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Podwyższyli słup energetyczny

do 13 kwietnia trwały prace związane z podwyższaniem o 5 metrów słupa
Od 11energetycznego
dwutorowej komunalnej linii energetycznej 110 kV w pobliżu

Czyżowa. Ta operacja była konieczna ze względu na zbyt nisko zwisające przewody nad
nowym odcinkiem obwodnicy gminy Kleszczów. Budowa tego odcinka wkroczyła w końcowy etap.
Przetarg na usunięcie kolizji linii energetycznej z nową drogą wygrała spółka Energoserwis Kleszczów. Jej zadaniem było zaprojektowanie odpowiedniego rozwiązania oraz
wykonanie demontażu przewodów elektrycznych i części konstrukcji słupa oraz ich ponowny montaż po wstawieniu konstrukcji podwyższającej. Koszt tych prac wyniósł prawie
278 tys. zł.
(s)

Utrudnienia
koło Czyżowa

Wykonawcy czwartego odcinka obwodnicy gminy Kleszczów zaczęli ostatni etap
prac. Koncentrują się one w pobliżu miejscowości Czyżów, w miejscu, gdzie nowa
obwodnica łączy się z drogą powiatową
1500E. Prowadzone roboty przez pewien
czas powodować będą utrudnienia w ruchu drogowym. Jednym z utrudnień jest
wprowadzony 11 kwietnia ruch wahadłowy. Reguluje go tymczasowa sygnalizacja
świetlna. Za kilka dni ruch drogowy zostanie skierowany przez nowy most, stanowiący fragment obwodnicy.
Utrudnienia na drodze w okolicach
Czyżowa mogą potrwać do połowy maja.
W trakcie trwania robót planowana jest
jeszcze kilkakrotna zmiana wprowadzonej
tymczasowej organizacji ruchu. Inwestor
apeluje do kierowców korzystających z drogi powiatowej 1500E o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach wsi Czyżów
i przeprasza za przejściowe utrudnienia.

Nad morzem,
jeziorami i w górach
Poddąbie, Sianożęty i Ustka nad Morzem
Bałtyckim, Waplewo na Mazurach, Poronin
na Podtatrzu oraz Fusch w Austrii to miejsca wybrane na wakacyjny wypoczynek
uczniów i studentów z gminy Kleszczów.
Więcej na str. 7.

Dzień otwarty ZSP
30 marca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie po raz kolejny
otworzył swe podwoje dla gimnazjalistów. Dzień Otwarty miał na celu prezentację dorobku ZSP i zapoznanie
młodzieży z ofertą edukacyjną placówki.
Więcej na str. 12.

Szkło selektywnie
Butelki szklane w lesie, w rowach i na składowisku odpadów to widok wcale nierzadki. Tymczasem zużyte szklane naczynia wrzucone do
odpowiedniego pojemnika to bezcenny surowiec dla hut szkła. Dowiedzmy się, jak wielkim
marnotrawstwem jest nie segregowanie szkła.
Więcej na str. 9.

Drugi zbiornik
zmontowany
Wraz z wiosennym ociepleniem rozpoczęła się końcowa część przebudowy oczyszczalni ścieków w Żłobnicy. W poświąteczny
tydzień przeprowadzono montaż żelbetowych elementów, które po uszczelnieniu
utworzą drugi zbiornik na ścieki.
Więcej na str. 3.
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KOMUNIKATY
Opieka żłobkowa
Jak informowaliśmy, został już rozstrzygnięty
konkurs na dziennych opiekunów, którzy będą
mogli opiekować się dziećmi w wieku do lat 3,
mieszkającymi na terenie gminy Kleszczów.
Rodziców zainteresowanych skorzystaniem z usług opiekunów dziennych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Kleszczowie (pok. nr 7, tel. 44/731-31-10 wew.
141).

Badania USG piersi
Najbliższy dostępny termin badań USG piersi to 2 czerwca br. od godz. 9.00. Panie zainteresowane skorzystaniem z tych bezpłatnych
badań wykonywanych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie prosimy o zapisywanie się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie –
Punkt Obsługi Klienta, tel. 44/ 731 31 10.

Ginekolog – w każdy czwartek
Lekarz ginekolog z Instytutu Centrum Zdrowia
Matki Polki do 31 maja br. przyjmuje pacjentki
w każdy czwartek miesiąca od godz. 13.00. W
drugi i czwarty czwartek miesiąca obowiązuje
rejestracja; w tym celu należy telefonować na
nr 44/ 731 30 15 od godz. 7.00.
W pozostałe czwartki pani ginekolog przyjmuje pacjentki bez wcześniejszej rejestracji.

L

Nieruchomości
przeznaczone
do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr
102, poz. 651 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczów zawiadamia, że w siedzibie Urzędu
Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej
47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń
oraz opublikowany na stronie internetowej
Gminy Kleszczów (www.bip.kleszczow.
pl) wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży, położonych w miejscowości Łuszczanowice Kolonia, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.

Szkoły bogatsze w sprzęt

aptopy, interaktywne tablice, projektory, wielofunkcyjne urządzenie
skanująco-drukujące i serwery to sprzęt,
który w ciągu dwóch lat może znaleźć się
na wyposażeniu dwóch szkół podstawowych naszej gminy. To wszystko w ramach
projektu „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, który ma być realizowany przez
Urząd Marszałkowski w Łodzi, a do którego chce także przystąpić gmina Kleszczów.
Podobne wyposażenie jest już teraz
używane w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Nie
będzie zatem żadną nowością w placówkach oświatowych gminy Kleszczów. Skoro jednak pojawiła się szansa pozyskania
na korzystnych warunkach takiego sprzętu także dla szkół szczebla podstawowego
Urząd Gminy przygotował stosowną aplikację do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Przed jej przygotowaniem szkoły podstawowe przedstawiły swoje zapotrzebowanie.
Każda ze szkół jest zainteresowana jednym
pakietem specjalistycznego oprogramowania, jednym urządzeniem wielofunkcyjnym
i jednym serwerem. Szkoła w Kleszczowie
zamówiła też trzy stanowiska multimedialne (laptop, tablica interaktywna, projektor),
a szkoła w Łękińsku – cztery takie stanowiska.

Zmiana godzin w GCI

Od 2 maja Gminne Centrum Informacji
w Kleszczowie, mieszczące się przy ul. Głównej 122 będzie otwarte w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. GCI oferuje mieszkańcom gminy bezpłatny dostęp do stanowisk
komputerowych i do Internetu. Zapewnia też
m.in. możliwość skorzystania z kserokopiarki, drukarki i skanera. Pracownicy GCI pomagają mieszkańcom w pisaniu CV, podań oraz
w wypełnianiu wniosków (np. o dopłaty unijne). Kontakt: tel. 44/ 731 36 46; e-mail: gci@
kleszczow.pl.
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Interaktywny
plan gminy

ostały zakończone prace nad uruchomieniem zupełnie nowej internetowej mapy Gminy Kleszczów. Mapa ma
charakter interaktywny. Jej wybrane fragmenty można powiększać. Mapa pozwala na łatwą i szybką lokalizację szukanych
obiektów, miejscowości i ulic. Przy wybranych obiektach (firmy, instytucje, szkoły,
jednostki organizacyjne) wyświetlane są
dane teleadresowe wraz z odsyłaczem do
strony internetowej danego podmiotu.
Mamy nadzieję, że mapa będzie skutecznym narzędziem informacji o gminie
Kleszczów nie tylko dla turystów, ale także dla osób zainteresowanych ofertą inwestycyjną gminy oraz dla kontrahentów firm,
które już są obecne na naszym terenie. Interaktywna mapa będzie rozwijana, wzbogaci się z czasem o bardziej szczegółowe
opisy, a także zdjęcia niektórych obiektów.
Mapa gminy została stworzona przez
Pracownię Reklamy Artystycznej „Artefakt”
przy współpracy z Urzędem Gminy w Kleszczowie. Dostęp do interaktywnej mapy
można uzyskać:
• poprzez bezpośredni link: http://www.intermapa.pl/mapa.php?kod2=66_69647,
• poprzez stronę www.kleszczow.pl, klikając zakładkę „Mapa interaktywna”
w menu z lewej strony.
(s)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” wymagała zabezpieczenia odpowiedniej kwoty (tzw. wkład własny) w budżecie

