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Pierwsi lokatorzy 
odbierają klucze

lutego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał po-
zwolenie na użytkowanie pierwszych trzech budynków wie-

lorodzinnych na osiedlu w Łuszczanowicach. Oznacza to, że każdy 
z budynków jest bezpieczny dla użytkowników i posiada sprawnie funk-
cjonujące zasilanie w gaz, wodę i prąd, a także odprowadzanie ście-
ków. Od 6 lutego Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przystąpiła 
do wydawania kluczy pierwszym lokatorom.

– Część z nich zgłaszała się u nas już w pierwszych dniach lute-
go, żeby załatwiać formalności – mówi prezes zarządu Bełchatowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Andrzej Ratajski. – Lokatorów czekało m.in. 
podpisanie umów na dostawę prądu z Energoserwisem Kleszczów.

„Zgnieć butelkę”
mina Kleszczów została part-
nerem kampanii edukacyjno-

-informacyjnej „Zgnieć butelkę”, któ-
ra w styczniu 2012 roku rozpoczęła 
się na terenie województwa łódzkie-
go. Agencja Open5, która na realizację 
tego projektu pozyskała dofinansowa-
nie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi, chce zwrócić uwagę na problem bu-
telek PET trafiających na składowiska.
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oferty udziału w różnych (przy-
gotowanych ze znacznym do-

f inansowaniem z gminnej kasy), 
formach tygodniowego wypoczyn-
ku w górach skorzystało ponad 230 
uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz 
studentów, mieszkających na terenie 

G
Zimową aurą w trakcie zakończonych już ferii mogli cieszyć się nie 

tylko ci uczniowie, którzy wyjechali w zorganizowanych grupach do 
Istebnej, Poronina, Polańczyka i Suchej Beskidzkiej.

Ferie ze śniegiem i innymi atrakcjami

Grupa uczniów na stoku w Poroninie

Z

å ciąg dalszy na str. 12

Zebrali się 
mieszkańcy

stycznia w domu kultury w Łusz-
czanowicach odbyło się zebra-

nie wiejskie. Zostało zwołane z inicjatywy 
sołtysa Łuszczanowic – Michała Michał-
ka. Władze samorządowe reprezentował 
podczas zebrania sekretarz gminy, Ka-
zimierz Hudzik oraz radny Ryszard Kru-
szyński. Urząd Gminy reprezentowali 
także kierownik referatu inwestycji – Ro-
bert Olewiński oraz opiekunka samorzą-
du Łuszczanowic – Teresa Jarkowska.

Kilkudziesięciu uczestniczących w 
zebraniu mieszkańców zostało poinfor-
mowanych o stanie realizacji wniosków, 
zgłoszonych w trakcie ubiegłorocznego 
zebrania wiejskiego, a także o inwesty-
cjach gminnych, które w 2011 roku były 
prowadzone na terenie sołectwa. Miesz-
kańcy dowiedzieli się też o zaplanowa-
nych na 2012 rok przedsięwzięciach.

25

Gmina Kleszczów została laureatem XIII edycji Narodowego Kon-
kursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, organizowanego pod 
honorowym patronatem Prezydenta RP. 

Laury za sprzyjanie środowisku
Nasza gmina została zgłoszona do konkursu w kategorii „Samorząd Przyjazny Środo-

wisku”.
– Zaprezentowaliśmy takie działania 

gminy, jak m.in.: sukcesywna modernizacja 
i unowocześnianie oczyszczalni ścieków, 
uruchomienie programu dopłat do urzą-
dzeń takich jak kolektory słoneczne czy 
pompy ciepła, utworzenie strefy przygo-
towanej do prowadzenia recyklingu odpa-
dów najnowszymi metodami, a także przy-
gotowanie gminy do korzystania z energii 
geotermalnej – mówi sekretarz gminy, Ka-
zimierz Hudzik. – Narodowa Rada Ekolo-
giczna, która oceniała zgłoszone wnioski 
i zapoznawała się z przedstawionymi przez 
uczestników prezentacjami multimedialny-
mi, wysoko oceniła te działania.

å ciąg dalszy na str. 2
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Wszystkim osobom, które w trakcie
długotrwałej choroby wspierały

Ś.P. KRYSTYNĘ  GROCHULSKĄ
a także tym osobom, które 

uczestniczyły 
w uroczystościach pogrzebowych

serdeczne podziękowania
składa Rodzina

Wszystkim Bliskim
Ś.P. Krystyny Grochulskiej

wyrazy głębokiego żalu i szczerego 
współczucia

składają
Wójt Gminy Kleszczów

oraz pracownicy Urzędu Gminy

Oswojeni z Internetem
wadzieścia jeden osób należących do grona emerytów i ren-
cistów skorzystało z zakończonego w połowie grudnia szko-

lenia z podstaw obsługi komputera i Internetu. Zajęcia prowadzone 
przez pracowników Gminnego Centrum Informacji w Kleszczowie 
odbywały się w niedużych, trzy- i czteroosobowych grupach. Obej-
mowały to, co w codziennym posługiwaniu się komputerem i Inter-
netem jest najważniejsze: edytory tekstu, robienie wydruków, korzy-
stanie z internetowych komunikatorów i portali społecznościowych, 
obsługę elektronicznej poczty.

Jedną ze szkolących się była Marianna Szczepocka z Łękińska. 
Przyznaje, że uczestniczyła też w przeprowadzonym w 2008 roku 
projekcie „Seniorzy online”, realizowanym przez Agencję „Arreks”.

– Dla mnie to był pierwszy w życiu kontakt z komputerem –
mówi. –Właściwie to wszyscy z nas byli wtedy początkujący. Grupa 
była liczna i prowadząca szkolenie osoba nie była w stanie wszyst-
kiego dokładnie objaśnić.

Podstawy wiedzy o komputerze zdobywało wtedy ponad 130 
osób z całej gminy. Zaraz po skończeniu tamtego szkolenia pań-
stwo Szczepoccy kupili komputer. I zaczęli z niego korzystać. Dwu-
dziestogodzinny, kameralny kurs w GCI dostarczył im dodatkowej 
wiedzy. Prowadzący miał wystarczająco dużo czasu dla każdego 

å ciąg dalszy na str. 8

å ciąg dalszy ze str. 1
å ciąg dalszy ze str. 1

D

Podczas ponad dwugodzinnej dyskusji zgłaszane były zapyta-
nia i wnioski. Dotyczyły one m.in. spraw opieki medycznej i usług 
komunalnych, a także dalszych losów planowanego w Bogumiłowie 
zakładu przetwarzania odpadów.

Rozpatrzeniem wniosków przyjętych podczas zebrania zajmą 
się teraz właściwe komisje Rady Gminy, natomiast zgłoszone spra-
wy interwencyjne będą rozwiązywane przez pracowników Urzę-
du Gminy. (s)

Zebrali się mieszkańcy

Pożar w Łękińsku
ramatyczne chwile przeżyło małżeństwo, mieszkające przy 
ul. Długiej w Łękińsku w niedawno gruntownie wyremon-

towanym, parterowym domku. W mroźne przedpołudnie 2 lutego 
w czasie, kiedy ekipa gazowników usuwała przy domu awarię sie-
ci gazowej doszło do zapalenia się gazu. Do akcji gaśniczej zosta-
ło wezwanych kilka zastępów ochotniczej i państwowej straży po-
żarnej. Budynek, w którym spaliła się duża część połaci dachowej, 
nie nadaje się do 
z a m i e s z k a n i a . 
Zanim wyschnie 
wnęt rze  domu, 
zalane w wyni-
ku akcji gaśniczej 
i  można będzie 
rozpocząć jakie-
kolwiek prace re-
montowe minie 
kilka tygodni. 

