przez wójta gminy, Sławomira Chojnowskiego. 
Uczestnicy „opłatka” w Łękińsku z zachwytem oglądali jasełkowy 
spektakl, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Łę-
kińsku (na zdjęciu). „Opłatek” w Wolicy został natomiast ubarwio-
ny jasełkami w wykonaniu sześciolatków z przedszkola w Łękińsku.
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å ciąg dalszy na str. 7

Wyśpiewali nagrody 
w Szydłowie

Mikołaj Lasota i Oliwia Piechura - uczniowie kleszczowskiego gim-
nazjum, znaleźli się w gronie laureatów tegorocznego XIII Przeglą-
du Kolęd i Pastorałek, zorganizowanego przez Gimnazjum im. M. Ko-
nopnickiej w Szydłowie (gmina Grabica). Przesłuchania prawie 300 
wykonawców ze szkół podstawowych i gimnazjów (solistów, duetów 
i zespołów), którzy zgłosili się na przegląd odbyły się 10 stycznia. Wy-
konania kolęd i pastorałek oceniało 
trzyosobowe jury: przewodniczący - 
Czesław Michałowicz, dyrektor Pol-
skiego Instytutu Muzycznego w Ło-
dzi i członkinie: Aldona Plucińska 
- starszy kustosz Muzeum Arche-
ologii i Etnografii w Łodzi oraz Ewa 
Szymkiewicz - solistka Teatru Wiel-
kiego w Łodzi.

Protokół z wynikami przeglą-
du zamieszczony został 11 stycz-
nia na stronie internetowej szydłow-
skiego gimnazjum, zaś w niedzielne wczesne popołudnie 12 stycznia 
publiczność zgromadzona w kościele parafialnym w Szydłowie mogła 
przyjrzeć się ceremonii wręczenia nagród i wysłuchać kolęd i pasto-
rałek w wykonaniu czołówki nagrodzonych uczniów. Ogłaszając wer-

Rok 2013  
w liczbach

Z danych Urzędu Stanu Cywilne-
go w Kleszczowie wynika, że liczba sta-
łych mieszkańców naszej gminy w ostat-
nim dniu roku 2013 wyniosła 5365 (w roku 
2012 – 5176).

W „Rejestrze ewidencji zdarzeń mel-
dunkowych” odnotowano w roku 2013:

l  46 zgonów (47),
l  41 zawartych małżeństw (52),
l  85 urodzeń dzieci (93).
Wśród nowo urodzonych obywateli 

gminy Kleszczów zdecydowaną przewagę 
uzyskali chłopcy. Było ich 50, podczas gdy 
dziewczynek tylko 35. Najbardziej popular-
ne imiona nadawane w zeszłym roku to Ja-
kub, Adam, Wojciech i Aleksander. Każde 
z nich nadawane było 4 razy. Wśród dziew-
częcych imion dominowała Lena (4), przed 
Zofią i Magdaleną (po 3).

Na koniec informacja ze statystyk Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie. 
31 grudnia liczba bezrobotnych mieszkań-
ców gminy Kleszczów wyniosła 243. To 
o cztery osoby więcej niż rok wcześniej.

(s)

Szersze wsparcie gminy  
dla ekologicznych instalacji

24 stycznia zaczną obowiązywać nowe regulacje, dotyczące 
udzielanego z budżetu gminy wsparcia do ekologicznych instalacji 
energetycznych i grzewczych, takich jak np. widoczna na zdjęciu 
pompa ciepła. Można będzie otrzymać dotację do dwóch różnych 
instalacji, a dodatkowo – także do montowanych w domach kotłów 
grzewczych zasilanych gazem.

Więcej na str. 2.

Wysoko w sportowych rankingach
Na wojewódzkim podsumowaniu roku sportowego w Łodzi gminę Kleszczów reprezento-

wała liczna delegacja. Trudno się dziwić, skoro za osiągnięcia uhonorowane zostały nie tyl-
ko cztery szkoły samorządowe, ale także gmina, klub Omega oraz indywidualni zawodnicy.

Więcej na str. 10.
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Komunikaty  
medyczne
Kiedy do specjalisty?
Harmonogram przyjazdów lekarzy spe-
cjalistów SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpi-
tala Klinicznego im. WAM w Łodzi w 2014 
roku:

Miesiąc Daty przyjazdów
styczeń 9 23
luty 13 27
marzec 13 27
kwiecień 10 24
maj 8 22
czerwiec 12 26
lipiec 10 24
sierpień 14 28
wrzesień 11 25
październik 9 23
listopad 13 27
grudzień 4 11

Stomatologia
Gabinet stomatologiczny w Łękińsku bę-
dzie nieczynny w dniach 21, 23 i 24 stycz-
nia z powodu szkolenia stomatologa. Gabi-
nety stomatologiczne w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Kleszczowie oraz w Łuszcza-
nowicach pracują zgodnie z harmonogra-
mem.

Rehabilitacja i masaż
W 2014 roku gabinet rehabilitacji i masażu 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie 
będzie pracował bez zmian. Przypominamy, 
że jest on dostępny dla mieszkańców gminy 
w następujących dniach:

•	 Pon., wt., śr., czw. - 11.00-17.00
•	 Pt. - 9.00-15.00

Plany na uzbrajanie osiedla
23 stycznia Urząd Gminy w Kleszczowie będzie przyjmował oferty na wykonanie pro-
jektów technicznych związanych z wykonaniem pełnego uzbrojenia oraz sieci drogowej 

na terenach nowego gminnego osiedla mieszkalniowego w Kolonii Łuszczanowice.
Prace projektowe na tym terenie, przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne, będą 

sporym wyzwaniem dla wykonawców. Obejmują zarówno wykonanie dokumentacji potrzebnej 
do rozpoczęcia budowy 4 kilometrów osiedlowych dróg (ze ścieżkami rowerowymi, chodnika-
mi oraz pasami zieleni), jak też plany rozprowadzenie wzdłuż osiedlowych ulic sieci wodocią-
gowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych oraz telekomunikacyjnych. Dodatkowym 
zadaniem będzie przygotowanie planów rozbudowy bądź przebudowy istniejących w pobliżu no-
wego osiedla sieci magistralnych gminnej infrastruktury, do których zostaną podłączone osie-
dlowe sieci.

Zadaniem projektanta będzie także przeprowadzenie wszystkich uzgodnień, potrzebnych do 
rozpoczęcia inwestycji, jak i uzyskanie pozwoleń na budowę.

(s)

Gmina dofinansuje dwie instalacje

Wójt Gminy Kleszczów
informuje,

że na tabl icy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Kleszczowie przy ul. Głównej 47, na stronie 
internetowej Urzędu Gminy www.kleszczow.
pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.kleszczow.pl zamieszczony zo-
stał wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy, położonych w obrębie geodezyj-
nym Kleszczów, oznaczonych numerami ewi-
dencyjnymi: 1170/2, 1166/4, 1167/2, 1168/2, 
1169/2, 1172/2, 1173, 1174, 1177, 1178, 
1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185/3, 
1185/4, 320/3, 321/8, 322/8, 608/8, 323/12, 
324/8, 325/6, 326/6, 327/6, 328/6, 329/7, 
330/6, 331/9, 600/7, 600/9, 313/20, 316/4, 
317/4, 318/4, 318/6, 318/9, 319/4, 321/4, 
321/6, 322/5, 322/6, 608/2, 608/5, 608/6, 
323/10, 324/3, 324/4, 324/6, 325/4, 326/8, 
327/9, 328/4, 329/5, 330/4, 331/4, 331/5, 
331/7, 332/4, 333/4, 334/4, 335/4, 336/4, 
337/4, 338/4.

W GCI trwają szkolenia  
dla osób niepełnosprawnych

ramach projektu „Wsparcie środowi-
ska osób niepełnosprawnych z tere-

nów wiejskich i małomiasteczkowych”, któ-
rego koordynatorem w naszej gminie jest 
Gminne Centrum Informacji, wszyscy uczest-
nicy zakwalifikowani do szkolenia odby-
li w grudniu spotkania z doradcą zawodowym 
- Karoliną Frączkowską. W trakcie tych zajęć 
tworzone były Indywidualne Plany Działania. 
Wyznaczają one szczegółowy zakres wspar-
cia dla osób niepełnosprawnych oraz poma-

gają w określeniu edukacyjno-zawodowej 
ścieżki rozwoju.

Następnym, zaplanowanym do prowa-
dzenia w pierwszej połowie stycznia etapem 
szkolenia były warsztaty umiejętności spo-
łecznych. Ich cel to przekazanie osobom nie-
pełnosprawnym umiejętności aktywnego po-
szukiwania pracy. Realizowane w tej części 
tematy to: „Aktywne poszukiwanie pracy”, 
„Autoprezentacja - rozmowa kwalifikacyjna”, 
„Zarządzanie sobą w czasie i planowanie”, 

„Radzenie sobie ze stresem”, „Kre-
atywność”. Kolejnym etapem szkole-
nia osób niepełnosprawnych będzie 
40-godzinny kurs komputerowy.