Interaktywne tablice mają już w swoim
wyposażeniu szkoły działające w Kompleksie SOLPARK
gminy na 2012 i 2013 rok. W budżecie zostało utworzone nowe zadanie wieloletnie,
noszące taką samą nazwę jak wspomniany projekt. Pieniądze zabezpieczone przez
gminę na jego realizację w tym roku to
4.950 zł, a w roku 2013 – 28.050 zł.
Jeśli projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” dojdzie do skutku wówczas
Urząd Marszałkowski, korzystając z unijnych pieniędzy Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
dołoży do zakupów sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych naszej gminy 187 tys. zł.
(s)

Kwalifikacja
wojskowa

lutego do 23 marca trwała w poOd 13wiecie
bełchatowskim kwalifikacja

wojskowa. Obowiązek stawienia się przed
powiatową komisją lekarską mieli przede
wszystkim mężczyźni z rocznika 1993.
Kwalifikacja zastąpiła prowadzony we
wcześniejszych latach pobór wojskowy. Jej
głównym celem jest określenie fizycznej
i psychicznej zdolności do czynnej służby
wojskowej oraz założenie ewidencji wojskowej zgłaszającym się osobom. Ze względu
na uzawodowienie armii polskiej osoby, które nie chcą robić kariery wojskowej są przenoszone do rezerwy. Muszą jednak poddać
się badaniom komisji lekarskiej. Na podstawie tych badań ustalona zostaje jedna z
czterech kategorii zdrowia (A, B, D lub E).
Łączna liczba osób podlegających
w tym roku kwalifikacji wojskowej w powiecie bełchatowskim nie przekroczyła 1000.
Terminem, który powiatowa komisja lekarska miała zarezerwowany dla 28 osób
mieszkających na terenie gminy Kleszczów
był dzień 14 marca.
(s)
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Sesja nr XIX

marca odbyła się XIX sesja Rady Gminy Kleszczów kadencji 2010–2014.
W trakcie tego posiedzenia radni wysłuchali
informacji w sprawie ulg w spłacie należności
pieniężnych udzielonych w roku 2011 (skarbnik gminy poinformowała, że w roku 2011 nie
doszło do udzielenia żadnej takiej ulgi) oraz
sprawozdania z udzielonych w 2011 roku stypendiów gminnych.
Uwzględniając wnioski złożone przez
skarbnika gminy, kierowników referatów, dyrektorów szkół i przedszkoli, a także wnioski
złożone przez zarząd OSP w Kleszczowie
i Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie
rada dokonała niezbędnych zmian w budżecie gminy na rok 2012, a także w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na
lata 2012-2015. W obu tych sprawach podjęte
zostały odrębne uchwały. Aktualna uchwała budżetowa zakłada, że wpływy do gminnej kasy
wyniosą 251.921.681,35 zł, natomiast wydatki
– 242.701.224,40 zł.
Podobnie jak w poprzednich latach radni
postanowili nie wyrażać zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
tzw. fundusz sołecki. Uzasadnieniem dla takiej
decyzji jest fakt, że w każdym z sołectw gmina
realizuje zadania służące poprawie warunków
życia mieszkańców, a wnioski w tej sprawie
zgłaszane podczas zebrań wiejskich są sukcesywnie włączane do planu inwestycji, które
wykonuje gmina.
Podjęte zostały także uchwały:
• o uchyleniu uchwały z 30.11.2011 r. w sprawie kierunków działania wójta gminy Kleszczów w zakresie sprzedaży nieruchomości
gruntowych położonych w obrębie geodezyj-
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nym Kamień i Bogumiłów (do tej uchwały
zgłosił zastrzeżenia nadzór prawny wojewody łódzkiego),
o zmianie uchwały z 12 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania jednoosobowej
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Gminy Kleszczów (w uchwale dotyczącej
zadań realizowanych przez spółkę Zakład
Komunalny „Kleszczów” wprowadzono
zmiany, zgodne z uwagami nadzoru prawnego wojewody łódzkiego),
dotyczące zmian w regulaminie dofinansowania z budżetu gminy Kleszczów
zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie gminy
Kleszczów,
w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów w 2012 roku”,
w sprawie zmiany uchwały z 30 grudnia
1998 r., nadającej nazwy ulicom w Rogowcu (nazwę „ulica Austriacka” będzie
nosić także przedłużenie dotychczasowej
ul. Austriackiej, aż do ulicy Instalacyjnej),
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
zakwaterowanie w internacie szkół prowadzonych przez gminę Kleszczów (opłata
miesięczna za miejsce w internacie w roku
szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 wynosić będzie 250 zł),
w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość opłat czynszowych od niektórych
lokali użytkowych (sal OSP i świetlic) – do
35 proc. zmniejszona została część kwoå ciąg dalszy na str. 4

W Żłobnicy – drugi zbiornik

raz z wiosną ruszyły prace przy oczyszczalni w Żłobnicy. 26 marca została wylana betonowa płyta denna pod zbiornik drugiego bioreaktora, niezbędnego do uzyskania przez
oczyszczalnię pełnej wydajności (550 m sześć. ścieków na dobę). 11 kwietnia przeprowadzona została bardzo ważna robota, związana z precyzyjnym montażem kilkunastu żelbetowych
elementów, które po uszczelnieniu utworzą
drugi zbiornik – główną konstrukcję drugiego bioreaktora.
Betonowe elementy, z których każdy
ważył 4 tony, dostarczone zostały do Żłobnicy z firmy Precon Polska, specjalizującej
się w wykonywaniu prefabrykowanych betonowych konstrukcji dla przemysłu i rolnictwa. Montaż zbiornika o średnicy 12 metrów
trwał przez kilka godzin. Wysokie na 6 metrów elementy, podnoszone z pomocą samojezdnego żurawia, pracownicy firmy Molewski Sp. z o.o. z Chodecza ustawiali po
wypoziomowaniu na betonowej podbudowie. Całość konstrukcji związała opaska ze
stalowych lin. Szczelność zbiornika zapewni specjalna masa uszczelniająca oraz betonowa opaska wykonana u podstawy.
Zadanie związane z rozbudową oczyszczalni w Żłobnicy ma zostać zakończone
w czerwcu.
(s)
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Ostatnie dni na PIT

Mieszkańcy gminy Kleszczów mogą
zaopatrzyć się w Urzędzie Gminy
w formularze PIT-ów, potrzebnych do
indywidualnego rozliczenia podatku dochodowego. Oprócz najczęściej wypełnianych formularzy w Punkcie Obsługi
Klienta znajdują się także broszury informacyjne wydane przez Ministerstwo
Finansów, pomocne w poprawnym wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego.
Podatnicy, którzy zamierzają wysłać zeznanie podatkowe za pośrednictwem
Internetu, poprzez system e-deklaracje,
znajdą niezbędne do tego informacje
na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

Bezpłatne porady

Mieszkańcy gminy Kleszczów mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologa i prawnika. Dyżury psychologa
organizowane są w każdy czwartek od godz. 15.00 do 18.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Do prawnika możemy się udać
w drugi i czwarty wtorek miesiąca w
godz. od 16.00 do 19.00. Miejsce dyżurów to siedziba GOPS w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 2).
To specjalistyczne poradnictwo organizowane jest z inicjatywy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w ramach
„Programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w powiecie bełchatowskim
na lata 2011-2015”.