Urząd Gminy 
poszkodowane-
mu w wyniku po-
żaru małżeństwu 
oddał do dyspozycji lokal w domu kultury w Łękińsku. Państwo Ce-
cylia i Wojciech – choć zaproponowano im wcześniej mieszkanie 
komunalne w Łuszczanowicach –  chcą mieszkać bliżej zniszczo-
nego domu, by móc doglądać dobytku, a potem nadzorować prowa-
dzone prace remontowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie przygo-
towany jest do udzielenia wsparcia finansowego. Jak powiedziano 
nam 10 lutego do wydania decyzji brakowało jedynie protokołu ze 
straży pożarnej, który mieli dostarczyć poszkodowani. 

Policja wszczęła postępowanie przygotowawcze i gromadzi do-
kumentację. Potrzebne do niej będą m.in. opinie biegłych z zakresu 
gazownictwa oraz pożarnictwa. (s)

D

Gmina Kleszczów została jednym z trzech laureatów w podkate-
gorii „Gmina Przyjazna Środowisku” obok Sopotu i gminy Tarczyn.

Uroczysta gala podsumowująca konkurs i wszystkie jego pięć 
kategorii oraz osiem podkategorii odbyła się 10 lutego w hotelu So-
fitel Victoria w Warszawie. Obok przedstawicieli nagrodzonych sa-
morządów, firm, szkół i organizacji uczestniczyli w niej także poli-
tycy, m. in. były premier Józef Oleksy (wręczał nagrody laureatom 
w kategorii „Samorząd Przyjazny Środowisku”), senator Witold Gin-
towt-Dziewałtowski, a także doradca w Kancelarii Prezydenta RP – 
Henryk Wujec. W imieniu organizatorów podsumowania tegorocz-
nej edycji konkursu dokonał Krzysztof T. Masiuk.

Nagrodą główną dla laureata konkursu w kategorii „Samorząd 
przyjazny środowisku” była okazała szklana statuetka oraz certyfi-
kat, podpisany przez przewodniczącą Narodowej Rady Ekologicz-
nej – Annę Komorowską. (s)

Laury 
za sprzyjanie środowisku



16 - 29 II `2012 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  3

31

Chcesz zwrotu akcyzy? 
Złóż wniosek do 29 lutego
W tym roku zmieniły się terminy, związane ze zwrotem dla rol-

ników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na 
olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać fak-
tury potwierdzające zakup tego oleju. Odpowiednie wnioski wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego należy złożyć w Urzędzie Gminy w terminach:

- do 29 lutego 2012 r. - wniosek wraz z fakturami na zakup pa-
liwa wystawionymi w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 
2012 r.

- od 1 do 31 sierpnia 2012 r. - wniosek wraz z fakturami na za-
kup paliwa wystawionymi od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

W tym roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego za 1 litr wynosi 0,95 zł, a limit zwrotu po-
datku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych - 81,70 zł.

Wzór wniosku zainteresowani rolnicy otrzymają w Referacie Po-
datków i Opłat Lokalnych (pok. nr 6) oraz w Punkcie Obsługi Klien-
ta w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. 

Wakacyjne kursy językowe 
w Anglii i w Niemczech

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że przyjmuje 
zapisy chętnych mieszkańców gminy Kleszczów, na 3–tygodniowy 
wakacyjny kurs językowy do Anglii i Niemiec.

Warunki, jakie powinien spełniać uczestnik wyjazdu:
o musi być mieszkańcem Gminy Kleszczów zameldowanym na 

terenie gminy przynajmniej od 1 roku,
o wiek uczestnika od 16 do 25 roku życia,
o udokumentować znajomość języka (angielskiego, niemieckiego) 

w stopniu przynajmniej podstawowym.
Przewidywany koszt wyjazdu jednej osoby wynosi ok. 7.000 zł. 

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zobowiązuje się do pokrycia 
tych kosztów odpowiednio:
•	 70 % osobom bezrobotnym/uczącym się,
•	 50 % osobom pracującym.

Z dopłaty Fundacji mogą skorzystać osoby, które dotychczas 
korzystały z tego przywileju jeden raz.

Zapisy przyjmowane są w biurze Fundacji do dnia 
29.02.2012 r. wraz z zaliczką w wysokości 1.000 zł.

Wybierz szkołę na targach
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie we współpracy z Ze-

społem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie organizuje 
X Targi Edukacyjne. Do zaprezentowania oferty edukacyjnej na rok 
akademicki 2012/2013 zostały zaproszone szkoły wyższe i police-
alne. Trzy tygodnie przed imprezą na liście uczestników znajdowało 
się już ponad 30 uczelni i szkół wyższych.

Z ich ofertą będą mogli zapoznać się uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych oraz osoby zainteresowane dalszym kształceniem, zdo-
byciem lub zmianą zawodu. Poprzednie edycje bełchatowskich tar-
gów cieszyły się dużą popularnością. Targi odbędą się 24 lutego 
w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełcha-
towie, ul. Czapliniecka 98, w godz. 9.00-14.00.

Kolejną imprezą, podczas której prezentowana będzie oferta 
edukacyjna regionu łódzkiego będą XV Łódzkie Targi Edukacyjne. 
Szczegóły imprezy, która odbyć się ma 15-17 marca w Łodzi przy 
Alei Politechniki 2 można znaleźć pod adresem www.targieduka-
cyjne.com. Targi odbędą się pod symptomatycznym hasłem „Bądź 
Einsteinem swojej przyszłości”.

(s)

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

z profesjonalnych szkoleń, skierowanych w głównej mierze 
do osób pracujących:
• „Podatek PIT dla płatników na przykładach prak-

tycznych - rozliczanie, obowiązki, odpowiedzial-
ność” 
Zajęcia w godz. od 9.00 do 14.00. 
Cena 460 zł + 23 % VAT od osoby, termin – 13.03.2012 r.

• „CIT 2012 – najważniejsze zagadnienia w praktyce” 
Zajęcia w godz. od 9.00 do 14.00. 
Cena 460 zł + 23% VAT od osoby, termin – 14.03.2012 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: SOLPARK Kleszczów, ul. Sporto-
wa 8.
PROWADZĄCY: Marcin Pacyna – doradca podatkowy, 
prawnik, szkoleniowiec, właściciel kancelarii prawno–po-
datkowej, autor ponad 200 artykułów opublikowanych na 
łamach Gazety Podatkowej, Biuletynu Informacyjnego dla 
Służb Ekonomiczno–Finansowych oraz Przeglądu Podatku 
Dochodowego.

Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w sie-
dzibie Spółki, pod numerem telefonu 44/731-37-31 oraz na 
stronie internetowej www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Krótka sesja 
z jednym, głównym tematem

stycznia radni gminy Kleszczów spotkali się na krótkim, po-
południowym posiedzeniu, na które zaproszeni zostali także 

przedstawiciele oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjo-
nalna S.A. – Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Elektrow-
ni Bełchatów. Główne miejsce w przyjętym porządku obrad zajmował 
punkt: „Zajęcie stanowiska do porozumienia zawieranego przez Gmi-
nę Kleszczów z PGE GiEK S.A. dot. zmiany Studium Uwarunkowań i 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczów”.

Rada Gminy po zapoznaniu się ze stanowiskiem PGE GiEK S.A. 
z 9 stycznia br., dotyczącym propozycji rekompensat dla gminy Klesz-
czów z tytułu uciążliwości spowodowanych składowaniem ubocznych 
produktów spalania z Elektrowni Bełchatów w zamian za wprowadze-
nie do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Kleszczów lokalizacji kolejnego, czwartego zbior-
nika w obrębie zwałowiska wewnętrznego KWB Bełchatów, odrzuciła 
propozycje przedstawione przez spółkę. Za odrzuceniem opowiedzia-
ło się 11 radnych, wstrzymało się czterech głosujących.