Projekt szkoleniowy dla osób nie-
pełnosprawnych powstał z inicjaty-
wy Fundacji Aktywizacja (to dawna 
Fundacja Pomocy Matematykom i In-
formatykom Niepełnosprawnym Ru-
chowo) i został dofinansowany ze 
środków Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

(s)

24 stycznia zaczną obowiązywać 
nowe, korzystniejsze zasady dofi-

nansowania z budżetu gminy Kleszczów za-
kupu i montażu urządzeń ograniczających 
emisję zanieczyszczeń. Uchwała została opu-
blikowana w „Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Łódzkiego” 9 stycznia.

Tak jak dotychczas dofinansowanie udzie-
lane przez gminę będzie dotyczyć instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii 
w budynkach położonych na terenie gminy. 
Gminne wsparcie wyniesie maksymalnie 70 
proc. łącznej kwoty wydatków, poniesionych 
na zakup i montaż tych urządzeń. W przy-
padku kolektorów słonecznych instalowanych 
w budynkach, które w prąd zasilane są z sie-
ci PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Łódź Teren 
maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 
do 7200 zł, zaś w budynkach zasilanych przez 
spółkę Energoserwis Kleszczów - do 6000 zł.

Podmioty instalujące systemy wentyla-
cji mechanicznej pozwalającej na odzysk cie-
pła (rekuperatory), bądź ogniwa fotowoltaicz-
ne otrzymają maksymalnie 20 tys. zł dotacji. 
Wyższa będzie teraz kwota dofinansowania 
do turbin wiatrowych i pomp ciepła. Wynie-
sie do 25 tys. zł. Nowym urządzeniem, które 
dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń bę-
dzie teraz dotować gmina Kleszczów są ko-
tły grzewcze zasilane gazem ziemnym. W tym 
przypadku górna kwota dotacji wyniesie do 
8000 zł.

Jedną z najwważniejszych zmian, oczeki-
wanych przez mieszkańców i postulowanych 
m.in. podczas przeprowadzonych jesienią ub. 
roku zebrań wiejskich, jest możliwość uzyska-
nia dotacji do dwóch różnych ekologicznych 
urządzeń zainstalowanych na jednej posesji 
czy też w jednym budynku.

(s)

W

Do

Od
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KOMUNIKATY
Urzędowe formularze
W Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy 
w Kleszczowie są dostępne wszystkie druki 
wniosków i formularzy, potrzebnych do załatwie-
nia różnych urzędowych spraw. Po to, by miesz-
kańcom odległych miejscowości zaoszczędzić 
czasu, potrzebnego na dojazd do urzędu i ode-
branie potrzebnego druku, większość najczę-
ściej używanych formularzy została umiesz-
czona na stronie gminnego Biuletynu Informacji 
Publicznej (www.bip.kleszczow.pl) w zakładce 
„Formularze do pobrania”. Można je stąd pobrać 
na komputer, wydrukować, a po wypełnieniu 
przesłać czy dostarczyć do Urzędu Gminy.

Telefony do Urzędu Gminy
Dla usprawnienia kontaktu z poszczególnymi 
referatami Urzędu Gminy przypominamy bez-
pośrednie numery telefonów do kierowników:
•	 Referat Organizacyjny - 731 31 35
•	 Referat Inwestycji i Zamówień Publicz-

nych - 731 31 23
•	 Referat Spraw Ogólnych i Gospodar-

czych - 731 31 25
•	 Urząd Stanu Cywilnego - 731 31 26
Numery do kierowników innych referatów:
•	 Referat Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Gruntami - 731 31 10 w. 155
•	 Referat Podatków i Opłat Lokalnych - 731 

31 10 w. 103
•	 Referat Majątku Gminy - 731 31 10 w. 138
•	 Referat Budżetu i Finansów - 731 31 10 

w. 112
Inne numery telefonów:
•	 Punkt Obsługi Klienta - 731 31 10
•	 Sekretariat Wójta Gminy - 731 31 20
•	 Sekretarz Gminy - 731 31 14
•	 Skarbnik Gminy - 731 31 21

Doradca zawodowy - bezpłatnie
Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK) w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie za-
prasza młodzież, rodziców i zainteresowane 
osoby do korzystania z usług doradcy zawo-
dowego. Młodzi, wkraczający na rynek pracy, 
mogą uzyskać pomoc w wyborze zawodu bądź 
kierunku dalszej edukacji. Osoby starsze mogą 
uzyskać porady zawodowe czy informacje na 
temat aktualnej sytuacji na rynku pracy.
Ponadto SZOK oferuje pomoc w przygotowy-
waniu dokumentów i CV, może też zorganizo-
wać warsztaty komunikacji interpersonalnej. 
Z doradcą zawodowym można kontaktować 
się: ● we wtorki - 8.00-12.00, ● w środy - 8.00-
14.00, ● w piątki - 15.00-17.00. Kontakt mailo-
wy: szok@zspkleszczow.pl.

Termin ważny dla krwiodawców
Pierwsza w tym roku akcja honorowego krwio-
dawstwa, organizowana przez Gminny Klub 
Honorowych Dawców Krwi w Kleszczowie 
odbędzie się w piątek 7 lutego. Osoby chcące 
uczestniczyć w tej akcji organizatorzy zapra-
szają do SOLPARKU w godzinach 11.00-14.00.

Grudniowa sesja
grudnia odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Kleszczów kadencji 2010-2014. Na 
początku tego posiedzenia złożył ślubowanie nowy radny - Jarosław Rzeźnik, wy-

brany w wyborach uzupełniających w listopadzie ub. roku. W trakcie sesji radny został po-
wołany do składu Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich.

Pierwsza z podjętych uchwał dotyczyła zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Kleszczów na lata 2013-2016. Wcześniej zaproponowane zmiany pozytywnie zaopi-
niowały komisje rady na wspólnym posiedzeniu 17 grudnia. Zmiany zostały też wprowadzo-
ne w budżecie gminy Kleszczów na 2013 rok. W dotyczącej ich uchwale po stronie docho-
dów wpisana została kwota 226,14 mln zł, natomiast po stronie wydatków - 233,66 mln zł.

Kolejne z uchwał, przyjętych podczas grudniowej sesji dotyczyły:
•	 zmiany uchwały zmieniającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład miesz-

kaniowego zasobu gminy (nowe zapisy dostosowały uchwałę do zmienionej Ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego),

•	 zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

•	 ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych 
przez gminę Kleszczów (uchwała nawiązując do znowelizowanej przez Sejm ustawy 
o systemie oświaty ustala, że pięć pierwszych godzin zajęć dla dziecka w przedszkolu 
jest bezpłatne, zaś każda następna godzina zajęć kosztuje złotówkę; jednocześnie para-
graf 4 uchwały zwalnia mieszkańców gminy Kleszczów z tych opłat),

•	 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 
działającymi na terenie gminy Kleszczów,

•	 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2014 rok, 

•	 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,
•	 zmiany wcześniejszych uchwał w sprawie nadania statutów Gminnej Bibliotece Publicz-

nej  i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kleszczowie,
•	 uchylenia części uchwały z kwietnia 2009 r., dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 

spółce Eko-Region Kleszczów gruntów inwestycyjnych w Bogumiłowie (z puli sprzeda-
wanych gruntów wyłączonych zostało 6 działek o łącznej pow. 0,74 ha),

•	 wyrażenia zgody na sprzedaż przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów terenów o po-
wierzchni 2,93 ha w strefie Bogumiłów na rzecz spółki EPICOM,

•	 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczów (zmiany dotyczą wyznaczenia terenów sportowo-rekreacyjnych w obrębie 
geodezyjnym Czyżów).
W końcowej części posiedzenia Rady Gminy Kleszczów uczestniczył Piotr Stawski 

- prezes Zarządu spółki SOLPARK oraz Rada Nadzorcza tej spółki. Goście odpowiadali 
na pytania radnych dotyczące nie tylko funkcjonowania spółki Solpark Kleszczów (co było 
zapowiedziane w porządku posiedzenia), ale także m.in. kwestii związanych z powodami 
dokonania zmian we władzach tej gminnej spółki.

Z braku miejsca na dokładniejszą relację z tej części sesji odsyłamy osoby zaintereso-
wane do nagrania wideo, zamieszczonego na gminnej stronie internetowej, zakładka Rada 
Gminy/ Relacje wideo z sesji. (s)

Wnioski o zwrot paliwowej akcyzy
Wójt Gminy Kleszczów informuje rolników o zbliżającym się terminie składania wnio-

sków o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej. Wnioski należy składać w terminie od 1 do 28 lutego 2014 r. 
wraz z załączonymi fakturami, które potwierdzają fakt zakupu oleju napędowego w okre-
sie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

Ważne dla handlujących alkoholem
Urząd Gminy zaprasza przedsiębiorców sprzedających alkohol do złożenia oświad-

czeń o wartości sprzedaży alkoholu w roku 2013. Jednocześnie prosimy o przedstawie-
nie dokumentów, na podstawie których została wyliczona wartość sprzedaży. Termin 
składania oświadczeń mija 31 stycznia.