Termin ważny
dla krwiodawców

Gminny Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK w Kleszczowie organizuje kolejną w tym roku akcję krwiodawstwa.
Zostanie ona przeprowadzona w piątek 20 kwietnia, w godz. 11–14 na terenie Kompleksu SOLPARK. Do udziału
zapraszamy wszystkich, którzy darem
krwi chcą wesprzeć potrzebujących
tego najcenniejszego z leków.

ARR „Arreks” informuje

Biuro Obsługi Klienta działa na parterze siedziby ARR „Arreks” SA - wejście
od strony ul. Głównej. Klienci mogą załatwiać tu sprawy telekomunikacyjne
(telefon, Internet) oraz zgłaszać awarie. BOK jest czynny od poniedziałku do
piątku w godz. 7.15-15.15.
Awarie telekomunikacyjne należy
zgłaszać pod numer – 44/ 731 37 13.
Zamawianie wizyt u lekarzy specjalistów z Łodzi odbywa się pod nr telefonu 44/ 731 30 15. Są to numery bezpłatne dla osób dzwoniących z telefonów
stacjonarnych w sieci „Arreks”.
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å ciąg dalszy ze str. 3
ty z tytułu najmu tych lokali, odprowadzana na rachunek Urzędu
Gminy,
• w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dokonanie wpisu do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” (ustalona opłata wyniesie
20 zł za jeden wpis),
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Fundację Rozwoju
Gminy Kleszczów terenów inwestycyjnych w Strefie Przemysłowej w Żłobnicy (dla firm eMBud Marcin Bartczak i METALEQUIP D.C.S.) oraz w Strefie Przemysłowej w Bogumiłowie (dla firm
EKOBENZ Sp. z o.o., P.H.U Paweł Święcicki, EKOTECH - Inżynieria Popiołów Sp. z o.o),
• w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie na terenie gminy
Kleszczów obszarów w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów”.
(s)

Kiedy jest czynny
Punkt Zbiórki Odpadów?
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszczanowice obsługuje mieszkańców gminy
Kleszczów, którzy posiadają aktualną umowę ze spółką EKO-REGION Bełchatów na odbiór odpadów komunalnych. Taką umowę
należy okazać pracownikowi punktu, przywożąc posegregowane
odpady. W związku z informacją przekazaną przez EKO-REGION
Bełchatów w dniu 3 kwietnia br. podajemy godziny działalności
GPZOSiW do końca kwietnia. Jest to aktualizacja godzin, podanych
w poprzednim wydaniu „Informatora Kleszczowskiego”.
• 17 kwietnia – 11.00–19.00
• 24 kwietnia – 11.00–19.00
• 18 kwietnia – 9.00–21.00
• 25 kwietnia – 9.00–21.00
• 19 kwietnia – 9.00–21.00
• 26 kwietnia – 9.00–21.00
• 20 kwietnia – 9.00–21.00
• 27 kwietnia – 9.00–21.00
• 21 kwietnia – 6.00–22.00
• 28 kwietnia – 6.00–22.00
• 23 kwietnia – 11.00–21.00
• 30 kwietnia – 11.00–21.00

Fundacja w konkursie
grantowym

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach, którego
stara się o dotacje w Programie „RÓWNAĆ SZANSE” Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności, skierowanym do młodzieży w wieku
13–19 lat.
Misją tego programu jest wyrównywanie szans na dobry start
w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20
tys. mieszkańców, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój
umiejętności społecznych.
Celem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego jest wsparcie
realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów, które
rozwijają u młodzieży umiejętności: ● właściwej oceny środowiska,
w którym dorasta, ● samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, ● pozyskiwania wsparcia społecznego, ● wzrostu
przekonania o własnych możliwościach. Maksymalna kwota dotacji
to 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą
grupą minimum 25 osób w wieku 13–19 lat.
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Fundacja miała za zadanie przygotować diagnozę środowiska lokalnego. Fundacja zakwalifikowała się do drugiego etapu, w którym
ma za zadanie opracować projekt pod aktualne potrzeby młodzieży. Dlatego zachęcamy serdecznie młodzież w wieku 13–19 lat
do udziału i zgłaszaniu propozycji do projektu. Szczegółowych
informacji w siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
udziela Koordynator projektu - mgr Edyta Wilczek.
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Sadzonki z gminnym
dofinansowaniem

N pionych sadzonek krzewów i drzew ozdobnych, przeznaczonych do zasadzenia na terenie własnej posesji, może uzyskać
awet 5 tysięcy zł dofinansowania z budżetu gminy do zaku-

mieszkaniec gminy Kleszczów, który złoży w Urzędzie Gminy stosowny wniosek, podpisze umowę,
a po wykonaniu nasadzeń złoży
sprawozdanie z realizacji zadania
dołączając niezbędne faktury.
Zasady dofinansowania ze
środków budżetu gminy zakupu
sadzonek drzew i krzewów ozdobnych zostały określone w regulaminie, uchwalonym przez Radę Gminy Kleszczów. Dofinansowanie
może stanowić do 60 proc. kwoty wydanej na zakup sadzonek.
Wnioski o przyznanie dofinansowania z gminnego budżetu zainteresowani mieszkańcy mogą składać do 31 sierpnia każdego roku,
natomiast sadzenie krzewów i drzew ozdobnych kupionych dzięki
dotacji musi być zakończone do 15 listopada danego roku.
Opis kolejnych działań, które należy wykonać, by uzyskać dofinansowanie znaleźć można na stronie http://www.kleszczow.pl/
sadzonki/. Tu zamieszczona została także wspomniana uchwała
wraz z regulaminem i formularze dokumentów.
Inicjatywa dofinansowywania przez gminę Kleszczów zakupu
krzewów i drzew ozdobnych jest realizowana w ramach przypisanego każdemu samorządowi zadania własnego, jakim jest ochrona przyrody.
(s)

Firma Technologie Ekologiczne – Zbigniew Tokarz
z siedzibą w Bogumiłowie

zatrudni ślusarza i tokarza

z minimum 2-letnim doświadczeniem w zawodzie.
Miejsce pracy: Technologie Ekologiczne, Bogumiłów,
ul. Nowa 6, 97-410 Kleszczów.
Kontakt: pani Aneta Kęsy, tel. 44/ 731-45-70, wew. 111.
Arix Polska Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na stanowisko

Główny księgowy
Miejsce pracy: Kleszczów

Zakres obowiązków: ● przygotowanie bilansu, weryfikowanie okresowych zestawień rachunków, ● zarządzanie i kontrola zobowiązań, wydatków, ● nadzorowanie zapisów księgowych, ● sporządzanie i kontrola
statystyk, raportów krajowych i grupowych (bilans kwartalny, deklaracje
podatkowe).
Wymagania: ● kilkuletnie doświadczenie w dziale księgowym, ● wykształcenie wyższe o profilu finansowo-ekonomicznym, ● bardzo dobra
znajomość języka angielskiego, ● mile widziana znajomość języka włoskiego, ● mile widziana znajomość programu Symfonia Forte, ● wysoka
kultura osobista, rzetelność, komunikatywność.
Oferujemy: ● zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, ● atrakcyjne
warunki finansowe, ● pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku.
Dokumenty aplikacyjne w języku polskim i angielskim wraz z numerem
referencyjnym w tytule wiadomości prosimy przesyłać na adres: r.szczekocki@arix.pl. Informacja pod numerem telefonu: 44/ 731 34 41. Osoba
kontaktowa: Rafał Szczekocki.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
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Elbis Sp. z o.o. oraz Termokor Bełchatów Sp. z o.o. – dwie firmy działające na terenie gminy Kleszczów
znalazły się wśród tegorocznych laureatów rankingu „Diamenty Forbesa”.