Następnie przewodniczący RG – Henryk Michałek przedstawił 
projekt pisma, zawierającego oczekiwania Rady Gminy Kleszczów co 
do warunków, jakie powinna spełnić spółka, by możliwe było uwzględ-
nienie jej wniosków w aktualizowanym obecnie studium uwarunko-
wań. Pismo zawiera także deklarację działań, które podejmie samo-
rząd gminy w odpowiedzi na oczekiwania PGE GiEK S.A. Rada Gminy 
opowiedziała się 12 głosami „za” przy trzech głosach wstrzymujących 
za wysłaniem tak sformułowanego stanowiska do PGE GiEK S.A. Te-
mat wzajemnych uzgodnień powinien zakończyć się wkrótce.

Ponadto Rada Gminy Kleszczów 12 głosami „za”, 1 głosem „prze-
ciw” i 2 głosami „wstrzymuję się” przyjęła do realizacji wniosek grupy 
12 radnych o umieszczanie od dnia 31 stycznia 2012 roku w biulety-
nie „Informator Kleszczowski” następujących informacji:
• wykaz podjętych przez Radę Gminy uchwał z podaniem, czego 

dana uchwała dotyczy (krótki opis),
• wykaz wydanych postanowień i stanowisk podjętych przez Radę 

Gminy wobec innych samorządów, osób prawnych lub firm pro-
wadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kleszczów.

(s)
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å ciąg dalszy na str. 7

nowelizowana w czerwcu 2010 r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na-
łożyła na samorządy gminne obowiązek opracowania i realizacji stosownych progra-

mów. Uchwalony przez Radę Gminy Kleszczów „Gminny program przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015” szczegółowo 
definiuje rodzaje przemocy w rodzinie i opisuje cele programu oraz sposoby jego realizacji.

Oprócz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji programu zostały włączo-
ne: Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczo-
wie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, placówki oświatowe, a także generalnie cała 
społeczność gminy Kleszczów. Program jest finansowany z budżetu gminy, ze środków 
przeznaczonych na pomoc społeczną.

Do skutecznej realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powoła-
ny zespół interdyscyplinarny, złożony z przedstawicieli wspomnianych podmiotów. W jego 
skład wchodzą: ● Halina Wiśniewska - specjalista pracy socjalnej GOPS w Kleszczowie; 
● Danuta Orłowska – przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych; ● Agnieszka Chrostowska - kurator specjalista rodzinny; ● Renata Dąbrow-
ska - starszy kurator dla dorosłych; ● Jarosław Popławski - kierownik Posterunku Policji 
w Kleszczowie; ● Damiana Płomińska - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Klesz-
czowie; ● Nina Podlejska - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Łękińsku; ● Katarzy-
na Bębnowska - pedagog szkolny Gimnazjum w Kleszczowie; ● Beata Wysmułek - pedagog 
szkolny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie; ● Ewa Bindas - nauczyciel Pu-
blicznego Przedszkola Samorządowego w Kleszczowie; ● Iwona Frankowska - nauczyciel 
Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach; ● Bogumiła Kochanow-
ska - nauczyciel Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku; ● Zofia Dąbrówka 
- pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kleszczowie; ● Maria Bujacz - 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczów. 

Przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego jest Maria Bujacz, jej zastępczynią - Be-
ata Wysmułek, a sekretarzem - Nina Podlejska.

(s)

Aby nie było przemocy w rodzinie
Z

Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:
•	 pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy w przezwyciężaniu 

problemów,
•	 monitorowanie sytuacji osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie,
•	 obserwacja sytuacji dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, 
•	 nadzorowanie sytuacji domowej osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy 

w rodzinie, 
•	 praca interdyscyplinarna z rodziną w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej 

z problemem przemocy w rodzinie, 
•	 efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie 

sytuacji kryzysowej, związanej z przemocą w rodzinie,
•	 współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, 
•	 inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu.
Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:
•	 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
•	 opracowanie procedur postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy 

w rodzinie,
•	 udzielanie wstępnej pomocy, wskazanie możliwości uzyskania pomocy 

interdyscyplinarnej dla wszystkich członków rodziny,
•	 wyjaśnienie procedur „Niebieskiej karty”, socjoterapii, terapii sprawców, terapii osób 

doświadczających przemocy itp.,
•	 kierowanie do specjalistycznych placówek i programów,
•	 opracowanie wspólnie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu, służenie radą 

i pomocą,
•	 aktywne poszukiwanie wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych w społeczności lokalnej,
•	 opracowywanie wniosków do gminnych programów profilaktycznych,
•	 udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy 

w rodzinie,
•	 udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb 

poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności 
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,

•	 podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomianie procedur 
mających na celu jej powstrzymanie,

•	 podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną i edukację 
rodzin,

•	 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Są pracowite, 
odnoszą sukcesy

czesnym rankiem, kiedy rówieśni-
cy Kingi dosypiają ostatnie godzi-

ny przed wyjściem do szkoły, ona jest już na 
basenie. Pierwszy trening pływacki zaczy-
na o godzinie 6. Zanim ubierze się i pójdzie 
na zajęcia w liceum pokona w wodzie dy-
stans 6 kilometrów. Po szkole czeka ją ko-
lejna porcja pływania 6-kilometrowy dystans 
do pokonania. I jeszcze godzina ćwiczeń – 
jak mówi – „na lądzie”: siłownia, trening z pił-
kami… Chwilę oddechu łapie tylko w week-
endy (o ile nie bierze udziału w zawodach). 
W sobotę jest jeden, poranny trening. Wol-
ne od pływania ma tylko niedziele i święta.

Dla Wiktorii, uczennicy II klasy gimna-
zjum, najważniejszy jest taniec. Codzienne 
ćwiczenia z partnerem zaczyna często już 
o szesnastej. Do mieszkania wraca o dwu-
dziestej, a czasem później. Dopiero wte-
dy może usiąść do odrabiania lekcji. Wiele 
weekendów to czas spędzony na turniejach 
tańca, a także czas spędzony w drodze. 
Wiktoria nie rozstaje się z taneczną pasją 
nawet w ferie i podczas wakacji. Część tego 
wolnego od nauki czasu spędza na obo-
zach, podczas których ma możliwość sku-
pić się tylko na tańcu. Podpatruje też naj-
lepszych tancerzy, którzy zapraszani są na 
obozy, by prowadzić zajęcia z grupą, albo – 
za dodatkową opłatą – udzielać indywidual-
nych lekcji.

***
Ciężka praca, uporczywy trening dają 

rezultaty. W przypadku Kingi Trojanowskiej 
są to coraz lepsze lokaty, zdobywane pod-
czas pływackich zmagań. Przed przejściem 
do Omegi Kleszczów była zawodniczką klu-
bu EKS Skra Bełchatów. 6 czerwca 2010 
roku Kinga uzyskała minimum kwalifikacyj-
ne do udziału w Mistrzostwach Europy Ju-
niorów. W zimowych mistrzostwach Polski 
w pływaniu w Katowicach wywalczyła drugie 
miejsce na dystansie 800 m oraz trzecie - na 
400 m. Potem w pływackich mistrzostwach 
polskich szkół w Raciborzu zwyciężyła na 
dystansie 200 metrów. Kolejne bardzo do-
bre wyniki, uzyskiwane m.in. w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów, Kinga odnosiła już 
w barwach Omegi.

Prezes Polskiego Związku Pływackie-
go Krzysztof Usielski oceniając pływacz-
kę z Kleszczowa stwierdził: „Zawodnicz-
ka wykazuje się bardzo dobrą aktywnością 
podczas zajęć treningowych, jest zdyscy-
plinowana i ambitna. Jest perspektywicz-
na, posiada predyspozycje psychofizyczne 
do osiągania wysokich wyników sportowych 
w przyszłości”.