Do 31 stycznia należy też wnieść I ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych. Opłatę tę wnosi się na rachunek Gminy Kleszczów. Wartość 
sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych, a wy-
sokość opłaty wyliczyć w oparciu o wymienioną ustawę. Wzór oświadczenia można po-
brać osobiście w Urzędzie Gminy (Punkt Obsługi Klienta lub pok. nr 6).
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Kiedy i dokąd  
wyjadą na ferie?

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przekazał nam in-
formacje o terminach i miejscach wyjazdów dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Kleszczów na zorganizowany wypoczynek zimo-
wy. Oto szczegóły:
•	 Uczniowie klas I-III szkół podstawowych wypoczywać 

będą w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Skalny” 
w Polańczyku, w terminie od 18 do 24 stycznia. Pobyt 29-oso-
bowej grupy organizuje Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła 
Stanisław z Łęcznej. Wyjazd - 18 stycznia z parkingu obok 
SOLPARKU o godz. 7.00.

•	 Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych wypoczywać 
będą w Domu Wczasowym „Tulipan” w Zakopanem - Olczy 
w terminie od 26 stycznia do 1 lutego. Pobyt 40-osobowej 
grupy organizuje Biuro Podróży „Kon Tiki” Łabaz i Grochantz 
sp. j. z Wrocławia. Wyjazd - 26 stycznia z parkingu obok 
SOLPARKU o godz. 8.00.

•	 Uczniowie gimnazjum wypoczywać będą w Domu Wcza-
sowym „U Aniołka” w Murzasichlu w terminie od 26 stycznia 
do 1 lutego. Organizatorem obozu dla 59-osobowej grupy 
uczestników jest Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Sta-
nisław z Łęcznej. Wyjazd - 26 stycznia z parkingu obok 
SOLPARKU o godz. 7.00.

•	 Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Klesz-
czów wyjadą wraz z opiekunami do Hotelu Monttis w Suchej 
Beskidzkiej w terminie 26 stycznia - 1 lutego. Wypoczynek 
zimowy zostanie połączony z ćwiczeniami muzycznymi. 
Wyjazd dla 45-osobowej grupy zorganizuje Biuro Usług Tu-
rystycznych Ogończyk Travel z Częstochowy. Wyjazd - 26 
stycznia z parkingu obok SOLPARKU o godz. 8.00.

•	 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci wyjadą 
wraz z opiekunami do Hotelu Monttis w Suchej Beskidzkiej 
w terminie 26 stycznia - 1 lutego. Organizatorem obozu dla 
55-osobowej grupy jest Biuro Usług Turystycznych Ogończyk 
Travel z Częstochowy. Wyjazd - 26 stycznia z parkingu 
obok SOLPARKU o godz. 8.00.

Bliższe informacje można uzyskać w czasowej siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kleszczowie - Łękińsko, ul. Szkolna 2 
oraz pod nr tel. 44/ 731-32-30 lub 44/ 731-35-63.

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przedstawił proponowa-
ne w najbliższe wakacje formy wypoczynku zorganizowanego dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjal-
nych i młodzieży studiującej (niepracującej) gminy Kleszczów. Wy-
poczynek zaplanowany został w lipcu 2014 r.
Oto proponowane obozy letnie:
Szkoły podstawowe (kl. I-III)

1. 14-dniowy obóz taneczno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyc-
kim.

2. 7-dniowy obóz artystyczno-rekreacyjny w górach.
Szkoły podstawowe (kl. IV-VI)

1. 14-dniowy obóz taneczno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyc-
kim.

2. 14-dniowy obóz artystyczno-rekreacyjny na Pojezierzu Ma-
zurskim lub Pojezierzu Suwalskim.

Gimnazjum
1. 14-dniowy obóz artystyczno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyc-

kim.
2. 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny na Pojezierzu Ma-

zurskim lub Pojezierzu Suwalskim z nauką żeglarstwa.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów
•	 Wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny nad Morze Bałtyckie dla 

członków orkiestry.

Szkoły ponadgimnazjalne i studenci
1. Obóz turystyczno-edukacyjny na Węgrzech połączony z po-

znawaniem kultury regionu.
2. Obóz edukacyjno-rekreacyjny na Pojezierzu Mazurskim lub 

Suwalskim połączony z nauką i doskonaleniem żeglarstwa.

UWAGI ORGANIZACYJNE:
1. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obozu.
2. W obozie mogą brać udział uczniowie i studenci, uczący się, nie-

pracujący, którzy nie ukończyli 25 roku życia, posiadający stałe 
zameldowanie oraz stale zamieszkujący (wraz z rodzicem lub 
prawnym opiekunem) na terenie Gminy Kleszczów – co najmniej 
jeden rok przed dniem zapisu.

3. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów są 
przyjmowane w siedzibie WOK w Łękińsku (sekretariat) w nastę-
pujących dniach:
•	 poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. 

15.00.
•	 wtorek od godz. 7.30 do godz. 19.00.

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

4. Przy dokonaniu zapisu prosimy o:
•	 podanie danych osobowych uczestnika,
•	 przedłożenie legitymacji uczniowskiej lub studenckiej,
•	 złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna,
•	 uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie dowodu wpłaty,
•	 złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej.

Karty kwalifikacyjne i oświadczenia - do odebrania w sekretariatach 
szkół i siedzibie GOK w Łękińsku, na stronie internetowej GOK www.
gok.kleszczow.pl, zakładka aktualności.
5. Odpłatność za obozy w kwocie:

•	 150 zł - obóz krajowy,
•	 100 zł - obóz 7-dniowy,
•	 250 zł - obóz zagraniczny.

7.  Zapisy wyłącznie do dnia 31.01.2014 roku - zapisy po terminie 
ustalonym przez GOK nie będą brane pod uwagę.

8.  Warunkiem zorganizowania w/w form wypoczynku jest chęć 
uczestnictwa, zgłoszona przynajmniej przez 20 osób w poszcze-
gólnych formach obozów.

9.  Konkretny termin oraz miejsce obozu podane zostaną po roz-
strzygnięciu przetargu.

10.  Bliższe informacje dotyczące obozów udzielane są w siedzibie 
GOK w Łękińsku lub pod numerem telefonu 44/ 731-32-30.

Letni wypoczynek – propozycje GOK

Do wynajęcia  
mieszkanie 100 m2  

(piętro domu) z możliwością 
wykorzystania garażu.
Kontakt: 601 224 106.

Firma Z.P.R. „RUBOR” poszukuje do pracy w Żłobnicy, 
ul. Milenijna 5
spawacza

Wymagania: ● aktualne uprawnienia metodą 135 – MAG, ● aktualne 
uprawnienia metodą 111 – elektroda otulona, ● mile widziana metoda 
136 lub 138, ● doświadczenie w pracy na stanowisku spawacza – 
trzy lata, ● znajomość rynku technicznego, ● umiejętność pracy 
w zespole, ● uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu 0.
Praca w delegacji w miejscowości Głogów w okresie od 15 lutego 
do września 2014 roku.
Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Waloch, tel. 44/ 731 
49 23.
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Agencja Rozwoju Regionalnego „AR-
REKS” S.A. w Kleszczowie informuje, iż 
posiada ostatnie wolne miejsca na kurs:

„PRACOWNIK KADROWO-PŁACOWY”
Kurs obejmuje 70 godz. dydaktycznych zajęć teoretyczno-
-praktycznych. Zajęcia odbywać się będą w Kleszczowie 
w godzinach popołudniowych.
Cena kursu 700 zł + VAT (brutto 861 zł). Możliwość opłaty 
w dwóch ratach. 
Ilość miejsc ograniczona.

Ponadto zapraszamy na:
•	 szkolenie „OBSŁUGA KAS FISKALNYCH”

Szkolenie jednodniowe, w godz. 900-1400. Cena szko-
lenia 70 zł + VAT.
•	 kursy: z języka angielskiego, niemieckiego, hisz-

pańskiego i rosyjskiego - na różnych poziomach.
Każdy semestr obejmuje 60 godz. dydaktycznych zajęć. 
Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, 
jeden raz w tygodniu, na terenie Kleszczowa.
Cena 700 zł brutto (cena 1 godz. - 11,66 zł). Możliwość 

opłaty w ratach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agen-
cji „ARREKS” S.A. ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów, w celu 
wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego. Ponad-
to bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
44/ 731 37 10, w siedzibie Agencji „ARREKS” bądź na stronie 
www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !

Nowy zakład  
Kersten Europe

grudnia rozpoczął produkcję zakład Kersten Bliski Wschód, 
uruchomiony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To 

odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na metalowe profile gię-
te, wykorzystywane w budownictwie na Bliskim Wschodzie. War-
to przypomnieć, że z holenderskiego zakładu firmy Kersten Europe 
w Wanssum dostarczane były do Dubaju elementy konstrukcji naj-
wyższego wieżowca świata Burdż Chalifa (829 m) oraz najbardziej 
luksusowego hotelu Burdż Al Arab. 

W bliskowschodnim zakładzie Kerstena przebywa obecnie je-
den z pracowników kleszczowskiego oddziału tej firmy. Wkrótce za-
powiadany jest wyjazd kolejnego. Polacy zajmą się zarówno szko-
leniem załogi, jak i nadzorem nad produkcją.