W gronie „diamentowych” firm

redakcji „Forbesa” firma Dun & Bradstreet PolNa zlecenie
ska zgromadziła dane i przygotowała zestawienie przed-

i zysk netto 32,5 mln zł. W porównaniu z rokiem 2008 wartość spółki wzrosła o 61,77 proc. W przypadku Termokoru przychody wyniosły 14,1 mln zł, zysk netto – 1,5 mln zł, a wzrost wartości firmy
– 42,88 proc.
Województwo łódzkie należy do „średniaków”, jeśli chodzi o liczbę firm uwzględnionych w rankingu Forbesa. Jest ich 98 (10 mniej
niż w ubiegłym roku), podczas gdy regiony z gospodarczej czołówki: mazowiecki, wielkopolski, śląski i małopolski reprezentuje odpowiednio: 358, 321, 200 i 185 firm.
Przed rokiem, w poprzedniej edycji „Diamentów Forbesa” gmina Kleszczów miała dwukrotnie większe grono reprezentantów.
Wśród firm o przychodach powyżej 250 mln zł pozycję lidera dzierżyła spółka PGE Elektrownia Bełchatów, na 4. miejscu znajdowała
się spółka Elbis, a na 7. – Sempertrans Bełchatów. W zestawieniu
firm o przychodach od 50 do 250 mln zł dziewiątą lokatę zajmowała
spółka Constantia Teich Poland.
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku rankingu „Gazele biznesu”, firmowanego co roku przez redakcję „Pulsu Biznesu”, redakcja „Forbesa” organizuje regionalne gale, podczas których czołówka przedsiębiorstw z danego regionu odbiera przyznane trofea.
Regionalna uroczystość w Łodzi została zaplanowana na 18 kwietnia.
(s)

Laury dla spółki i dyrektora

Turbozespoły nr 7 i nr 8 poddane gruntownej
modernizacji dadzą elektrowni dodatkowe 40 megawatów mocy i będą emitować mniej tlenków azotu.

siębiorstw, które najszybciej zwiększają swoją wartość. Ranking
nosi nazwę „Diamenty Forbesa” i uwzględnia firmy, które wyróżniają się następującymi cechami: ● są rentowne (na podstawie wskaźnika EBIT oraz ROA), ● mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami, ● wykazują się dodatnim wynikiem finansowym
oraz wartością kapitałów własnych w latach 2008–2010.
„Wartość firmy została obliczona na podstawie tzw. metody
szwajcarskiej, łączącej metodę majątkową i dochodową. Pierwsza
nie wycenia potencjału pracowników i know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia np. wrażliwości na zmiany sezonowe
(firmy rozwijające się, inwestujące mogą mieć niskie zyski). Połączenie metod usuwa te ułomności” – czytamy na internetowej stronie rankingu „Diamenty Forbesa”. Warto dodać, że z rankingu wyeliminowano przedsiębiorstwa finansowe.
Wśród firm, które trafiły do tegorocznego zestawienia „diamentów” regionu łódzkiego są dwie spółki funkcjonujące w Rogowcu.
W kategorii firm o wartości powyżej 250 mln zł na bardzo wysokim
drugim miejscu znalazła się spółka Elbis, natomiast w gronie firm
o wartości od 5 do 50 mln zł na 17. miejscu jest Termokor Bełchatów. Elbis w 2010 r. uzyskał przychody w wysokości 1388,2 mln zł

F

irma Knauf Bauprodukte Polska otrzymała tytuł Budowlanej Firmy Roku 2011 w kategorii producent materiałów budowlanych. Uroczysta IX Gala miesięcznika branży budowlanej
„Builder” odbyła się 1 marca w Warszawie. Pismo „Builder” wyróżnia firmy, które w danym roku odznaczają się rzetelnością i stabilnością w prowadzeniu działalności, wysoką jakością produktów
i usług oraz pozycją na rynku. W kategorii osobowości branży dyrektor zarządzający Andrzej Feruga otrzymał wyróżnienie „Laury Buildera 2011” za skuteczne zarządzanie i sukcesy rynkowe
w 2011 roku.
A. Feruga związany jest z polskim rynkiem materiałów budowlanych od 1998 roku. Swoją funkcję w Knauf Bauprodukte objął
w 2005 r.
(s)

Dane przedsiębiorców
w CEIDG
Urząd Gminy informuje osoby prowadzące działalność gospodarczą, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej dane z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
wcześniej przez Wójta Gminy Kleszczów zostały wprowadzone do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Spis ten jest systemem teleinformatycznym, umożliwiającym
zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach - osobach fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.
Zaświadczenia o wpisie mają postać elektroniczną, można je
też wydrukować ze strony internetowej CEIDG. W myśl cytowanej
wyżej ustawy organy administracji publicznej nie mogą domagać
się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG. Podgląd wpisu można znaleźć na stronie internetowej: www.firma.gov.pl.
Na tej stronie przedsiębiorcy znaleźć mogą też wiele informacji przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Bloki w remoncie

Elektrownia Bełchatów realizuje plan remontów na 2012 rok.
Obejmuje on m.in. gruntowną modernizację (tzw. retrofit) bloków
nr 7 i nr 8. Dzięki temu
obie jednostki zostaną
dostosowane do stale
zaostrzanych przez UE
standardów emisyjności (m.in. tlenków azotu). Warta 1,1 mld zł inwestycja przyniesie też
efekt w postaci wzrostu
mocy elektrowni o kolejne 40 MW.
Od stycznia jest remontowany blok nr 7,
zaś od lipca wyłączony
będzie blok nr 8. Pierwszy z nich ma być uruchomiony na nowo na przełomie stycznia i lutego 2013 r., a drugi - na początku lipca przyszłego roku.
Wykonawcą gruntownego remontu bloków od 7 do 12 jest konsorcjum spółek Alstom, które umowę na te prace podpisało w marcu
2011 r. Całość robót ma się zakończyć w 2015 r. Dzięki tym inwestycjom czas eksploatacji turbozespołów elektrowni, uruchomionych w II połowie lat 80. minionego wieku ma się wydłużyć o 25 lat.
Uzyskany w wyniku retrofitu wzrost mocy każdego bloku o 20 megawatów zwiększy docelowo łączną moc Elektrowni Bełchatów do
5474 MW.
Warto przypomnieć, że w roku 2010 i 2011 gruntownie zmodernizowano bloki nr 5 i 6. Pierwszy z nich zwiększył swoją moc o dodatkowe 10 MW (teraz ma 380 MW), a drugi o 24 MW (obecnie ma
moc 394 MW).
(s)
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Rywalizowali trzecioklasiści

Do ogólnopolskiego konkursu o nazwie Stypendiada Wczesnoszkolna przystąpili uczniowie trzecich klas Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie. Konkurs był wyzwaniem zarówno dla uczniów,
jak i nauczycieli. Trzecioklasiści walczyli dzielnie, a efektem są
trzy wyróżnienia, zdobyte na forum ogólnopolskim. Jedno z nich
za udział w konkursie czytelniczym (należało wykazać się znajomością treści książki W dolinie Muminków) zdobyła uczennica
kl. III b Oliwia Ciesielska, uzyskując 42 punkty na 50 możliwych.
Oprócz Oliwii w tym konkursie uczestniczyło 10 innych uczniów
SP Kleszczów.
W konkursie plastycznym należało wykonać ilustrację do książki o fikcyjnym tytule Bajki i baśnie znane i nieznane. Spośród
15 uczestników najlepiej zostały ocenione prace K. Gniotek (III a)
i Z. Zagórskiej (III c). W konkursie ortograficznym wystartowało
ośmioro uczniów, a w matematycznym – 19.

Spotkanie z poetką
20 marca w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji Szkołę
Podstawową w Łękińsku odwiedziła autorka książek dla
dzieci, a także tłumaczka
– Zofia Beszczyńska. Podczas autorskiego spotkania
zaprezentowała fragment
swojego dorobku poetyckiego. W wykonaniu gościa
uczniowie wysłuchali recytacji najbardziej znanych wierszy. Na zakończenie spotkanie można było otrzymać
autograf.
Spotkanie zorganizowali nauczyciele zajęć świetlicowych w ramach współpracy
z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomsku.