Wiktoria Janson związana jest z to-
maszowskim Klubem Tańca Towarzyskie-
go „Cantinero”. Startując w ogólnopolskich 
turniejach tańca towarzyskiego uzyskała 
w 2011 roku awans do wyższej kategorii ta-
necznej „B”. Przyczyniły się do tego osiąga-
ne przez nią wyniki. W sześciu turniejach 
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W firmach gminy Kleszczów

Miniaturowe oczyszczalnie z KWH Pipe
ehoPuts to miniaturowe oczyszczalnie ścieków, produkowane od niedawna w za-
kładach firmy KWH Pipe Poland. Obudowa tych oczyszczalni jest wykonana z rur 

strukturalnych Weholite. Proces biochemicznego oczyszczania, który zachodzi w tych urzą-
dzeniach, umożliwia przetworzenie wszystkich rodzajów ścieków, pochodzących z gospo-
darstw domowych.

Modułowa konstrukcja Weho-
Puts pozwala dostosowywać wielkość 
oczyszczalni do obsługi pojedynczych 
budynków, a także całych wsi czy osie-
dli mieszkaniowych. Zaletą tych urzą-
dzeń jest także zautomatyzowanie 
działania. O konieczności uzupełnie-
nia środków chemicznych w oczysz-
czalni informuje użytkownika sygnali-
zacja świetlna.

(s)
Źródło ilustracji: strona internetowa KWH Pipe

Łowcy nagród
irma Knauf Bauprodukte skutecznie promuje swoje wyroby, uczestnicząc w różnych 
konkursach. Na przełomie grudnia i stycznia spółka wytwarzająca różnego rodzaju 

materiały budowlane zdobyła kilka prestiżowych trofeów. Jednym z nich jest tytuł „Produkt 
Wykonawcy 2012”, który w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo Publikator otrzy-
mał elastyczny klej do płytek Knauf K4 Flex. Celem wspomnianego konkursu jest wyłonie-
nie najlepszych produktów dostępnych dla fachowców na polskim rynku.

W konkursie „Produkt Przyjazny dla Mojego Domu 2012” nagrody zdobyła cała pula 
produkowanych przez Knauf Bauprodukte klejów do płytek, oznaczonych symbolami K1, 
K2, K3, K4, K5 i K6. W tym konkursie nagradzane są produkty z branży wykończeniowo-
-budowlanej, które wyróżniają się optymalnym połączeniem jakości, wysokich parametrów 

technicznych i niezwykłych walorów este-
tycznych.

Knauf Bauprodukte uczestniczył po raz 
kolejny w konkursie TopBuilder 2012. Spół-
ka okazała się jedną z 46 firm, które zosta-
ły docenione za jakość swoich produktów. 
Miesięcznik „Builder” nagrodził statuetkami 
aż 4 wyroby ze znakiem Knauf Bauproduk-
te: klej zbrojony z włóknem, uelastyczniony 
klej do płytek, fugę kolorową oraz masę wy-
równującą 5-25 mm. Podczas konkursowej 
gali statuetki TopBuilder 2012 odebrali dy-
rektor Andrzej Feruga i kierownik marketingu 
Anna Kazusek.

(s)Statuetki TopBuilder

Gazele odczuwają 
kryzys?

okładne wyniki rankingu „Gazele biz-
nesu 2011” na poziomie regional-

nym, wraz z kolejnością miejsc zajętych 
przez firmy poznamy dopiero po łódzkiej 
gali, zaplanowanej na 16 lutego. Wszystko 
wskazuje na to, że na tej liście znajdzie się 
tylko jedna firma z terenu gminy Kleszczów 
– spółka RAMB. 

Teraz na stronie internetowej „Pulsu 
Biznesu” (to redakcja, na której zlecenie fir-
ma Coface Poland układa coroczny ranking 
z gazelami) można przejrzeć alfabetyczny 
zestaw wszystkich firm, jakie znalazły się 
w rankingu. W poszukiwaniu firm z gminy 
Kleszczów przejrzeliśmy nie tylko listę gazel 
z regionu łódzkiego, ale także z wojewódz-
twa mazowieckiego. Tu trafiamy na spół-
kę jawną IZOLBET Kazimierz Majchrzak 
i Wspólnicy z Gostynina, której zakład dzia-
ła także w Kleszczowskiej Strefie Przemy-
słowej nr 2. Spółka IZOLBET, dzięki syste-
matycznie zwiększanej sprzedaży, znalazła 
swoje miejsce na rankingowej liście w trzech 
kolejnych latach. W 2008 roku jej przycho-
dy wyniosły 123,7 mln zł i były o 78,9 proc. 
wyższe niż rok wcześniej. W roku 2009 licz-
by te wyniosły odpowiednio 138,8 mln zł 
i 30,9 proc., a w roku 2010 – 157,3 mln zł 
oraz 27,1 proc. 

W archiwum mazowieckiej listy gazel 
natrafiamy jeszcze na firmę Caparol Pol-
ska z siedzibą w Warszawie. To spółka, któ-
ra w rankingu wymieniana była w roku 2008 
oraz w 2010. Wierzymy, iż po uruchomie-
niu nowego centrum logistycznego w Klesz-
czowskiej Strefie Przemysłowej nr 3 w Żłob-
nicy Caparol tak zwiększy sprzedaż, że już w 
2013 roku znowu trafi na listę gazel biznesu.

Działająca na terenie gminy Kleszczów 
spółka RAMB to stały uczestnik rankingu, 
ogłaszanego co roku przez „Puls Bizne-
su”. W 2007 roku firma ta miała 109,8 mln zł 
przychodu (wzrost w porównaniu z poprzed-
nim rokiem o ponad 90 proc.); w 2008 r. od-
powiednio 157,9 mln zł i 125,4 proc.; w 2009 
r. – 174,9 mln zł i 61,9 proc.; w 2010 roku - 
176,8 mln zł i 11,9 proc. (s)

W

F

D

Sz
Szkolą się kadrowcy
kolenie, przygotowujące do pracy na stanowisku pra-
cownika prowadzącego w firmie sprawy kadrowo-pła-

cowe, rozpoczęło się w Kleszczowie 6 lutego. Czternaścioro 
uczestników odbywa zajęcia (łącznie 75 godzin dydaktycz-
nych) w poniedziałkowe i środowe popołudnia w sali szkole-
niowej agencji „Arreks” oraz w pracowni komputerowej szkoły 
podstawowej w Kleszczowie.

W swoich planach na najbliższe tygodnie Agencja Rozwo-
ju Regionalnego „Arreks” SA ma zorganizowanie kolejnych, 
ale bardziej intensywnych szkoleń. Są one adresowane głów-
nie do pracujących już osób, które zajmują się naliczaniem po-
datku VAT (termin ustalony już na 20 lutego) oraz rozliczaniem 
podróży służbowych w kraju i za granicą (termin – 21 lutego). 
Te jednodniowe szkolenia przeprowadzone będą w Bełchato-

wie, w Centrum Gastronomicznym „Kubuś”. Nabór na nie jesz-
cze trwa.

Osoby zajmujące się w agencji „Arreks” projektami szko-
leniowymi ubolewają, że nie udało się skompletować pełnej, 
12-osobowej grupy osób, koniecznej do rozpoczęcia kursu 
szybkiego czytania. Te zajęcia adresowane były głównie do 
uczącej się młodzieży, choć sztuka opanowania technik pa-
mięciowych, efektywnego notowania (np. na wykładach) oraz 
szybkiego czytania ze zrozumieniem przydałaby się też niejed-
nemu z dorosłych. O kłopotach z zebraniem grupy niezbędnej 
do przeprowadzenia tego ciekawego kursu, składającego się 
z siedmiu zajęć po 4 godziny każde, zdecydowała najprawdo-
podobniej cena. Za sprawą 23-procentowego VAT-u, jakim nie-
dawno została obłożona działalność szkoleniowa, ten kurs miał 
kosztować prawie 800 zł.