(s)

1

ARR „Arreks” - są pożyczki 
z Funduszu Pożyczkowo-

Poręczeniowego
W połowie grudnia Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” 

S.A. w Kleszczowie wznowiła przyjmowanie wniosków o udzie-
lanie pożyczek z Funduszu Pożyczkowo-Poręczeniowego. 
O pożyczki z FPP, udzielane na preferencyjnych warunkach, 
ubiegać się mogą:
•	 firmy z terenu gminy Kleszczów,
•	 mieszkańcy gminy Kleszczów rozpoczynający działalność 

gospodarczą,
•	 akcjonariusze Agencji „Arreks”.

Zainteresowani uzyskaniem pożyczek powinni zgłaszać się 
do siedziby Agencji „Arreks” S.A., ul. Główna 122 w Kleszczo-
wie. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
44/ 731 37 10, bądź na stronie www.arreks.com.pl.

Można pozyskać  
100 tys. zł wsparcia

„Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społecz-
ną odpowiedzialność biznesu (CSR)” to tytuł projektu Polskiej 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, adresowanego do ma-
łych/średnich przedsiębiorców, którzy nie korzystali jeszcze ze 
wsparcia PARP w tym zakresie. Nabór wniosków rozpoczął się 
8 stycznia i potrwa do 10 lutego 2014 r. do godz. 16.30. Warto 
wiedzieć, że jest to już ostatni nabór w ramach projektu „Zwięk-
szenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpo-
wiedzialność biznesu (CSR)”, realizowanego przez PARP w ra-
mach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikro-
przedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, któ-
ry spełnia łącznie następujące warunki: ● posiada siedzibę, 
a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miej-
sce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ● roz-
począł wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia; 
● złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzie-
lenie wsparcia na wdrożenie CSR; ● nie otrzymał wsparcia na 
wdrożenie CSR w ramach wcześniejszego projektu PARP.

Maksymalna możliwa wysokość dofinansowania wynosi 
100 tys. zł – nie może jednak stanowić więcej niż 70 proc. cał-
kowitego budżetu projektu. Województwo łódzkie oraz podla-
skie otrzymały największą kwotę na dofinansowanie projektów 
- po 721,9 tys. zł.

Więcej informacji wraz z dokumentacją konkursową znaleźć 
można na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268.

Akademia Knauf
owy cykl zawodowych szkoleń na 2014 rok zapowiedziała 
spółka Knauf. Tak jak w poprzednich latach z zajęć odbywa-

jących się w centrum szkoleniowym w hotelu SOLPARK w Klesz-
czowie będą mogli skorzystać budowlańcy, którzy w swojej pracy 
wykorzystują materiały budowlane, takie jak: gipsowe tynki, wylewki 
anhydrytowe, płyty kartonowo-gipsowe oraz gładzie. Zapisy do aka-
demii uruchomiono od początku roku.

Większość szkoleń wiąże się z częściową odpłatnością. Jak co 
roku Knauf funduje bezpłatne szkolenie dla jednego nauczyciela za-
wodu ze szkoły budowlanej (do wyczerpania limitu miejsc).

W tym roku szkolenia dla tynkarzy prowadzone będą przed se-
zonem budowlanym w marcu i kwietniu, a szkolenia dla wykonaw-
ców suchej zabudowy - od marca do listopada (z wyjątkiem miesię-
cy wakacyjnych).

Po szczegóły zainteresowani mogą sięgnąć na stronę www.
knauf.pl. (s)

Targi edukacyjne
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie we współpracy z Ze-

społem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie organizuje 
w dniu 21 lutego 2014 roku XII Bełchatowskie Targi Edukacyjne. 
Do współpracy z organizatorami zaproszone zostały szkoły wyż-
sze i policealne, które podczas targów będą mogły przedstawić 
oferty edukacyjne, przygotowane na rok akademicki 2014/2015.

Targi mają za zadanie przekazać aktualną informację o do-
stępnych kierunkach kształcenia. Takich informacji poszukują za-
równo uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jak też inne osoby, 
zainteresowane dalszym kształceniem, zdobyciem lub zmianą za-
wodu.

Edukacyjne targi odbędą się w siedzibie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 98 w go-
dzinach 9.00-14.00.N
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Świąteczne dary  
w szkołach zebrane

naszych łamach zapowiadaliśmy przedświąteczne akcje 
charytatywne, prowadzone w szkołach gminy Kleszczów. 

Pora na poinformowanie o efektach tych działań, prowadzonych przez 
grupy niestrudzonych szkolnych wolontariuszy.
l Delegacja uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-

czowie wraz z opiekunami wyjechała do Domu Małych Dzieci 
im. E. Bojanowskiego w Częstochowie, prowadzonego przez Sio-
stry Służebniczki. Oprócz darów rzeczowych zebrano w trakcie 
akcji kwotę ponad 1450 zł, za którą kupiono artykuły potrzebne 
placówce. Wizyta w Częstochowie miała także edukacyjny wymiar. 
Uczniowie mogli dowiedzieć się, w jakich warunkach żyją pod-
opieczni Domu Małych Dzieci i w jakich okolicznościach tu trafiają.

l Do akcji „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”, przeprowadzonej 
przez świetlicę w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczo-
wie, przystąpili uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy 
szkoły przynosząc takie dary jak odzież, żywność, zabawki, książ-
ki, przybory szkolne, 
środki chemiczne itd. 
Z otrzymanych darów 
przygotowane zostały 
paczki dla dzieci.
Pomoc materialną 
uzyskały także naj-
bardziej potrzebują-
ce rodziny z obwodu 
szkoły. 20 grudnia część darów została przekazana mieszkańcom 
Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT. 

l Akcja charytatywna „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” pro-
wadzona była też w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta. Z góry za-
łożono, że trafi ona do podopiecznych Fundacji ,,Mam Marzenie”. 
Uczniowie gimnazjum zebrali całkiem pokaźną kwotę pieniędzy 
- 3.874,42 zł. Zostanie ona wykorzystana do spełnienia marzeń 
dzieci, które są podopiecznymi Fundacji ,,Mam Marzenie”. 275,92 
zł zostało przeznaczone na zakup produktów do przygotowania 
świątecznych paczek dla dzieci z ubogiej wielodzietnej rodziny 
z Gorzkowic. Zdjęcia z przekazania tych paczek zostały zamiesz-
czone na stronie www.gimkleszczow.pl.

l Akcja „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” prowadzona w Szko-
le Podstawowej w Łękińsku polegała na zbieraniu słodyczy, z któ-
rych potem przygotowane zostały paczki dla dzieci przebywających 
w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Udział w zbiórce wzięło 
48 uczniów szkoły, a także nauczyciele i pracownicy. Największym 
zaangażowaniem wykazali się uczniowie klasy II. 20 grudnia szkol-
na delegacja zawiozła słodkie podarki do domu dziecka.
Za naszym pośrednictwem wolontariusze wraz z opiekunami nad-

zorującymi akcje charytatywne oraz dyrektorzy gminnych szkół dzięku-
ją za ofiarność wszystkim darczyńcom. (s)

Ferie w bibliotece
l 21.01. (wtorek) - Filia w Żłobnicy - 12.00-13.00 - wykonywanie 

podarunkowego serduszka
l 21.01. (wtorek) - GBP w Kleszczowie - 13.00-15.00 - wykonywa-

nie pomysłowych ramek ze zdjęciem dla babci i dziadka 
l 22.01. (środa) - GBP w Kleszczowie - 13.00-15.00 - obrazki z pla-

stopianki
l 23.01. (czwartek) - Filia w Żłobnicy - 12.00-13.00 - Być jak Claude 

Monet - kompozycje plastyczne przy użyciu pasty do zębów.
l 24.01. (piątek) - Filia w Łękińsku - 12.00-14.00 - Laurki na różne 

okazje
l 25.01. (sobota) - Filia w Łękińsku - 12.00-14.00 - Czytanie na dy-

wanie - Zimowe opowieści
l 28.01. (wtorek) - Filia w Żłobnicy - 12.00-13.00 - Zimowe szaleń-

stwo - pejzaże z wykorzystaniem sztucznego śniegu
l 28.01. (wtorek) - GBP w Kleszczowie - 13.00-15.00 - Spotkanie 

z grami planszowymi
l 29.01. (środa) - GBP w Kleszczowie - 13.00-15.00 - Zimowy pej-

zaż - kompozycja sznurkowa
l 30.01. (czwartek) - Filia w Żłobnicy - 12.00-13.00 - Wykonywanie 

masek karnawałowych
l 31.01. (piątek) - Filia w Łękińsku - 12.00-14.00 - Bałwankowy 

świat - zajęcia plastyczne
l 1.02. (sobota) - Filia w Łękińsku - 12.00-14.00 - Gry planszowe - 

sposób na nudę
Więcej informacji o organizowanych zajęciach tel. 44/ 731 36 54 

(w godz. 10.00-18.00).
W godzinach pracy danej placówki bibliotecznej można w czytel-

niach korzystać nieodpłatnie ze stanowisk komputerowych, dostępne 
są bieżące numery prenumerowanych czasopism.