NR 8/340

Wyróżnienie dla Mikołaja

Mikołaj Lasota – uczeń klasy V a Szkoły Podstawowej w Kleszczowie brał udział w III Regionalnym Konkursie Piosenki Angielskiej
i Niemieckiej w Bełchatowie. Wykonał piosenkę z repertuaru Kelly Clarkson Because of you. W kategorii solistów, w której wystąpiło 15 uczniów, Mikołaj zdobył wyróżnienie. Warto przypomnieć,
że na XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Pieśni o Mojej Ojczyźnie w listopadzie 2011 r. M. Lasota także zdobył
wyróżnienie.

Pamiętali o Patronie

Minęła siódma rocznica śmierci Jana Pawła II. Wkrótce minie
też rok od czasu, kiedy odbyło się uroczyste nadanie Jego imienia szkołom, które wchodzą w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie.
Rocznicę śmierci
Jana Pawła II społeczność ZSP uczciła poprzez złożenie
kwiatów i zapalenie
zniczów pod tablicą
pamiątkową, która
znajduje się na parterze szkolnego budynku.
Wyeksponowano
też bogaty księgozbiór szkolnej biblioteki, związany z nauczaniem i życiem Papieża – Polaka.

Daria zwycięża w konkursie

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Gorzkowic, Kamieńska, Kleszczowa i Gomunic rywalizowali 3 kwietnia
w III edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jana
Pawła II. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce wywalczyła Daria Janus z kl. I a kleszczowskiego liceum, natomiast Justyna Batór z kl. I b z tej samej szkoły otrzymała wyróżnienie. Organizatorem konkursu był ZSP im. T. Kościuszki w Kamieńsku.

Myśli Jana Pawła II

Monika Makowska (II kl. LO) i Mateusz Moszyński (I kl. TNT) będą
reprezentować swoje szkoły w finale ogólnopolskiej olimpiady Myśli Jana Pawła II. Oboje z sukcesem uczestniczyli najpierw w eliminacjach szkolnych, a potem wojewódzkich. Wykazali się przy tym
dużą znajomością pism i treści najważniejszych wystąpień Patrona swojej szkoły. Ogólnopolski finał konkursu odbędzie się 11 i 12
maja w Siemiatyczach. Trzymajmy kciuki za uczniów ZSP w Kleszczowie.
å ciąg dalszy na str. 8
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Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego wydania „Informatora” podajemy bardziej szczegółowe
informacje o miejscach i terminach lipcowego wypoczynku zorganizowanych grup uczniów oraz studentów z gminy Kleszczów.

GOK wybrał miejsca
i organizatorów
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie rozstrzygnął ogłoszone
przetargi na 14-dniowe wyjazdy wakacyjne dla pięciu grup wiekowych na terenie Polski i dla dwóch grup wiekowych w Austrii.
• Uczniowie klas I-III szkół podstawowych (46 osób) wyjadą na
obóz letni do Ośrodka Wypoczynkowego „Lazur” w miejscowości Poddąbie w terminie: od 1 do 14 lipca. Organizatorem 2-tygodniowego obozu sportowo-rekreacyjnego dla tej grupy będzie
Biuro Podróży „KON - TIKI” z Wrocławia.
• Uczniowie starszych klas szkół podstawowych (IV-VI) – łącznie
80 osób – wyjadą również na obóz sportowo-rekreacyjny do
Ośrodka Wypoczynkowego „Lazur” w miejscowości Poddąbie.
Przybędą tu po swoich młodszych kolegach i spędzą
czas od 15 do 28 lipca. Organizatorem tego obozu będzie
Biuro Podróży „KON - TIKI”
z Wrocławia.
• Druga grupa uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych,
licząca 44 osoby, wybrała
wypoczynek na Pojezierzu
Mazurskim. Ich wyjazd do
miejscowości Waplewo został zaplanowany w terminie
OW „Lazur” w Poddąbiu (źródło:
od 16 do 29 lipca. Organiwww.owlazur.tp1.pl/)
zatorem obozu sportowo-rekreacyjnego w DWD „Warmia” będzie Biuro Podróży „Animator
Travel” z Warszawy.
• Uczniowie gimnazjum wyjadą na 14-dniowy obóz sportowo-rekreacyjny nad Morze Bałtyckie w dwóch grupach: ● turnus I - 53
osoby - w terminie od 30 czerwca do 13 lipca, ● turnus II - 53
osoby - w terminie od 14 do 27 lipca. Gimnazjaliści przebywać
będą w Ośrodku Wypoczynkowym „Jantar” w miejscowości Sianożęty. Organizatorem obozu będzie Biuro Podróży „KON - TIKI”
z Wrocławia.
• Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów (43
osoby) wyjadą na 14-dniowy obóz wypoczynkowo-szkoleniowy do Domu Wypoczynkowego „Mewa” w Ustce. Organizatorem obozu będzie Biuro Turystyczne „Mój Londyn” z Krakowa,
a ustalony w umowie termin obozu dla MODGK to 30 czerwca
– 13 lipca.
• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie mają jeszcze
18 lat (43 osoby) wyjadą na 14-dniowy obóz dydaktyczno-rekreacyjny, połączony z nauką języka niemieckiego do Austrii do
miejscowości Fusch. Pobyt w hotelu „POST” ustalono w terminie
od 4 do 17 lipca.
• W tej samej miejscowości i w tym samym hotelu, ale w terminie
od 18 do 31 lipca wypoczywać będą na obozie dydaktyczno-rekreacyjnym pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
oraz studenci (łącznie 57 osób). Organizatorem obydwu obozów
w Austrii będzie Przedsiębiorstwo STANPOL - Przytuła Stanisław z Łęcznej.
• Własnymi siłami Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zorganizuje – podobnie jak w poprzednich latach - tygodniowy wyjazd
dla uczniów klas I–III szkół podstawowych. Grupa 51 uczniów
wypoczywać ma w Ośrodku Wypoczynkowym „Halina” w Poroninie. Termin tygodniowego obozu w górach to 9 – 15 lipca.
(s)
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Drogowcy
w Łuszczanowicach

rzedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. z Piotrkowa
Trybunalskiego jest wykonawcą rozbudowy dwóch odcinków dróg w Łuszczanowicach. Roboty trwają od jesieni ubiegłego
roku. Największy zakres prac wykonany został przy dłuższym odcinku drogi powiatowej (376 metrów długości), prowadzącej w kierunku Chorzenic.
Jak informuje kierujący robotami Stanisław Suwart powstało tu
kompletne uzbrojenie techniczne: sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna (zarówno sanitarna, jak i deszczowa), a także kanalizacja teletechniczna
oraz instalacja do
oświetlenia ulicy.
Obecnie prowadzone są roboty drogowe. Po
ułożeniu krawężników wykonany
zostanie półtorametrowy chodnik
z zielonej masy
asfaltowej SMA
oraz dwumetrowa
ścieżka rowerowa
z czerwonej masy
asfaltowej SMA,
oddzielone od
jezdni pasami zieleni. Na 7-metrowej jezdni ułożona będzie nowa warstwa ścieralna.
Na drodze gminnej, łączącej się z drogą powiatową (to odcinek o długości 165 m) zbudowany zostanie chodnik z zielonej masy
SMA. Za całość robót, które mają zakończyć się do 31 maja, gmina zapłaci 1,8 mln zł.
(s)

Wycieczka dla seniorów
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje jednodniową wycieczkę do Wrocławia dla członków Klubów Seniora w terminach 30 czerwca i 1 lipca b.r.
W programie wycieczki: ● zwiedzanie Panoramy Racławickiej, ● rejs statkiem po Odrze, ● zwiedzanie z przewodnikiem Ostrowa Tumskiego i Starego Miasta, ● zwiedzanie ogrodów (japońskiego i botanicznego), ● pokaz tańczących fontann.
Koszt wyjazdu - 80 zł. Zapisy w GOK w Kleszczowie do 30
kwietnia.
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6

Patrycja na podium
XII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego składał się z dwóch
etapów pisemnych (pierwszy leksykalno-gramatyczny, drugi testujący umiejętność czytania i słuchania) oraz jednego ustnego. Do
etapu ustnego wraz z 14 innymi uczestnikami zakwalifikowała się
też uczennica klasy III a ZSP w Kleszczowie – Patrycja Podawca.
Wywalczyła w konkursie wysokie, trzecie miejsce.