(s)
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BABCIE I DZIADKOWIE W SZKOŁACH
O styczniowym Dniu Babci i Dniu Dziadka pamiętały szkolne pla-
cówki. Z okazji święta ukochanych babć i dziadków organizowa-
ne były spotkania, przedstawienia, konkursy…
W Szkole Podstawowej w Kleszczowie na zaproszenie uczniów 
klasy III b przybyli dziadkowie i babcie nie tylko z Kleszczowa, 
Łękińska, ale i z Bełchatowa oraz ze Stróży. Poza częścią arty-
styczną odbył się m.in. quiz, w którym zadaniem dziadków było 
odgadnięcie zainteresowań i marzeń wnuków. Inny konkurs po-
legał na rozpoznaniu w portretach wykonanych przez wnuków 
własnej podobizny.
20 stycznia w Szkole Podstawowej w Łękińsku spotkanie ze 
swoimi dziadkami odbyli uczniowie klas I, II i III. Był przygotowa-
ny montaż słowno-muzyczny „Kochamy Was”, było też składa-
nie życzeń i wręczanie dziadkom upominków w postaci bombek 
(zdobionych metodą 
wstążkową), które 
dwa dni wcześniej 
dzieci wykonały pod-
czas zajęć warszta-
towych z rodzicami.
– Taka forma uro-
czystości jest bar-
dzo  oczek iwana 
przez dziadków – 
przyznają wycho-
w a w c z y n i e  n a j -
młodszych  k las . 
I wyliczają korzyści 
wynikające z organizowania rodzinnych, międzypokoleniowych 
uroczystości: 
– Wzmacniają więzi emocjonalne między pokoleniami, pokazu-
ją wpływ uczuć na relacje z innymi, sprawiają że uczniowie czu-
ją się współgospodarzami spotkania. Przekonują się, że w ten 
sposób można dziadkom okazywać szacunek i wdzięczność. 
Uczą się publicznych wystąpień, a także kulturalnego zachowa-
nia przy stole podczas wspólnego poczęstunku.

W KONKURSACH I OLIMPIADACH
24 stycznia sześcioro licealistów wzięło udział w Międzypowiato-
wym Konkursie Języka Angielskiego dla Szkół Ponadgimnazjal-
nych; jego organizatorem było Nauczycielskie Kolegium Języ-
ków Obcych w Sieradzu oraz Zespół Kolegiów Nauczycielskich 
w Łowiczu. Największą ilość punktów (aż 78 na 80) i awans do 
II etapu zdobyła uczennica klasy III a Patrycja Podawca.

***
Uczeń klasy III a, Marcin Krzak, wziął udział w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Policyjnej, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę 
Policji w Szczytnie. Praca napisana w pierwszym etapie zapew-
niła mu awans (z niespełna dwustoma kolegami z całej Polski) 
do drugiego, okręgowego etapu konkursu.

Szkolne wieściNie żyje polska noblistka
lutego zmarła poetka Wisława Szymborska. Miała 89 lat.
Urodziła się 2 lipca 1923 r. w Bninie koło Poznanie (obecnie Bnin 

to dzielnica Kórnika). Mieszkała w Toruniu, skąd przeprowadziła się do 
Krakowa. Tam uczęszczała do szkoły powszechnej i gimnazjum. Studio-
wała polonistykę, a później socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Pierwsze swoje opowiadania i wiersze napisała w czasie wojny. Poet-
ka zadebiutowała wierszem „Szukam słowa”, który został opublikowany 
w 1945 r. w dodatku literackim do „Dziennika Polskiego”. Swój pierwszy 
tomik „Dlatego żyjemy” Szymborska wydała w 1952 r, ale za jej poetycki 
debiut uznawany jest tomik z 1957 r. - „Wołanie do Yeti”. W sumie autor-
ka opublikowała około 350 wierszy.

W latach 1968-81 W. Szymborska była felietonistką w „Życiu Literac-
kim”. W roku 1988 współtworzyła Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, a od 
1995 należała do Polskiej Akademii Umiejętności. Skromna poetka zo-
stała w swoim życiu nagrodzona wieloma wyróżnieniami, m.in. honoro-
wym obywatelstwem Krakowa, Nagrodą Goethego, Nagrodą Herdera.

Największym uhonorowaniem jej dorobku była Nagroda Nobla, którą 
Wisława Szymborska otrzymała w 1996 r. W 2011 została odznaczona 
przez prezydenta RP Orderem Orła Białego. Przypominamy najbardziej 
spopularyzowany tekst W. Szymborskiej, który przed laty był tekstem 
jednej z piosenek śpiewanych przez Łucję Prus.

Wisława Szymborska - Nic dwa razy
Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.

Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.

Dziś, kiedy jesteśmy razem,
odwróciłam twarz ku ścianie.
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?

Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lę-

kiem?
Jesteś - a więc musisz minąć.
Miniesz - a więc to jest piękne.

Uśmiechnięci, współobjęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.

Kulturalne imprezy 
– pod jednym adresem
egionKultury to portal internetowy, skierowany do mieszkańców 
województwa łódzkiego, którzy są odbiorcami kultury lub też 

sami ją tworzą. Ta platforma wymiany informacji kulturalnej funkcjonuje 
od ponad dwóch miesięcy. Można dzięki niej śledzić wydarzenia kultu-
ralne w regionie łódzkim, a także redagować własne artykuły i zapowie-
dzi imprez kulturalnych. Prowadzeniem portalu RegionKultury zajmuje 
się Łódzki Dom Kultury. Zespół redagujący zachęca:

(…) chcielibyśmy, żeby pracownicy bibliotek, domów kultury i gmin 
chcieli być częścią kulturalnej społeczności regionu, by zapraszali na 
swoje wydarzenia, aktualizowali informacje na stronie. RegionKultury 
ma być przestrzenią interaktywną, dostępną dla wszystkich. (…) Czas 
zerwać z przeświadczeniem, że wszystkie ciekawe imprezy kulturalne 
odbywają się w Łodzi. Jesteśmy przekonani, że ośrodki regionalne po-
trzebują wsparcia i możliwości promowania swoich działań na szerszą 
skalę. Chcemy, by portal RegionKultury stał się ważnym miejscem na 
mapie kulturalnej regionu.

Wszystkich, którzy chcą być „na bieżąco” z życiem kulturalnym na-
szego regionu zachęcamy do regularnego odwiedzania adresu: www.
regionkultury.pl. (s)

R
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å ciąg dalszy ze str. 1

Pierwsi lokatorzy 
odbierają klucze

O tym, kiedy faktycznie budynki spółdzielcze będą nadawać się 
do zasiedlania decydował nie tylko wykonawca wybrany przez BSM 
(radomszczańska firma „Tados” należąca do Zbigniewa Firka), ale 
także tempo budowy uzbrojenia technicznego. To zadanie wzię-
ła na siebie gmina Kleszczów. Sieci infrastrukturalne wykonywane 
były w ramach jednej inwestycji, połączonej z budową drogi dojaz-
dowej o długości 780 metrów wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo-
-jezdnym. Do osiedla doprowadzona została gminna sieć energe-
tyczna, obsługiwana przez Energoserwis Kleszczów, sieć gazowa, 
wodociągowa i kanalizacyjna, a także sieć teleinformatyczna, której 
operatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” w Klesz-
czowie.

W przyszłości do wykonanych już sieci można będzie podłączać 
kolejne budynki, bowiem w planie zagospodarowania przestrzenne-
go gminy tereny sąsiadujące ze zbudowaną drogą dojazdową zo-
stały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, głównie wieloro-
dzinną. W tym roku gmina rozpocznie tu budowę nowego budynku 
komunalnego, według projektu, na którym oparte były trzy najnow-
sze domy, zbudowane w 2009 roku.