Świąteczne, piaskowe animacje
22 grudnia w kościele Parafii NMP 

Anielskiej w Kleszczowie odbył się niezwy-
kły pokaz. Tematem animacji wykonywa-
nych z drobnych ziaren piasku były sceny 
związane ze świętami Bożego Narodzenia. 
Po pokazie wykonanym przez zaproszo-
ną artystkę dzieci próbowały własnoręcznie 
wykonywać obrazki z piasku. Swoje prace 
mogły obejrzeć na dużym ekranie.

„Do Siego Roku” w plenerze
W sylwestrowo-noworoczną noc wie-

le osób (nie tylko z gminy Kleszczów) zde-
cydowało się na wspólne witanie Nowego Roku na terenach w są-
siedztwie SOLPARKU. Uczestnicy zorganizowanej przez GOK 
plenerowej imprezy bawili się przy serwowanej przez didżeja mu-
zyce tanecznej, oglądali oryginalne pokazy tańca w światłach UV, 
a po północy zachwycali się podniebnym spektaklem sztucznych 
ogni. Życzenia noworoczne złożył obecnym wójt gminy, Sławomir 
Chojnowski.

GOK informuje i zaprasza są cztery wyjazdy na Górę Kamieńsk – dwa na narty dla uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych (21 i 28 stycznia) oraz dwa na nar-
ty i snowboard dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
(24 i 31 stycznia).

Uczniom klas I-III szkół podstawowych GOK zorganizuje 
22 stycznia wyjazd do teatru w Częstochowie na spektakl „Niesa-
mowita przygoda Robaczka Kłaczka”. Wszystkim chętnym uczniom 
szkół podstawowych zaproponowano wyjazd 29 stycznia do łódz-
kiego Muzeum Włókiennictwa (zwiedzanie połączone z udziałem 
w warsztatach tkackich). Starsza młodzież (gimnazja i szkoły po-
nadgimnazjalne) mogła zapisać się na koncert Dawida Podsiadły 
w Warszawie (23 stycznia).

Każda z placówek GOK zorganizuje podczas ferii własny pro-
gram zajęć świetlicowych i rekreacyjnych. O szczegóły można do-
wiadywać się w domach kultury i świetlicach.

Feryjne wyjazdy
Do 14 stycznia GOK przyjmował zgłoszenia uczniów na wyjazdy 

organizowane podczas zbliżających się ferii zimowych. Planowane 

Na
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Szkolne wieści
Bożonarodzeniowy projekt edukacyjny

Tradycji i symbolice Świąt Bożego Narodzenia poświęcony zo-
stał specjalny projekt, przeprowadzony w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie. W jego trakcie społeczności ZSP zostały 
przedstawione przygotowane przez nauczycieli prezentacje: „Boże 
Narodzenie w literaturze”, „Świąteczne tradycje we wspomnieniach 

naszych bliskich” oraz 
„Symbolika Świąt Bo-
żego Narodzenia”.

Uzupe łn ien iem 
programu stał się kon-
kurs kolęd i pasto-
rałek, przygotowa-
ny przez samorząd 
szkolny oraz montaż 
słowno-muzyczny po-
święcony tradycjom 
i zwyczajom polskim, 
związanym z obcho-

dzeniem najpiękniejszych świąt w roku. Tradycjom Świąt Bożego 
Narodzenia na świecie, rękodziełu artystycznemu, kartkom świą-
tecznym (polskim, angielskim i niemieckim), a także tematyce Bo-
żego Narodzenia w malarstwie europejskim poświęcone były wy-
stawy, przygotowane wcześniej w szkole.

Atrakcyjna forma warsztatów
W ramach prowadzonego w szkole w Łękińsku programu wy-

chowawczego „Nasza szkoła = dobrze wychowany uczeń” prze-
prowadzone zostały warsztaty „Społeczny Savoir Vivre - czyli jak 
nie nadepnąć światu na ogon”. Zajęcia przeznaczone dla uczniów 
klas I-III dotyczyły spraw relacji międzyludzkich i miały uczyć prawi-
dłowych postaw wobec otoczenia. Dzieci poprzez zabawę i rozmo-
wę uczyły się, że w życiu obowiązują zasady, a ich nieprzestrzega-
nie ma swoje konsekwencje. Interaktywne zabawy i doświadczenia 
były prowadzone przez Michała Zawadkę w oparciu o jego publika-
cję „Mądrość z Natury”.

„Olimpijskie” sukcesy
Uczniowie ZSP w Kleszczowie brali udział w eliminacjach do 

Olimpiady Zdrowego Stylu Życia oraz Olimpiady Biologicznej. Iza-

bela Krauze (kl. II b) zakwalifikowała się do okręgowego etapu 
pierwszej z wymienionych olimpiad, a Karolina Sewerynek (kl. II b) 
- drugiej.

Awansowali do regionalnej sieci
W tym roku szkolnym do listy zna-

czących sukcesów Szkoła Podstawo-
wa w Łękińsku dopisze awans do re-
gionalnej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie. Dołączyła do niej wraz z 22 
innymi szkołami i placówkami z wo-
jewództwa łódzkiego. Projekt „Szkoła 
Promująca Zdrowie” wymaga długofa-
lowych działań związanych z promocją 
zdrowego stylu życia i aktywnego upo-
wszechniania wśród uczniów, rodziców 
i nauczycieli wiedzy na temat prawidło-
wego odżywiania i korzyści płynących 
z regularnej aktywności fizycznej.

– Szkołę Promującą Zdrowie defi-
niujemy jako szkołę, która równoważy 
wysiłek umysłowy ucznia z wysiłkiem 
fizycznym – mówi dyrektor Agnieszka 
Biernacka-Oleszczyk. – Stąd potrzeba organizowania zajęć rekre-
acyjnych i prowadzenia regularnej edukacji zdrowotnej przy stałej 
współpracy z rodzicami i społecznością lokalną.

Tacy absolwenci promują szkołę
Jakub Ślusarek - absolwent Technikum Nowoczesnych Tech-

nologii w Kleszczowie zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
o Nagrodę i Dyplom Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Mechaników Polskich dla absolwentów średnich szkół tech-
nicznych „Technik Absolwent”.

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Uczniowie trzecich klas Szkoły Podstawowej w Kleszczowie 

odbyli fascynującą wycieczkę do warszawskiego Centrum Nauki 
Kopernik. Obejrzeli m.in. prezentację w teatrze robotów, a w pla-
netarium udali się w wirtualną podróż po planetach Układu Słonecz-
nego.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

dykt jury Czesław Michałowicz podkreślił znaczenie lokalnych inicjatyw, 
takich jak konkursy i przeglądy muzyczne, a także potrzebę hołubienia 
zarówno nauczycieli muzyki, jak też uzdolnionych muzycznie uczniów.

Wykonawcy z Kleszczowa znaleźli się w gronie nagrodzonych soli-
stów. Mikołaj Lasota zdobył pierwszą nagrodę za wykonanie „W żłobie 

leży” - jednej z najbardziej popularnych 
kolęd, której słowa ułożył ks. Piotr Skar-
ga. Oliwia Piechura (na zdjęciu) za inną 
interpretację tej samej kolędy wywalczyła 
II nagrodę. Indywidualną nagrodę dla na-
szych uczniów ufundowała Aldona Pluciń-
ska, dla której ważna była nie tylko jakość 
wykonania, ale też sięgnięcie do zasobów 
najstarszych polskich kolęd.

Wykonawców z gminy Kleszczów 
przygotował nauczyciel muzyki Sławomir 
Szafrański. We wręczaniu nagród uczest-
niczyli przedstawiciele władz samorzą-
dowych gminy Grabica i Powiatu Piotr-
kowskiego, przedstawiciele sponsorów 

przeglądu, a także Fundacji Wspierania Folkloru. (s)

Wyśpiewali nagrody w Szydłowie
å ciąg dalszy ze str. 1
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Kalendarze odbioru odpadów komunalnych 
z terenu gminy Kleszczów na rok 2014

l Antoniówka, Dębina, Kamień, Kocielizna, Łuszczanowice, Łuszczano-
wice Kol., Rogowiec, Żłobnica

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło

Styczeń 13 13 13

Luty 10 10  

Marzec 10 10  

Kwiecień 14 14 14

Maj 12 12  

Czerwiec 9 9  

Lipiec 14 14 14

Sierpień 11 11  

Wrzesień 8 8  

Październik 13 13 13

Listopad 10 10  

Grudzień 8 8  

l Kleszczów

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło

Styczeń 14 14 14

Luty 11 11  

Marzec 11 11  

Kwiecień 8 8 8

Maj 13 13  

Czerwiec 10 10  

Lipiec 8 8 8

Sierpień 12 12  

Wrzesień 9 9  

Październik 14 14 14

Listopad 12 12  

Grudzień 9 9  

l Adamów, Czyżów, Kol. Wola Grzymalina, Łękińsko, Słok Młyn, Stefa-
nowizna, Wolica

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło

Styczeń 28 28 28

Luty 25 25

Marzec 25 25

Kwiecień 23 23 23

Maj 27 27

Czerwiec 24 24

Lipiec 22 22 22

Sierpień 26 26

Wrzesień 23 23

Październik 28 28 28

Listopad 25 25

Grudzień 22 22

SPRZEDAM 
•	 drewno sosnowe, suche 

opałowe (100 zł/m3)

•	 ziemię ogrodową

•	 piasek

Tel. 691 971 585

KOMUNIKATY
Zapisy na kompostowniki

Informujemy, że także w roku 2014 w budżecie 
gminy Kleszczów zostały zabezpieczone środki na 
zakup przydomowych kompostowników. Posiada-
nie kompostowników ułatwi mieszkańcom zago-
spodarowanie we własnym zakresie odpadów ule-
gających biodegradacji. Pozwoli to jednocześnie 
w znacznym stopniu zmniejszyć ilość odpadów ko-
munalnych, wytwarzanych na terenie gminy Klesz-
czów. Tak jak w ubiegłym roku kompostowniki te 
zostaną udostępnione mieszkańcom nieodpłatnie, 
na podstawie umowy użyczenia.