Gimnazjaliści w Wielkopolsce

27 marca grupa 30 uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum
w Kleszczowie uczestniczyła pod opieką nauczycieli w wycieczce szkolnej do Rogalina, Kórnika i Poznania. Uczniowie podziwiali zabytki polskiej
architektury, m.in.
pałac rodziny Raczyńskich w Rogalinie wraz z zabytkowym parkiem
oraz galerią obrazów (zgromadzone
są tam obrazy m.in.
Jana Matejki, Jacka Malczewskiego,
Olgi Boznańskiej),
a także zamek rodu
Działyńskich w Kórniku.
Wspólnie z przewodnikiem miejskim gimnazjaliści odbyli spacer zabytkowymi uliczkami Poznania,
odwiedzili też stadion miejski „Arena”, przygotowywany na Euro
2012.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Sztuka kucharska
dla wszystkich

220 osób uczestniczyło w wiosennej turze warsztatoP onad
wych zajęć kulinarnych, które staraniem Urzędu Gminy zor-

ganizowane zostały we wszystkich sołectwach w drugiej połowie
marca. Najwięcej osób (32) przyszło na zajęcia w Domu Kultury
w Łuszczanowicach. Niewiele mniejsze grono (30 osób)
skorzystało z zajęć w Kleszczowie.
Uczestniczki (panowie rzadko zaglądają na takie zajęcia) uczyły się przygotowywania takich dań, jak:
surówka wiosenna, sałatka
ogórkowa z kurczakiem, pikantne babeczki z farszem,
strogonow – arystokrata, zapiekanka z makaronem i tuńczykiem oraz bułeczki drożdżowe z wiśniami. Gotowe
dania oceniano podczas kończącej zajęcia degustacji.
Zajęcia prowadziła Urszula Stala – specjalistka z bełchatowskiego Zespołu Doradczego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach.
(s)

NR 8/340

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie włączy się
w obchody Roku Janusza Korczaka.

Rok Korczakowski
Na 2012 rok przypada 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka i setna rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy
Krochmalnej w Warszawie. Dlatego decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2012 ustanowiony został Rokiem Janusza Korczaka. Wniosek w tej sprawie zgłosił Rzecznik Praw Dziecka - Marek
Michalak.
W związku z rocznicowymi obchodami w całej Polsce zaplanowane zostały różne przedsięwzięcia – wystawy, konferencje, prezentacje. Mają one popularyzować dorobek pedagogiczny Janusza
Korczaka i promować idee, które przyświecały jego działalności.
W obchody Roku Korczaka włączyły się m.in. szkoły, których patronem jest J. Korczak. W samym tylko województwie łódzkim takich
placówek jest 21 (wśród nich także Szkoła Podstawowa w Kleszczowie).
– W tym roku przypada 10. rocznica nadania naszej szkole
imienia Janusza Korczaka – mówi Danuta Kuc, zastępca dyrektora
szkoły w Kleszczowie. – Z tej okazji, a także z okazji Roku Janusza
Korczaka zorganizujemy w czerwcu „Tydzień z Patronem szkoły”. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie odbędzie się
spotkanie z Beatą Ostrowicką, autorką książki „Jest taka historia.
Opowieść o Januszu Korczaku”. W ramach prowadzonej u nas akcji „Czytające szkoły” dzieci poznawać będą książki
J. Korczaka. W ramach obchodów jubileuszu 10-lecia nadania szkole imienia
tego patrona planowana jest też Msza
św., po której odbędzie się akademia,
a po niej – podsumowanie gminnego
konkursu plastycznego.
Szczegółowe kalendarium wydarzeń
związanych z obchodami Roku Korczaka w Polsce znaleźć można na specjalnej stronie internetowej www.2012korczak.pl. Ta strona to także ogromny
zasób wiedzy o życiu i działalności
J. Korczaka. W zakładce „Strefa dzieci” znajdziemy życiorys J. Korczaka (napisany językiem dobrze trafiającym do
dzieci), fragmenty tekstów, napisanych P o r t r e t J . K o r c z a przez autora „Króla Maciusia I”, a także ka z 1933 r. (źródło:
www.2012korczak.pl).
kolorowanki.
(s)

Producent mebli

„MEBLOMAX” Janusz Moryń
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

16 - 30 IV `2012

Informator

KLESZCZOWSKI

Butelki szklane w lesie, w rowie i na składowisku to widok wcale nierzadki. Czy stać nas na takie
marnotrawstwo surowca jakim jest stłuczka szklana? Odpowiedź jest prosta - nie!

Jestem za…
selektywną zbiórką szkła
Szkło praktycznie nie ulega rozpadowi. Setki, a może tysiące
lat będzie zalegać w naszym otoczeniu, jeśli nie trafi do recyklingu.
Stłuczka szklana jest wartościowym surowcem nadającym się do
wielokrotnego przetwarzania. Powtórne wykorzystanie niepotrzebnych butelek czy słoików w procesie wytwarzania nowych wyrobów
szklanych ma uzasadnienie ekologiczne, technologiczne i ekonomiczne.
Korzyści ekologiczne wynikają z odzyskiwania bezużytecznych
opakowań szklanych. Selektywna zbiórka szkła, przyczyni się do
zmniejszenia liczby porzuconych butelek w otaczającym nas środowisku, zmniejszy się również ich ilość na składowiskach odpadów. Dodatkowe korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania
stłuczki szklanej, jako surowca w procesie topienia szkła to znaczące zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń do środowiska.
Z punktu widzenia technologicznego, dodatek stłuczki do wsadu jest bardzo pożądany i może przekraczać nawet 50%. Właściwie
oczyszczona stłuczka szklana, odpowiednio rozdrobniona topi się
w niższych temperaturach aniżeli surowiec pierwotny, dzięki czemu
tworzy szybciej niż pozostałe składniki fazę ciekłą, co znacznie przyśpiesza przygotowanie produktu do wytwarzania wyrobów ze szkła.
Z punktu widzenia ekonomicznego udział stłuczki w procesie
produkcji szkła, pozwala na znaczne obniżenie zużycia energii cieplnej nawet do 30% w stosunku do produkcji z surowców pierwotnych.
Przyjmuje się, że jeden kilogram stłuczki szklanej zastępuje 1,2 kg
surowców potrzebnych do produkcji szkła. Zapotrzebowanie hut na
stłuczkę szklaną, wielokrotnie przewyższa obecne dostawy. Zwiększenie ilości przekazywanych opakowań szklanych do hut, będzie
możliwe, jeśli świadomi za środowisko, odpowiemy „tak” - segregowaniu odpadów już „u źródła” ich powstawania.
W selektywnej zbiórce szkła, poza ilością, istotną sprawą jest
również jakość gromadzonego surowca. Do pojemników na szkło,
powinny trafić czyste butelki, słoiki bez nakrętek i przykrywek metalowych.
W dobie rosnącej konsumpcji i co za tym idzie powiększania się
ilości produkowanych odpadów, sukcesywnie zwiększane są wymogi wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej i prawa polskiego w zakresie gospodarki odpadami. Dotyczą głównie ograniczania ilości
składowanych poszczególnych grup odpadów na składowiskach.
Mechanizmem ograniczającym jest wzrost cen za ich składowanie.
Wymogi prawne nakładają między innymi wzrost poziomu odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych. Skłaniają każdego z nas do
zastanowienia się nad tym, jak należy postępować, by maksymalnie
segregować odpady w każdym gospodarstwie domowym.
Przyjemnie jest żyć w czystym otoczeniu. Zadbajmy więc o nasze posesje i o miejsca, w których odpoczywamy, bowiem troska
o środowisko jest pilną potrzebą i moralnym obowiązkiem każdego z nas.
Anna Szafran
EKO-REGION Bełchatów

USŁUGI BUDOWLANE
● remonty ● izolacje
● malowania ● docieplenia
● ogrodzenia z kamienia – klinkier
Tel. 500 717 197, 789 352 718
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Sport
Karatecy na podium

z udziałem karateków LKS Omega Kleszczów
31 marca
odbyły się w Łodzi Mistrzostwa Polski Shorin-Ryu Karate.