Na spółdzielczym osiedlu powstanie docelowo 10 budynków 
z łączną liczbą 120 mieszkań. Trzy budynki zaliczane do etapu „B” 
zostały zamknięte i częściowo docieplone. Wewnątrz nich trwają 
prace instalacyjne. Kiedy tylko temperatura na zewnątrz umożliwi 
rozpoczęcie robót tynkarskich do mieszkań wejdą ekipy wykonują-
ce tynki i wylewki. Osoby, które wykupiły w nich mieszkania powin-
ny odbierać klucze w sierpniu tego roku.

–  W  t r z e c i m 
etapie budujemy 
cztery budynki  – 
mówi prezes BSM 
Andrzej Ratajski. – 
Do tej pory zostało 
sprzedanych ok. 30 
procent mieszkań 
tego etapu. 

Dla przyszłych 
l o k a t o r ó w  o b o k 
standardu i loka-
l i zac j i  mieszkań 
niezwykle ważną 
kwestią są kosz-
ty eksploatacyjne – 
czynsz i pozosta-
łe opłaty. Na jakim 

poziomie będą się one kształtować w mieszkaniach zbudowanych 
w Łuszczanowicach przez Bełchatowską Spółdzielnię Mieszkaniową?

Jak informuje Andrzej Ratajski czynsz za mieszkania w trzech 
pierwszych budynkach, do których właśnie wydawane są klucze, 
wynosi 1,35 zł brutto za 1 m kw. powierzchni użytkowej. Opłata na 
fundusz remontowy wynosi 0,50 zł/m kw., zaliczka na ciepłą wodę 
– 14 zł za m sześć., a zaliczka na centralne ogrzewanie – 2,45 zł/ 
m kw. Każde mieszkanie posiada liczniki ciepła, więc lokatorzy 
będą na bieżąco śledzić wielkość zużycia energii, a przez to wpły-
wać na to, ile za ciepło zapłacą. Rozliczenie zaliczkowych opłat za 
c.w. i c.o. nastąpi za kilka miesięcy, po zakończeniu sezonu grzew-
czego.

W oparciu o przedstawione dane jednostkowe można wyliczyć 
wielkość miesięcznego czynszu. Za mieszkanie o powierzchni 68 
m kw. trzeba będzie zapłacić 320 zł brutto. Opłaty czynszowe za 
mniejsze, 35-metrowe mieszkanie wyniosą 163 zł. Do tego należy 
jeszcze doliczyć koszty mediów.

J. Strachocki

Jedno z mieszkań etapu „A” w trakcie 
prac wykończeniowych

występując wraz ze swoim partnerem Da-
mianem Święciakiem stawała na najwyższym 
stopniu podium.

Po wakacyjnym obozie 2011 roku zaczę-
ła występować z innym partnerem – tomaszo-
wianinem Konradem Gadko. 8 października 
w turnieju IX Mława Open 2011 wywalczy-
li pierwsze miejsce w stylu latynoskim w kla-
sie „B” wśród uczestników w wieku powyżej 
15 lat. W dniach 5 i 6 listopada zmierzyli się 
z najlepszymi parami w Mistrzostwach Pol-
ski w Tańcu Towarzyskim w klasach „B” i „A”. 
Podczas tego turnieju, odbywającego się 
w podwarszawskiej Zielonce, Wiktoria Jan-
son wraz z Konradem rywalizowali z 85 inny-
mi parami. Po siedmiu rundach znaleźli się 
w towarzystwie sześciu innych par w finale 
mistrzostw. I odnieśli wielki sukces, zdoby-
wając mistrzostwo Polski w klasie tanecznej 
„B” w tańcach latynoamerykańskich w kate-
gorii powyżej 15 roku życia. Ta wygrana za-
pewniła im awans do klasy tanecznej „A”.

***
Ostatnie w 2011 r. posiedzenie Rady 

Gminy Kleszczów poprzedziła uroczystość 
wręczenia nagród wójta gminy za osiągnięcia 
w dziedzinie sportu oraz w sferze kultury. Li-
sty gratulacyjne oraz nagrody pieniężne ode-
brały wówczas Kinga Trojanowska oraz Wik-
toria Janson.

Warto przypomnieć, że nie są to jedy-
ne osoby, uhonorowane w 2011 roku indywi-
dualnymi nagrodami za odniesione sukcesy. 
Wcześniej nagrody za osiągnięcia sporto-
we odebrało dwóch trenerów (Robert Pawlicki, Tomasz Bednarski) 
i troje zawodników (Barbara Wasilewska, Tomasz Podawca, Patryk 
Chojnowski). Poza tym za sukcesy odniesione w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej i upowszechniania kultury nagrody otrzymali człon-
kowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów (56 osób) 
i członkowie Chóru Kameralnego Gminy Kleszczów (26 osób). Indy-
widualne nagrody otrzymały ponadto cztery osoby związane z mło-
dzieżową orkiestrą (Sławomir Szafrański, Sylwester Czank, Grze-
gorz Piechota i Eliza Szafrańska) oraz tancerka Anna Zientarska, 
osiągająca wysokie wyniki w turniejach tańca towarzyskiego.

Łączna wartość nagród, wypłaconych w 2011 roku z budżetu 
gminy za sukcesy w dziedzinie sportu i kultury wyniosła 161,5 tys. zł. 

J. Strachocki

Kinga Trojanowska

Wiktoria Janson
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å ciąg dalszy ze str. 2

å ciąg dalszy ze str. 6
***

Monika Makowska, uczennica klasy II a brała udział w VI Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie, zorganizowanej przez Uni-
wersytet Opolski. Jego celem jest kształtowanie wśród młodzie-
ży pozytywnej postawy wobec małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa. 
Praca, którą uczennica LO w Kleszczowie przygotowała na kon-
kurs, została wysoko oceniona przez jury. 23 lutego Monika poje-
dzie do Opola wziąć udział w II etapie konkursu.

„LICEALISTA W PRZEDSZKOLU”
W ramach tego projektu uczniowie klas językowych Liceum Ogól-
nokształcącego w Kleszczowie odwiedzają gminne przedszkola 
i prowadzą w nich zajęcia z dziećmi. W Łękińsku 6 grudnia uczy-
li angielskich nazw liczb, kolorów, pór roku. W przedszkolu w Łusz-
czanowicach lekcje angielskiego poprowadzili 12 stycznia. Zajęcia 
poświęcone były nauczaniu angielskich piosenek i angielskich okre-
śleń części ciała. Zarówno uczący, jak i nauczani byli zachwyceni 
tym nowym doświadczeniem. Opinie licealistów można przeczytać 
na stronie internetowej ZSP.

NAJLEPSI W OLIMPIADZIE
20 stycznia ogłoszono wyniki ogólnopolskiej olimpiady przedmio-
towej z języka polskiego, która z udziałem uczniów klas IV, V i VI 
Szkoły Podstawowej w Łękińsku odbyła się w listopadzie. Głównym 
celem „olimpijskiej” rywalizacji było sprawdzenie umiejętności czy-
tania ze zrozumieniem, znajomości lektur, a także wiedzy z ortogra-
fii i gramatyki. Wiktoria Bębnowska z klasy V zdobyła ilość punktów, 
dzięki której znalazła się w grupie uczniów sklasyfikowanych na 12. 
miejscu, a Magdalena Muskała – na 22. miejscu. Julia Pabich (kl. 
IV) została sklasyfikowana w grupie uczniów na 21. miejscu, a Na-
talia Szczepocka (kl. VI) – na 20. miejscu.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści

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 

Wynajmującego standardzie. 
2. okres trwania umowy – 1 rok z możliwością jej przedłużenia.
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 wpłacenia 

kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.500 zł.
5. oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

zobowiązany będzie do uiszczenia należnego podatku od nieruchomości.
Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenia 
socjalnego, WC, magazynu, pomieszczenia handlowego i korytarza, 
o łącznej powierzchni 39,61 m2.
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe wody 
zimnej i ciepłej, w kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie, elektryczne 
oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Zainteresowani najmem mogą oglądać przedmiot najmu w dni powszednie 
w godz. 11.00-14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy 
w Kleszczowie.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju 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 Kleszczowie,
•	 charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „LOKAL, UL. GŁÓWNA 
112 w KLESZCZOWIE” należy składać w terminie do dnia 27 lutego 
2012 r. do godziny 12°° 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.