Wszystkie zainteresowane osoby, które nie 
zamówiły kompostowników w roku 2013, mogą 
zgłaszać się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie - 
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Grun-
tami, pok. 24 i 26, tel. 44/ 731-31-10 wew. 146 lub 
131. Zapisy na kompostowniki przyjmowane będą 
do końca lutego br.

Punkt Zbiórki Odpadów w Kolonii 
Łuszczanowice
Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, 
że w II połowie stycznia Gminny Punkt Zbiórki 
Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych 
w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny w nastę-
pujących godzinach:

•	 16 stycznia - 8.00-18.00
•	 17 stycznia - 8.00-18.00
•	 18 stycznia - 8.00-18.00
•	 20 stycznia - 8.00-16.00
•	 21 stycznia - 8.00-16.00
•	 22 stycznia - 8.00-18.00
•	 23 stycznia - 8.00-18.00
•	 24 stycznia - 8.00-18.00
•	 25 stycznia - 8.00-18.00
•	 27 stycznia - 8.00-16.00
•	 28 stycznia - 8.00-16.00
•	 29 stycznia - 8.00-18.00
•	 30 stycznia - 8.00-18.00
•	 31 stycznia - 8.00-18.00

Gdzie oddać przeterminowane leki?
Dzięki inicjatywie Urzędu Gminy w klesz-

czowskich aptekach zostały ustawione specjalne 
pojemniki, do których można wrzucać opakowania 
z przeterminowanymi lekami. Przeterminowanych 
leków nie można wyrzucać na składowiska odpa-
dów komunalnych. Leki wymagają bowiem innych 
metod utylizacji niż odpady komunalne. Prosimy, 
by przed wrzuceniem do specjalnych pojemników 
przeterminowane leki w płynie (syropy, krople) zo-
stały zabezpieczone przed rozlaniem. Buteleczki 
należy dokręcić i owinąć w folię.
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert 

na najem lokalu handlowo-usługowego 
w budynku komunalnym w Kleszczowie,  

ul. Główna 112
Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności handlowo-usługowej w ustalonym przez Wy-

najmującego standardzie.
2. Okres trwania umowy co najmniej 1 rok.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidłowego 

wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim urządzeń i wyposażenia.
4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wpłace-

nia kaucji gwarancyjnej w wysokości 2.000 zł.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobo-

wiązany będzie do uiszczenia należnego podatku od nieruchomości.
Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenia socjal-
nego, WC, magazynu, pomieszczenia handlowego, korytarza, o łącznej 
powierzchni 39,61 m².
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe, wody 
zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie, elektryczne 
oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Zainteresowani najmem mogą oglądać przedmiot najmu w dni powsze-
dnie w godz. 11.00-14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy 
w Kleszczowie. Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w po-
koju nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel. 44/ 
731-31-10 w. 140.
Oferty winny zawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględnieniem 

podatku VAT) oraz propozycję waloryzacji czynszu,
• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedzibę, nazwę firmy,
• koncepcję funkcjonowania lokalu handlowo-usługowego w Kleszczo-

wie,
• charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „LOKAL ul. Główna 
112 w Kleszczowie” należy składać w terminie do dnia 28 stycznia 
2014 r. do godziny 14°° włącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy 
w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia 
z oferentami dodatkowych negocjacji. O wynikach konkursu wszyscy 
oferenci powiadomieni zostaną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub 
unieważnienia konkursu.

Jaka składka na KRUS?
Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 

i macierzyńskie w I kwartale 2014 r. została ustalona w wysokości 
42 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby ob-
jęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym za-
kresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytal-
no-rentowe (stanowiąca 10% emerytury podstawowej obowiązują-
cej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) w I kwartale 2014 r. 
będzie wynosić 83 zł. Osoby ubezpieczone w gospodarstwie rolnym 
o powierzchni od 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych wzwyż 
opłacają dodatkową miesięczną składkę na ubezpieczenie emery-
talno-rentowe, która w I kwartale 2014 r. będzie wynosić:
l 12% emerytury podstawowej, tj. 100 zł (dla gospodarstw rolnych 

do 100 ha przeliczeniowych),
l 24% emerytury podstawowej, tj. 199 zł (dla gospodarstw od 100 

do 150 ha przeliczeniowych),
l 36% emerytury podstawowej, tj. 299 zł (dla gospodarstw od 150 

do 300 ha przeliczeniowych),
l 48% emerytury podstawowej, tj. 399 zł (dla gospodarstw powy-

żej 300 ha przeliczeniowych).
Ustawowy termin uregulowania należnych składek za IV kwartał 

upływa 31 stycznia 2014 r.

Dofinansują usługi doradcze
Z początkiem roku wznowiony został nabór wniosków o przy-

znanie pomocy w ramach działania „Korzystanie z usług dorad-
czych przez rolników i posiadaczy lasów”, finansowanego z PROW 
2007-2013. Wsparcie takie może otrzymać wnioskodawca, który 
zawarł umowę o świadczenie płatnych usług doradczych z upraw-
nioną jednostką (np. ośrodkiem doradztwa rolniczego, izbą rolniczą 
bądź innymi podmiotami, które uzyskały stosowną akredytację Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Dofinansowanie pokrywa w 80 proc. koszty kwalifikowane, po-
niesione przez rolnika lub posiadacza lasu za zrealizowane usłu-
gi doradcze. Nie może być jednak wyższe niż równowartość 1500 
euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW.

Uzyskanie wsparcia przebiega dwuetapowo. Najpierw wyma-
gane jest złożenie wniosku o pomoc. Jeżeli wnioskodawca otrzy-
ma decyzję przyznającą mu takie wsparcie, wówczas, dopiero po 
zrealizowaniu usług doradczych i opłaceniu faktur, powinien w tym 
samym Biurze Powiatowym ARiMR złożyć wniosek o płatność 
w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu 
pomocy stała się ostateczna.

ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie do następnego 
dnia roboczego po dniu, w którym zapotrzebowanie na środki 
finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnie co najmniej 
120% dostępnego limitu, lecz nie później niż do 31 grudnia 2014 r.

„REMBUD” oferuje usługi:

	ocieplanie budynków
	kompleksowe wykończenia wnętrz
	czyszczenie i impregnacja kostki 

brukowej
	czyszczenie i impregnacja da-

chów, fasad, ogrodzeń

Tel. 604 333 322

MATEMATYKA
Korepetycje z matematyki 

w zakresie szkoły podstawowej, 
gimnazjum, szkoły średniej.

Cena 35 zł/60 min.
Kontakt: 605-572-375. 

Targi nie tylko dla rolników
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 
organizuje co roku różnego rodzaju przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze 
o charakterze promocyjnym. Na 2014 rok zaplanowano następujące targi 
i wystawy:
•	 IX Piotrkowskie Targi Ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach” - 13 kwiet-

nia w Oddziale w Piotrkowie Tryb.,
•	 XXII Targi Rolne Agrotechnika 2014 - 26-26 kwietnia w ŁODR w Brato-

szewicach,
•	 XXIV Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie - 24-25 maja w Oddziale 

w Kościerzynie,
•	 Targi Rolne „W sercu Polski” i XVI Wojewódzka Wystawa Zwierząt 

Hodowlanych - 28-29 czerwca w ŁODR w Bratoszewicach,
•	 XXIII Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza Rol-Szansa 2014 - 23-

24 sierpnia w Oddziale w Piotrkowie Tryb.,
•	 III Kościerzyński Dzień Ziemniaka – „Jesień w polu i ogrodzie” - 28 

września w Oddziale w Kościerzynie. (s)
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S p o r t

iąta edycja Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Powiatu 
Bełchatowskiego, prowadzona przez serwis BELsport.pl 

wystartowała wraz z Nowym Rokiem. Głosowanie internetowe potrwa 
tradycyjnie do 31 stycznia br. „Wszystkich sportowców, którzy znajdują się 
na liście kandydatów łączy jedno - pochodzą z Bełchatowa lub jego okolic. 
Większość w dalszym ciągu reprezentuje barwy rodzimych klubów, część 
z różnych powodów kontynuuje kariery gdzie indziej. Jednak na pewno są 
sportowcami, za których nie musimy się wstydzić! A wręcz czujemy dumę 
informując o ich wynikach” - informuje sportowy portal.