W mistrzostwach uczestniczyło 255 zawodników z 20 klubów z całej
Polski. W poszczególnych kategoriach karatecy naszego klubu
zajmowali następujące miejsca:
kategoria Kata - indywidualnie
• Maciej Mularczyk (młodzicy starsi) – III miejsce,
• Oliwia Widera (juniorzy młodsi) – III miejsce,
• Patryk Kusiak (juniorzy młodsi) – IV miejsce.
kategoria Kata Kumiwaza - drużynowo
• Patryk Kusiak, Oliwia Widera, Hubert Cieślak (juniorzy młodsi)
– III miejsce,
• Kamil Frankowski, Mariusz Kępa, Adrian Frankowski (juniorzy
starsi) – IV miejsce.
Instruktorem sekcji jest Zbigniew Berłowski.

Organizacji mistrzostw patronowali: Ambasada Japonii
w Polsce, marszałek Województwa Łódzkiego i prezydent Miasta
Łodzi.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Rzeczoznawca majątkowy
KATARZYNA ŁABOWSKA
Tel. 600 428 574
Brudzice, ul. Wieluńska 46

USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE
3 więźby dachowe
3 pokrycia dachowe (blacho dachówka,

trapezowa i inne)

3 obróbki blacharskie
3 inne
Więcej informacji pod numerem telefonu:

792-798-439 lub 44/ 731-68-68

Sprzedam
działkę budowlaną
o pow. 15 ar
w Kleszczowie.
Tel. 696-267-891.
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Siatkarki
mistrzyniami powiatu

kwietnia w Szkole Podstawowej w Łękińsku odbyły się mistrzostwa powiatu bełchatowskiego w siatkówce. Do walki o mistrzowski tytuł wystartowały zespoły: LKS Czarni Astoria
Szczerców; GLKS Siatkarz Drużbice; Gmina Bełchatów i LKS Omega Kleszczów.
Tytuł mistrzowski wywalczyły siatkarki Omegi, przed drużynami
LKS Czarni Astoria Szczerców i GLKS Siatkarz Drużbice. Nasz zespół wywalczył awans do eliminacji międzypowiatowych, w których
reprezentować ma powiat bełchatowski.

NR 8/340

Sport
III liga seniorów

• 17 marca trzecioligowa drużyna LKS Omega Kleszczów w meczu
inaugurującym rundę wiosenną sezonu 2011/2012 zagrała mecz
z zespołem Mazur Karczew. Wynik 1:2. Bramkę dla Omegi strzelił
H. Robaszek.
• 24 marca odbył się kolejny mecz ligowy Omegi. W pojedynku
z Hutnikiem Warszawa padł remis 1:1. Bramkę dla Omegi zdobył
H. Górski.
• 31 marca na własnym boisku Omega zremisowała z Bronią
Radom 1:1. Bramkę dla Omegi zdobył Robert Tomesz.

Sport
Klasa okręgowa

• 18 marca w meczu rozegranym na boisku w Wolicy pomiędzy
LKS Omega II Kleszczów i MGKS Skalnik Sulejów padł wynik
1:0.
• 24 marca na boisku w Kamieńsku LKS Omega II Kleszczów
przegrał ze Świtem Kamieńsk 0:1.
• 1 kwietnia na boisku w Wolicy LKS Omega II Kleszczów pokonał
zespół Astorii Szczerców 1:0. Bramkę strzelił R. Kowalski.

Zapraszamy do kibicowania
Skład zwycięskiego zespołu: Martyna Dukowicz, Justyna Pasternak, Ewelina Bugajska, Joanna Piekarska, Klaudia Sudak, Karolina Pietrzykowska, Ewelina Dzieżak, Paulina Ferenc, Dorota
Huć, Aleksandra Dworzyńska, Aneta Mielczarkowska, Natalia Jasek, Anna Stefanek, Marlena Wojtania, Angelika Wojtania, Klaudia
Jarzębska. Trener: Marek Kwieciński.

Sport

1

Siatkarze
na II stopniu podium

kwietnia o tytuł mistrzów powiatu bełchatowskiego rywalizowali także siatkarze. Turniej został rozegrany w hali SOLPARKU w Kleszczowie. Udział wzięły drużyny: LKS Czarni Szczerców, GLKS Siatkarz Drużbice, Gmina Bełchatów i LKS Omega
Kleszczów. Najlepszą drużyną okazali się zawodnicy GLKS Siatkarza Drużbice, którzy zdobyli tytuł mistrzów powiatu bełchatowskiego.
Na drugim miejscu znalazła się drużyna LKS Omega Kleszczów, na
trzecim - Gmina Bełchatów, a na czwartym - LKS Czarni Szczerców.

Trwa wiosenna runda rozgrywek piłkarskich sezonu 2011/2012.
Uczestniczą w nich także zespoły LKS Omega Kleszczów. W imieniu klubu zachęcamy mieszkańców gminy do liczniejszego udziału w tych meczach, które są rozgrywane na lokalnych boiskach.
Oto najbliższe mecze poszczególnych drużyn:
III liga
(mecze na stadionie w Kleszczowie)
• 28 kwietnia, godz. 15.00 – LKS Omega – Zawisza Rzgów
• 5 maja, godz. 15.00 – LKS Omega – RKS Radomiak
Klasa Okręgowa Seniorów
(mecze na boisku w Wolicy)
• 22 kwietnia, godz. 11.00 – LKS Omega II – KS Poświętne
• 1 maja, godz. 11.00 – LKS Omega II – UMKS Grabka Grabica
Klasa „O” Deyna
(mecze na boisku w Łuszczanowicach)
• 28 kwietnia, godz. 13.00 – LKS Omega – ZKS Włókniarz Zelów
Klasa „O” Górski
(mecze na boisku w Łękińsku)
• 21 kwietnia, godz. 11.00 – LKS Omega – ZKS Włókniarz Zelów
• 28 kwietnia, godz. 11.00 – LKS Omega – GKS I Bełchatów

Sport
Mistrzostwo siatkarek

później niż to zakładano rozstrzygnęły się losy miM iesiąc
strzowskiego tytułu w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej Ko-

W składzie zespołu LKS Omega Kleszczów wystąpili: Roman
Żak, Tomasz Grzybek, Jarosław Grzybek, Patryk Kamyk, Arkadiusz
Mazurczyk, Marcin Kuliberda, Gabriel Irzykowski, Bartłomiej Marszalik, Mateusz Gurazda, Jacek Bujacz. Trenerzy: Marcin Szymak
i Tomasz Grzybek.

biet. Do walki o ten tytuł przystąpiły drużyny: LKS Omega Kleszczów i Czarni Szczerców. W pierwszym meczu rozegranym w sali
w Łękińsku nasze siatkarki przegrały 2:3. 24 marca na rewanżowy
mecz wyjechały do Szczercowa. W szczercowskiej hali zebrało się
około 200 kibiców i – jak mówi trener Marek Kwieciński – był to rekord frekwencji w tej edycji ALPSK. We wcześniejszych ustaleniach
zdecydowano, że w przypadku remisu o zwycięstwie w lidze zadecyduje „złoty” set.
– Pierwszy set kończy się wygraną Omegi 25:19. Drugą partię rywalki ze Szczercowa wygrywają 25:16. W trzecim secie – ponowne zwycięstwo Omegi 25:23. Czwarty set kończy się wygraną
Szczercowa 25:22. W piątej, bardzo zaciętej partii lepsze okazują
się siatkarki z Kleszczowa (23:21). „Złoty” set kończy się wygraną
dziewczyn z Omegi 15:10 – relacjonuje M. Kwieciński.