Poszukuję opiekunki do dzieci 
i do pomocy w pracach domowych.

Tel. 604-550-000.

Klub ma pięć lat
ierwszy w gminie Kleszczów Klub Seniora powstał w stycz-
niu 2007 roku. Był to klub w Żłobnicy. Z okazji jubileuszu 

w miejscowym domu kultury odbyło się 4 lutego spotkanie z udzia-
łem klubowiczów oraz przedstawicieli samorządu gminy. Radny Le-
sław Jańczyk, który był jednym z założycieli Klubu Seniora w Żłob-
nicy, przypomniał najważniejsze fakty z minionych pięciu lat. Wśród 
gości, którzy na zaproszenie klubu spotykali się z jego członkami 
byli m.in. dyrektorzy muze-
ów z Radomska i Bełchato-
wa oraz działacze Towarzy-
stwa Opieki nad Zabytkami. 
Bez wątpienia najdostojniej-
szym gościem był – dobrze 
znany z mediów – biskup 
Antoni Długosz z często-
chowskiej archidiecezji.

Klub Seniora i Osób Do-
rosłych w Żłobnicy (bo taka 
jest dziś jego nazwa) or-
ganizuje spotkania swoich 
członków regularnie co środę. Pierwszą jego przewodnicząca była 
Irena Walaszczyk, teraz klubem kieruje Janina Stankiewicz.

(s)

P

Sprzedam działki budowlane 
o powierzchni od 1000 m2 
na nowo powstającym osiedlu 

w gminie Lgota Wielka. 
Tel. kom. 604 578 941 lub 44/ 680 13 94.

uczestnika, widział na komputerowych ekranach czy każdy z senio-
rów radzi sobie z wykonywaniem poleceń. Mąż pani Marianny tak-
że chodził na kurs w GCI. Teraz w wolnym czasie oboje chcą ko-
rzystać z Internetu.

– Rozmawiamy przez Skype’a z naszymi wnuczkami, ja buszu-
ję po Onecie, mam konto na Naszej Klasie (wczoraj sama wkle-
iłam tam zdjęcie), mam swoją skrzynkę pocztową. Pochwalę się, 
że oboje potrafimy korzystać z bankowości internetowej. Mąż za-
gląda przez Internet na giełdę samochodową, są jeszcze progra-
my telewizyjne oraz gry. Okazuje się, że w naszym domu potrzeb-
ny jest drugi laptop.

(s)

Oswojeni z Internetem
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KOLEKTORY SŁONECZNE
dostawa

serwis

montaż
www.kolektory.lodz.pl

Tel. 601 310 014

3

3

3

•	 kostki brukowej
•	 galanterii betonowej

Układanie kostki brukowej

Usługi koparko-ładowarką
Usługi ogólnobudowlane

Sprzedaż
•	 utwardzanie terenu

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

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kleszczów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu strefy przemysłowej Bogumiłów, wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Nr IX/91/2011 
Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu strefy przemysłowej Bogumiłów - zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu strefy przemysłowej Bogumiłów wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.02.2012 r. do 
19.03.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie w godzinach 
pracy urzędu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy 
składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Kleszczowie lub na adres Urząd 
Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
02.04.2012 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu strefy przemysłowej Bogumiłów rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 07.03.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie 
o godz. 1600.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej „ustawą” – 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu strefy przemysłowej Bogumiłów,
- o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości 
udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, 
o którym mowa wyżej.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r. uwagi i wnioski w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 

97-410 Kleszczów
2) ustnie do protokołu, w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Urzędu Gminy w Kleszczowie
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na 
adres e-mail: kleszczow@kleszczow.pl

w terminie do dnia 11.04.2012 r.
Z up. Wójta Gminy Kierownik Referatu IZP

ROBERT OLEWIŃSKI

Kupię działkę 
w Kleszczowie.

Tel. 604 550 000. 

ARR dopłaci rolnikom
Agencja Rynku Rolnego informuje, że do 25 czerwca 2012 r. 

rolnicy mogą się ubiegać o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 
mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłaty do-
tyczą materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączko-
wych oraz ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadze-
nia w terminie od dnia od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.

Stawka dopłaty do 1 ha wynosi: ● 100 zł - w przypadku zbóż, 
mieszanek zbożowych i pastewnych, ● 160 zł – w przypadku roślin 
strączkowych, ● 500 zł – w przypadku ziemniaków.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania do-
płaty znajdują się na stronie internetowej www.arr.gov.pl. Można 
je też otrzymać telefonując do Oddziału Terenowego ARR w Łodzi 
(tel. 42/ 685-52-11 lub 685-52-18). Wniosek o dopłatę można skła-
dać wyłącznie na nowym formularzu, opublikowanym także na po-
danej stronie www.

Stanisław Jędrzejek, Wiewiórów 104
Tel. 693 727 127, www.kostkabruk.pl
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Zmarł Kazimierz Jasiński
28 stycznia w Bełchatowie odbył się pogrzeb Kazimierza 

Jasińskiego, kolarza, trzykrotnego Mistrza Polski, uczestnika 
olimpiady w Meksyku, a także trenera klubów: LKS Stomił Beł-
chatów, LSKK Lityński Bełchatów i LKS Omega Kleszczów.

Kazimierz Jasiński był inicjatorem powstania sekcji kolar-
skiej w klubie LKS Omega Kleszczów i był jej trenerem. 16 
kwietnia 1992 r. zorganizował Ogólnopolski Wyścig Kolarski 
„O Puchar Gminy Kleszczów”, w którym startowało prawie 650 
zawodników z całej Polski. Jedna z gazet nazwała tę impre-
zę „Kolarskim najazdem na Kleszczów”. Warto przypomnieć, 
że w początkowych latach działalności Omegi największe suk-
cesy odnosili właśnie kolarze trenowani przez Kazimierza Ja-
sińskiego.

Cześć Jego pamięci!
Zarząd i pracownicy

LKS Omega Kleszczów

„Czy wiesz, że zgniecione butelki zajmują 4 razy mniej miejsca? 
Zanim wyrzucisz – zgnieć” – to hasła z ulotek promujących kampa-
nię. Ulotki przekazują też informacje zachęcające do odzyskiwania 
plastiku z butelek PET. W wyniku ponownego przetworzenia PET-
-y zyskują drugie życie. Produkowane są z nich: bluzy typu polar, 
koce, koszulki (niedawno w takie koszulki została ubrana piłkarska 
reprezentacja Polski), chodniki i dywany, elementy konstrukcyjne 
mebli, części do wyposażenia wnętrz samochodowych, tacki, pu-
dełka i opakowania.

Zgniecione po opróżnieniu butelki PET zajmują w pojemnikach 
na odpady znacznie mniej miejsca (nawet o 80 proc.). Dzięki temu 
oszczędza się także miejsce na składowiskach odpadów. Oczywi-
ście zamiast przewozić PET-y na składowisko znacznie korzystniej 
jest je – po zgnieceniu! - ponownie przetwarzać. Czas potrzebny do 
naturalnego rozkładu plastikowej butelki jest szacowany na 400 lat. 
Statystyczny Polak wyrzuca co roku do śmietnika ok. 3 kg butelek 
PET. Te liczby przemawiają do wyobraźni.

Oprócz przekonujących argumentów w trakcie kampanii jej or-
ganizatorzy starają się przyciągnąć uwagę niecodziennymi wyda-
rzeniami i imprezami. 10 lutego zaprosili fanów śniegu, zimy i zaba-
wy na Górę Kamieńsk.