Kandydaci to 25 zawodników, reprezentujących 16 różnych dyscyplin 
sportowych. Pierwszy element głosowania ma charakter internetowej 
sondy, w której każdy z głosujących oddaje tylko jeden głos (jedno IP 
= jeden głos). Organizatorzy apelują do głosujących o zastosowanie się 
do tej reguły.

Na końcowy wynik plebiscytu będą też miały wpływ głosy, oddane 
przez wybranych przedstawicieli lokalnego świata mediów, sportu i polityki. 
Każda z tych osób wybierze swoją „Piątkę wspaniałych”. Sportowiec, 
który znajdzie się na pierwszym miejscu takiej listy otrzyma 10 punktów, 
drugi 8, trzeci 6, czwarty 4, a piąty 2 pkt. Punkty przyznane w ten sposób 
najlepszym - w opinii „wybrańców” - zawodnikom zostaną dodane do 
punktów za miejsce zajęte po podsumowaniu internetowej sondy. To 
pozwoli najlepszemu zawodnikowi zdobyć maks. 100 punktów. Za 2 m. 
przyznane będzie 80, za 3 m. - 60, a za 4 m. - 50 pkt. Zawodnik, który 
zajmie ostatnie, 25 m. uzyska tylko 1 pkt. Trzej najlepsi sportowcy zostaną 
uhonorowani okazjonalnymi statuetkami.

Na plebiscytowej liście znajdujemy trójkę zawodników, którzy związani 
są z gminą Kleszczów. Oto ich krótkie charakterystyki podane przez portal:
•	 Patryk Chojnowski (tenis stołowy, Condohotels Morliny Ostróda  

/ ASTS Olimpia-Unia Grudziądz).
Mistrz Paraolimpiady z 2012 roku potwierdził swoją klasę. To najlepszy te-
nisista stołowy rodem z naszego regionu, wychowanek Omegi Kleszczów. 
W 2013 roku zmienił barwy klubowe, przechodząc z Ostródy do druży-
nowego mistrza Polski Olimpii-Unii Grudziądz. W indywidualnych mistrzo-
stwach Polski zdobył srebrny medal w grze podwójnej. W swojej kategorii 
awansował na pierwsze miejsce w światowym rankingu tenisistów niepeł-
nosprawnych. W Mistrzostwach Europy niepełnosprawnych w Lignano we 
Włoszech zdobył dwa złote medale (indywidualnie i drużynowo).
•	 Mateusz Urbaniak (lekkoatletyka, LKS Omega Kleszczów).
Od lat najlepszy sportowiec gminy Kleszczów, czołowy lekkoatleta w kraju, 
niektórym bardziej znany pod poprzednim nazwiskiem Mateusz Podawca. 
W roku 2013 potwierdził swą dobrą dyspozycję zajmując piąte miejsce na 
800 m na Halowych Mistrzostwach Polski seniorów w Spale oraz na 800 m 
na Mistrzostwach Polski seniorów w Toruniu. Ponadto był bezkonkurencyj-
ny na 800 m w mityngu kwalifikacyjnym do mistrzostw Polski.
•	 Wasilewska Barbara (pływanie, LKS Omega Kleszczów).
Młoda pływaczka Omegi nadal zaskakuje i regularnie czyni systematyczne 
postępy. W 2013 roku zdobyła srebrny medal na dystansie 800 m stylem 
dowolnym oraz brązowy na 1500 m dowolnym na Mistrzostwach Polski 
Seniorów. Ponadto na tych samych zawodach była piąta na 400 m stylem 
dowolnym. Wywalczyła też brązowy medal na Mistrzostwach Polski w pły-
waniu długodystansowym na wodach otwartych, z wynikiem 2 godziny 
i 30 minut na dystansie 10 km. Regularnie zdobywa medale na zawodach 
szczebla wojewódzkiego oraz plasuje się w czołówce zawodów ogólnopol-
skich. Została uznana Najlepszym Sportowcem Gminy Kleszczów 2013 r. 
i powiatowego zrzeszenia LZS. (s)

Mogą wygrać  
dzięki Waszym głosom

Kleszczów na wojewódzkim 
podsumowaniu

grudnia w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Ło-
dzi odbyło się podsumowanie sezonu sportowo-turystycznego 2013 

Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego. Podczas tej uroczystości wyróż-
niono dziesięciu najlepszych sportowców LZS regionu łódzkiego, pięciu naj-
lepszych trenerów oraz najlepsze rady powiatowe, miejsko-gminne, gminne, 
kluby, szkoły i sekcje turystyczne.

W gronie dziesięciorga najlepszych sportowców LZS województwa łódz-
kiego na wysokim, IV miejscu znalazła się Sylwia Oleśkiewicz z sekcji pod-
noszenia ciężarów LKS Omegi Kleszczów. To efekt uzyskanych przez nią 
wyników. Wymieńmy najważniejsze z nich: ● I m. w Mistrzostwach Euro-
py Juniorek - Kłajpeda 2013, ● I m. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży Łódzkie 2013, ● I m. w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS - Biłgoraj 2013.

Do najbardziej usportowionych gmin Zrzeszenie LZS zaliczyło Gminę 
Kleszczów, która zajęła III miejsce. Wśród najlepszych ludowych klubów 
sportowych w sporcie masowym na II miejscu znalazł się natomiast LKS 
Omega Kleszczów.

Za osiągnięcia sportowe uczniów zostały też wyróżnione najlepsze 
szkoły. W sportowej klasyfikacji szkół podstawowych na II miejscu w woje-
wództwie znalazła się Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie, 
a na VI miejscu - Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku. Wśród 
najlepszych szkół gimnazjalnych w województwie Gimnazjum im. W. S. Rey-
monta w Kleszczowie zajęło IV miejsce, zaś wśród najlepszych szkół ponad-
gimnazjalnych na III miejscu uplasował się Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

W gronie zawodników uczestniczących w zawodach bloku integracyj-
nego wyróżnienie otrzymał Mirosław Krzympiec (LKS Omega Kleszczów).

Biorąc pod uwagę wszystkie te wyróżnienia można ocenić, że pod 
względem sportowym rok 2013 był bardzo udany zarówno dla sportowców 
LKS Omega Kleszczów, jak i dla samorządowych szkół oraz gminy Klesz-
czów. Obszerną galerię z przebiegu wojewódzkiej uroczystości znajdziemy 
na stronie http://www.lodzkielzs.pl/galerie/Podsumowanie2013/Podsumo-
wanie2013.html. Z niej pochodzi zdjęcie zaprezentowane na stronie pierw-
szej „Informatora”.

Wojewódzka liga siatkarek
dbyły się dwa kolejne turnieje rundy zasadniczej wojewódzkiej ligi 
siatkarek, w której występuje też drużyna dziewcząt z Kleszczo-

wa. Turnieje z udziałem trzech drużyn zostały rozegrane 15 grudnia oraz 5 
stycznia w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Oto wyniki po-
szczególnych meczów:
•	 15 grudnia: ● Zduńska Wola - LKS Omega 3:0 ● LKS Omega - UKS 

SMS Łódź 0:3 ● UKS SMS Łódź - Zduńska Wola 1:3
•	 5 stycznia: ● Skierniewice - LKS Omega 3:1 ● LKS Omega - Łask 3:1 

● Skierniewice - Łask 3:1

Mecz szczypiornistów
stycznia w hali SOLPARKU odbył się mecz piłki ręcznej między ak-
tualnymi uczniami ZSP Kleszczów a absolwentami szkoły. Rywali-

zacja, której przyglądała się całkiem liczna widownia, trwała łącznie przez 
60 minut. Walka była bardzo wyrównana - w regulaminowym czasie za-
kończyła się remisem 13:13. Pięciominutowa dogrywka pokazała siłę dru-
żyny absolwentów, którzy zdobyli w jej trakcie trzy bramki. Zdobycz rywali 
to tylko jedna bramka. Całe spotkanie zakończyło się więc wynikiem 16:14 
dla absolwentów.

Oto składy obydwu zespołów:
•	 Uczniowie ZSP Kleszczów: Dawid Berg - bramkarz, Kacper Liperto-

wicz, Marcin Kuliberda, Arkadiusz Mazurczyk, Łukasz Danielski, Mate-
usz Roczek, Przemysław Dawid, Dominik Stępień, Miłosz Dąbrowski, 
Krystian Sobieraj, Bartosz Grabny, Przemysław Aleksandrowicz.

•	 Absolwenci ZSP - rocznik 93-94: Dawid Masiarek – bramkarz, Ro-
man Żak, Patryk Kamyk, Konrad Szmit, Karol Hasikowski, Piotr Gar-
biec, Kamil Zatorski, Gabriel Irzykowski, Maciej Klimczak, Adam Górski, 
Tomasz Rybak, Tomasz Borowicz, Maciej Śpiewak, Walter Foltyński.
Sześciominutową relację wideo z tego meczu znaleźć można na stro-

nie internetowej ZSP w Kleszczowie.