å
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Sport
Mistrzostwo siatkarek

åNa zakończenie ligi odbyło się wręczenie medali. Brązowe odebrały zawodniczki

GLKS Siatkarz Drużbice, a najlepszą zawodniczką tego zespołu została Izabela Sobańska. Srebro zdobyły siatkarki LKS Czarni Szczerców. Za najlepszą zawodniczkę tego
zespołu została uznana Marta Kucharska. Zdobywcą mistrzowskiego tytułu i złotych medali została drużyna LKS Omega Kleszczów. Tytuł najlepszej zawodniczki otrzymała
zdobywczyni największej liczby punktów w ligowych meczach ALPSK - Klaudia Sudak.
Skład siatkarskiej drużyny Omegi: Karolina Pietrzykowska, Dorota Huć, Justyna Pasternak, Ewelina Dzieżak, Klaudia Sudak, Aneta Mielczarkowska, Joanna Piekarska
- libero, Justyna Kluba, Paulina Ferenc, Karolina Urbaniak, Angelika Wojtania, Marlena Wojtania, Aleksandra Dworzyńska, Anna Stefanek, Martyna Dukowicz, Natalia Jasek, Klaudia Jarzębska, Patrycja Madej, Weronika Jarzębska, Justyna Krawczyk, Anna
Gronczyńska, Monika Balcerowicz, Patrycja Woch. Trener – Marek Kwieciński.

Sport
Obóz sportowy
w Wałczu

Od Liceum Ogólnokształcącego im.

21 do 25 marca uczniowie kl. III b

Jana Pawła II w Kleszczowie pod opieką Roberta Pawlickiego, Huberta Zawiślaka i Renaty Patyk przebywali w Centralnym
Ośrodku Sportu w Wałczu, położonym nad
jeziorem Raduń. Młodzież każdego dnia
dużo czasu spędzała na hali sportowej,
rozgrywając mecze w piłkę ręczną, nożną
i siatkową. Trenerzy organizowali również
zajęcia z gimnastyki, a także wieczorne treningi na basenie, bądź siłowni.
W drodze powrotnej do Kleszczowa
uczniowie LO odwiedzili Poznań. Byli m.in.
na starówce, na terenach AWF oraz na poznańskiej Malcie, która jest nie tylko areną
zmagań wodniaków, ale też miejscem relaksu i odpoczynku.

ZSP w walce
o mistrzostwo
powiatu

w Bełchatowie odbyły się
21 marca
zawody w piłce siatkowej dziew-

cząt o mistrzostwo powiatu bełchatowskiego. W zawodach uczestniczyło 6 drużyn. W eliminacjach zespół ZSP
w Kleszczowie zajął II miejsce. W walce
o trzecią lokatę mistrzostw zmierzył się
z reprezentacją LO Szczerców. Wynik
meczu: 1:2 (25:19, 21:25, 9:15).
22 marca w Bełchatowie o mistrzostwo powiatu bełchatowskiego walczyły drużyny chłopców. Reprezentacja
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie zajęła w eliminacjach
trzecie, a w całym turnieju - piąte miejsce.

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy • Awarie sieci telefonicznej i internetowej
zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział Łódźnależy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” pod
-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w Kurnumer telefonu (44) 731-37-13.
nosie (tel. 991).
• Awarie w sieci gazowej w dni robo• Awarie w gminnej sieci energetycznej
cze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Ra„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735domsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
Poza tymi godzinami zgłoszenia awa354 226.
rii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE • Awarie w sieci wodociągowej, kanalitel. 992.
zacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać • Awarie oświetlenia ulicznego należy zgław Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel.
szać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk
(44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
- tel. (44) 631-72-75 lub 504 250 746.
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 wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel „Imperial”
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Rejonowy Urząd Poczty
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-34
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-31-83
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Szykuj się
do dyktanda

Dzień otwarty ZSP
å ciąg dalszy ze str. 1
W kilku klasopracowniach nauczyciele
prowadzali zajęcia warsztatowe z matematyki, języka angielskiego i hiszpańskiego.
Oprowadzający gości po szkole uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych prezentowali miejsca zajęć i odpowiadali na
pytania. Dzięki temu gimnazjaliści i ich rodzice mogli bliżej zapoznać się z warunkami nauki w szkolnej części, rekreacji i zajęć
sportowych w obiektach kompleksu SOLPARK oraz warunkami mieszkania w szkolnym internacie.

1
Dzień Otwarty wypełniły różnorodne pokazy, m.in. nowoczesnego sprzętu mechatronicznego, wyposażenia pracowni technikum (fot. 1), robotów zbudowanych przez
uczniów I klasy technikum z wykorzystaniem klocków LEGO. Można było obserwować doświadczenia z chemii i fizyki, a także
poznawać zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (fot. 2).

2
W auli można było obejrzeć przedstawienie Rotkaeppchen, przygotowane przez
pierwszoklasistów (fot. 3). Było ono jednym
z elementów Dnia Języka Niemieckiego.
Uczniowie mogli wziąć udział w warsztatach

3
językowych, przygotowanych przez Instytut Goethego w ramach projektu Deutsch-Wagen-Tour oraz oglądać ekspozycje,
znajdujące się na terenie szkoły. W programie Dnia Otwartego znalazły się m.in.
rozgrywki w piłce ręcznej i siatkówce, zorganizowane w hali sportowej. Uczniowie ZSP rywalizowali z gimnazjalistami
m.in. z Woli Krzysztoporskiej, Kleszczowa i Gomunic. Były również pokazy gimnastyki artystycznej, aerobiku oraz warsztaty fitness.
Chwilę wytchnienia od nadmiaru wrażeń można było znaleźć w urządzonej
specjalnie na Dzień Otwarty kawiarence, przy nastrojowej muzyce w wykonaniu jednego z uczniów ZSP (fot. 4). Goście

4
mogli też posłuchać muzyki w wykonaniu zespołu muzycznego złożonego z uczniów Technikum Nowoczesnych
Technologii w Kleszczowie.
(s)

Znany jest już termin III Dyktanda
Kleszczowskiego. W tym roku odbędzie się
ono w niedzielę 6 maja w auli kompleksu SOLPARK. Początek zmagań z trudnym
tekstem – godz. 17.00. Podobnie jak w poprzednich edycjach honorowym patronem
dyktanda będzie Wójt Gminy Kleszczów.
Przed rokiem
po zakończeniu
dyktanda odbyło się spotkanie
autorskie z Jarosławem Kretem.
W tym roku dla
uczestników zmagań na scenie auli
SOLPARKU wystąpi zespół HELOU.
Organizatorzy
zapraszają!
Na zdjęciu Łukasz
Matuszczyk - solista zespołu HELOU

Filmowe poranki

G

minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie we współpracy z Kompleksem SOLPARK organizuje niedzielne poranki filmowe. Projekcje dla dzieci, które
mogą przychodzić wspólnie z rodzicami, są
bezpłatne. Pokazy filmów w auli SOLPARKU rozpoczynają się o godzinie 11.30.
W kwietniowe niedziele dzieci obejrzały już filmy Kurczaki, lizaki i rock’n roll oraz
Atlantyda: Powrót Milo. W II połowie miesiąca zaplanowano: ● 22 kwietnia – Mniam!
Ktoś ma smaka na kurczaka, ● 29 kwietnia
– Rybki z ferajny.

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE
„RADOBUD”
Wykonujemy:
• docieplenia budynków
• gładzie gipsowe
• tynki ozdobne
• malowanie
• suchą zabudowę
• sufity podwieszane
Radosław Fryś
Łuszczanowice 33
Tel. 793 740 608