Przygotowaliśmy szalone zawody - zjazd ze stoku na własnych 
pojazdach, zjazd narciarski i snowboardowy oraz zgniatanie bu-
telek na czas. 
(…) zbuduj po-
jazd z surow-
ców wtórnych, 
w tym z bute-
lek PET i weź 
udz ia ł  w  za -
wodach o pu-
char „Zgnieć 
i zjedź”! – za-
chęcali.

Kampania 
„Zgnieć butel-
kę” będzie pro-
wadzona przez 
następne tygo-
dnie. Aby po-
znać jej kolejne 
odsłony proponujemy zajrzeć na stronę internetową stronie www.
zgniecbutelke.pl. (s)

„Zgnieć butelkę”
å ciąg dalszy ze str. 1

Wójt Gminy Kleszczów ogłasza III przetarg pisemny 
ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego z gminnych 

nieruchomości znajdujących się na terenie budowy 
gminnej obwodnicy Kleszczowa - etap IV

1. Ilości drewna
Drewno znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Łękińsku jest ułożone 
w stosy Ilość drewna 61,82 m3 , sortyment - drewno opałowe 100 %. Skład 
gatunkowy: topola i brzoza.
2. Informacje ogólne
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu oczyszczalni ścieków 
Łękińsko. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w wysokości 2700 
zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące siedemset 00/100).
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 wycinki związanej z zadaniem pn. 
budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa – etap IV

7. Terminy
Termin składania ofert upływa z dniem 29.02.2012 r. o godz. 1200. Miejscem 
składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie (pokój nr 8). Termin 
otwarcia ofert: 29.02. 2012 r. o godz. 1215.
Otwarcie nastąpi 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. 
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest oferta cenowa.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 
podania przyczyn.

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

                   Wójt Gminy Kleszczów
    ……………........…...……..
           miejscowość, data 

OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż 
drewna pochodzącego z wycinki związanej z zadaniem pn. budowa gminnej 
obwodnicy Kleszczowa – etap IV 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
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Halowy turniej w Zelowie
stycznia w Zelowie odbył się XIV Turniej Halowej Piłki Nożnej drużyn oldbojów 
z okazji 55-lecia nadania praw miejskich dla Zelowa. W turnieju uczestniczyło 

osiem drużyn, w tym również oldboje LKS Omega Kleszczów, którzy zajęli szóste miej-
sce.

s t y c z n i a  w  h a l i  s p o r t o w e j 
w Szczercowie odbył się turniej 

piłki siatkowej kobiet o Puchar Przewod-
niczącej Rady Powiatowej LZS w Bełcha-
towie. Udział wzięły drużyny: GLKS Siat-
karz Drużbice, LZS Czarne Szczerców 
i LKS Omega Kleszczów. W poszcze-
gólnych meczach padły wyniki: ●	Ome-
ga Kleszczów – Czarne Szczerców 2:1, 

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard, 
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)

Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto 
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

S p o r t

S p o r t

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-34
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Rejonowy Urząd Poczty  731-31-83
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak
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GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy 

zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział Łódź-
-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w Kur-
nosie (tel. 991).

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach 
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce 
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607 
354 226.

• Awarie w sieci wodociągowej, kanali-
zacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać 
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. 
(44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej 
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” pod 
numer telefonu (44) 731-37-13.

• Awarie w sieci gazowej w dni robo-
cze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać 
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel. 
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Ra-
domsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00. 
Poza tymi godzinami zgłoszenia awa-
rii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE - 
tel. 992.

• Awarie oświetlenia ulicznego należy zgła-
szać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk 
- tel. (44) 631-72-75 lub 504 250 746.

Nasze siatkarki wygrywają
●	Czarne Szczerców – Siatkarz Drużbice 
2:0, ●	Omega Kleszczów – Siatkarz Druż-
bice 2:1.

Pierwsze miejsce w turnieju zaję-
ły siatkarki Omega Kleszczów, II – LZS 
Czarne Szczerców, a III - GLKS Siatkarz 
Drużbice. Najlepszą zawodniczką turnieju 
została Justyna Pasternak (LKS Omega 
Kleszczów). Wszystkie zespoły otrzyma-

ły puchary oraz dyplomy.
W  p r o w a d z o n e j 

przez Marka Kwieciń-
skiego drużynie Ome-
gi wystąpiły: Karolina 
Urbaniak, Dorota Huć, 
Paulina Ferenc, Justy-
na Kluba, Klaudia Su-
dak, Aneta Mielczarkow-
ska, Joanna Piekarska, 
Karolina Pietrzykowska, 
Justyna Pasternak, An-
gelika Wojtania, Marle-
na Wojtania, Aleksandra 
Dworzyńska, Ewelina 
Bugajska, Anna Stefa-
nek i Martyna Dukowicz.

28
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gminy Kleszczów. Każdej z grup zapewniono program wypełniony 
takimi atrakcjami, jak m.in. nauka i doskonalenie jazdy na nartach 
(dla starszych także na snowboardzie), wycieczki krajoznawcze, 
udział w ogniskach, kuligach, dyskotekach.

Na brak ciekawych propozycji nie mogli też narzekać uczniowie, 
którym przyszło spędzać ferie w rodzinnych domach. Obok Gmin-
nego Ośrodka Kultury i podległych mu dziesięciu placówek do ka-
lendarza feryjnych imprez wpisały swoje propozycje także Gmin-
na Biblioteka Publiczna, kompleks SOLPARK Kleszczów oraz klub 
Omega Kleszczów. Korzystające z zimowej przerwy w nauce dzie-
ci i młodzież mogły brać udział w zajęciach świetlicowych, zajęciach 

l i t e r a c k o - p l a -
stycznych, a tak-
że w warsztatach 
umożliwiających 
poznanie nowych 
technik plastycz-
nych. Organizo-
wane były bezpłat-
ne pokazy filmów, 
turnieje i konkursy 
o charakterze re-
kreacyjnym, a tak-
że zawody spor-
towe (pływanie, 
hokej, tenis sto-
łowy).

Mroźna aura 
nie zniechęciła mi-
ł ośn ików z imo -

wych aktywności do udziału w kilkugodzinnych wyjazdach na naj-
większy w środkowej Polsce stok narciarski – sąsiadującą z gminą 
Kleszczów Górę Kamieńsk. Na przedpołudniowe wyjazdy na tę 

Ferie ze śniegiem i innymi atrakcjami
å ciąg dalszy ze str. 1 górę, organizowane przez GOK w Kleszczowie w poniedziałki i piąt-

ki, zapisało się łącznie ponad 80 osób. Każdorazowo mogły spę-
dzać na stoku po sześć godzin, jeżdżąc na nartach i na snowbo-
ardzie.

Jeszcze liczniejsza grupa chętnych zgłosiła się do udziału w jed-
nodniowych wycieczkach do Warszawy i Krakowa. 31 stycznia sto-
l icę odwiedziło 
45 uczniów naj-
młodszych klas 
szkół podstawo-
wych, a na zor-
ganizowany 8 lu-
tego wyjazd do 
Krakowa zapisa-
ło się 44 uczniów 
klas IV–VI.

Mroźna po-
goda zmusiła or-
ganizatorów do 
zmodyfikowania 
zaplanowanych 
wcześniej atrak-
cji. Na wielki fi-
nał ferii Gminny 
Ośrodek Kultu-
ry w Kleszczowie 
zaplanował plenerową imprezę na terenie altany biwakowej w Re-
zerwacie Przyrody „Łuszczanowice”. Jedną z atrakcji miało być 
przedstawienie „Gerda i Kaj”, z udziałem aktorów łódzkiego teatru 
MER, a także przygotowane dla dzieci zabawy. Impreza zatytuło-
wana „W mroźnej krainie królowej śniegu” została przeniesiona do 
domu kultury w Kleszczowie.

(s)

Zajęcia plastyczne w domu kultury 
w Kleszczowie

Grupa uczestników wycieczki do Warszawy