Okres przygotowawczy 
piłkarzy

ozpoczęcie treningów, przygotowujących piłkarzy do wiosennej 
rundy rozgrywek nastąpi 14 stycznia. Obóz sportowy w Kleszczo-

wie planowany jest w dniach 27 stycznia-1 lutego. Później, w okresie od 
1 lutego do 8 marca przewidziane są mecze sparingowe, m.in. z takimi 
drużynami, jak Pogoń Zduńska Wola, ŁKS Łódź, Odra Opole, Zjednocze-
ni Bełchatów, Zawisza Rzgów i Żyrardowianka.
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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.
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Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

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  731-36-32
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

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - 
w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren 
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 
lub (44) 634 95 00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich 
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Ener-
goserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci  wodociągowej,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - 
w Zakładzie Komunalnym „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i interneto-
wej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 
731-37-13.

• Awarie oświetlenia ulicznego – w 
F.H.U. „APIS”, tel. 695-122-863 lub 
692-130-780.

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?

Dwanaście medali lekkoatletów
grudnia w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbyły się Indywidualne Halowe 
Zawody LZS Woj. Łódzkiego w Lekkiej Atletyce. Rywalizowali zrzeszeni w klu-

bach LZS uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Najlepsze, medalowe wyniki uzy-
skali następujący uczniowie z gminy Kleszczów:
Szkoły podstawowe
l  Bartłomiej Jarkowski (SP Kleszczów) - II m. w biegu na 60 m i II m. w biegu na 200 m 
l  Maciej Mularczyk (SP Kleszczów) - III m. w biegu na 60 m l  Anna Brząkała (SP Klesz-
czów) - III m. w biegu na 600 m l  Weronika Frankowska (SP Kleszczów) - I m. w skoku 
w dal l  Julia Pabich (SP Łękińsko) - II m. w skoku w dal l  Kamil Gębicz (SP Kleszczów) 
- I m. w skoku w dal l  drużyna dziewcząt SP Kleszczów (A. Brząkała, W. Frankowska, 
Ł. Tkacz, D. Bojanowska) - III m. w biegu sztafetowym 4x200 m l  drużyna chłopców SP 
Kleszczów (K. Gębicz, B. Jarkowski, M. Mularczyk, K. Węglarski) - I m. w biegu sztafeto-
wym 4x200 m.
Gimnazja
l  Milena Gierach - III m. w biegu na 200 m l  Aleksandra Klewin - I m. w biegu na 800 m
Natalia Kierasińska - III m. w biegu na 800 m l  drużyna dziewcząt Gimnazjum w Kleszczo-
wie (M. Gierach, W. Piątczak, A. Klewin, J. Kotynia) - I m. w biegu sztafetowym 4x200 m.

Tenis stołowy
grudnia rozegrany został w Łodzi II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny seniorek 
i seniorów. W rywalizacji dziewcząt dwa czołowe miejsca, premiowane awan-

sem do kolejnej rundy zajęły pingpongistki łódzkiego klubu MKS Jedynka - Julia Ślązak 
oraz Anna Caban. W gronie seniorów zwyciężył Krzysztof Zieliński (niestowarzyszony) 
oraz Łukasz Bobrowski (KS Legion Skierniewice). Tenisiści Omegi Kleszczów zajęli dal-
sze pozycje. Najlepszy spośród nich Jarosław Nitek znalazł się w gronie zawodników 
sklasyfikowanych na miejscach 9-12.

***
W styczniu naszych tenisistów nie czekają poważniejsze sprawdziany. Rewanżo-

wą rundę ligowych rozgrywek zawodnicy II ligi mężczyzn zaczną dopiero w połowie lu-
tego, po zakończeniu ferii zimowych w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Jedną 
z najważniejszych lutowych imprez w tenisie stołowym będą zaplanowane na 1 lutego 
Mistrzostwa Województwa łódzkiego seniorek i seniorów oraz Młodzieżowe Mistrzostwa 
Województwa Łódzkiego.

5

22

Turniej pływacki dla dzieci
27 stycznia o godz. 10.00 na basenie SOLPARKU rozpocznie się organizowa-

ny przez LKS Omega Kleszczów turniej pływacki dla uczniów szkół podstawo-
wych. Wszystkich chętnych klub zaprasza do rywalizacji.
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turę osobistą i kulturę języka. Każda z uczest-
niczących w konkursie szkół ma prawo zgłosić 
jeden film. Termin przesyłania zgłoszeń udzia-
łu w konkursie to 31 marca, a termin przesyła-
nia konkursowych filmów – 25 kwietnia.

W tegorocznej rywalizacji weźmie też 
udział film zrealizowany przez uczniów ZSP 
w Kleszczowie. Ogłoszony już został szkolny 
etap konkursu. O prawo awansu do ogólno-
polskiego etapu będą walczyć prace zrealizo-
wane do 7 marca przez zespoły z poszczegól-
nych klas ZSP w Kleszczowie. O tym, która 
zostanie zakwalifikowana do dalszego etapu 
zdecyduje konkursowy pokaz podczas „Dnia 
otwartego ZSP w Kleszczowie”, planowane-
go na 21 marca.

Oceniając wszystkie prace nadesłane 
przez uczestników ogólnopolskiego etapu jury 
weźmie pod uwagę głównie: sposób realiza-
cji tematu, pomysłowość, technikę, spójność, 
walory humorystyczne, jakość dźwięku i grę 
aktorską. Do 15 maja na internetowej stronie 
ZSP w Kleszczowie opublikowana zostanie li-
sta twórców dwunastu najciekawszych kon-
kursowych filmów (6 z gimnazjów i 6 ze szkół 
ponadgimnazjalnych). Te filmy zostaną poka-

zane podczas uroczystej gali. Jednemu z nich 
publiczność przyzna swoją nagrodę.

Więcej informacji o konkursie (w tym 
szczegółowy regulamin) znaleźć można na 
stronie www.zspkleszczow.pl.

***
Plonem zeszłorocznej, pierwszej edy-

cji kleszczowskiego konkursu „Od ignoranta 
do eleganta” były 24 filmowe prace nadesła-
ne przez realizatorów z różnych szkół. Dzie-
sięć zostało zakwalifikowanych przez konkur-
sowe jury do pokazu podczas finałowej gali. 
Pierwszą nagrodę zdobyło Gimnazjum nr 67 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym nr 2 w Krakowie, drugą - Publiczne Gim-
nazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Woli Wiązowej, a trzecią – Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy im. J. Korczaka w Złotoryi. 
Publiczność swoją nagrodę przyznała twór-
com filmu przygotowanego przez II LO w Ze-
spole Szkół nr 3 im. św. Jadwigi Królowej 
w Nowym Targu.

Nagrodami dla szkół, które wzięły udział 
w konkursie, były m.in. wysokiej klasy projek-
tor cyfrowy, ekran, konsole PSP, ramki cyfro-
we i urządzenia wielofunkcyjne. (s)

Druga edycja „Od ignoranta do eleganta”
raz drugi Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie zapro-

sił gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całej 
Polski do udziału w konkursie filmowym „Od 
ignoranta do eleganta”. Krótkometrażowe fil-
my, które zostaną zgłoszone do tego konkur-
su, mają promować wśród młodzieży zasady 
dobrego wychowania, a także kształtować kul-

Zajęcia ruchowe  
w SOLPARKU  

dla mieszkańców
Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy 

kompleks SOLPARK zapewni mieszkańcom 
gminy Kleszczów kilka różnych rodzajów zajęć 
ruchowych, sprzyjających utrzymaniu zdrowia 
i dobrej formy fizycznej.

Podajemy terminy poszczególnych zajęć:
•	 zajęcia basenowe - pula 8 godzin w miesiącu 

do wykorzystania przez mieszkańca w godzi-
nach otwarcia basenów SOLPARKU

•	 aqua aerobik dla seniorów - ● wtorki w godz. 
10.00-11.00, ● piątki w godz. 11.30-12.30

•	 joga dla seniorów - środy w godz. 17.00-18.00
•	 joga - środy w godz. 18.00-19.00
•	 zumba - ● wtorki w godz.18.00-19.00 ● czwart-

ki w godz. 19.00-20.00
•	 aerobik - ● poniedziałki w godz. 18.00-19.00, 

● środy w godz. 19.00-20.00, ● piątki w godz. 
19.00-20.00

•	 kick-boxing - ● czwartki w godz. 17.30-18.30, 
● soboty w godz. 14.00-15.00

•	 zajęcia na siłowni - wejście open w godzinach 
otwarcia siłowni SOLPARKU.
Z wymienionych zajęć mogą korzystać oso-

by zameldowane na pobyt stały na terenie gminy 
Kleszczów. Do wejścia na zajęcia uprawnia aktyw-
ny „Karnet mieszkańca”. Zainteresowani powinni 
zgłaszać się pod nr tel. 44/ 731-65-01.

Warunkiem udziału w zajęciach kick-boxingu 
jest wykupienie karnetu za symboliczną cenę 39 zł 
miesięcznie.

● W przypadku zajęć jogi, zumby i aerobiku 
mieszkaniec może uzyskać bezpłatny wstęp tylko 
na jedno z tych zajęć.

Z zajęć dla seniorów mogą korzystać wyłącz-
nie osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne, 
potwierdzone stosownym dokumentem.

Po


