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Ortograficzne 
łamańce

„Wpośród porozrzucanego rynsztun-
ku, wrzeszcząc wniebogłosy, nad wyraz 
chyżo krzesało hołubce przy rzężącym 
wtórze gramofonu” – to zaledwie frag-
ment tekstu, którego napisania zgodnie 
z regułami polskiej ortografii podjęli się 
18 maja uczestnicy V Dyktanda Klesz-
czowskiego.

Więcej na str. 8.

Letni wypoczynek
GOK informuje, że uczniowie klas IV-VI oraz 

gimnazjaliści, którzy dwutygodniowy turnus spę-
dzą w Augustowie, będą potrzebować dowodów 
osobistych, by móc wziąć udział w wycieczce do 
Wilna.

W tym wydaniu „IK” podajemy uzupełniające 
informacje, dotyczące letniego wypoczynku dzie-
ci i młodzieży. Jednym z miejsc wybranych na 
wakacyjny pobyt dla trzech grup będzie widoczny 
na zdjęciu Hotel Ezustpart nad Balatonem.

Więcej na str. 3.

Rondo Honorowych Krwiodawców
W sobotę 14 czerwca odbędzie się uroczystość nadania nazwy Honorowych Krwio-

dawców rondu u zbiegu ulic Sportowej, Głównej i Milenijnej w Kleszczowie. Uroczystość 
rozpocznie się Mszą św. w kościele p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie, odprawioną w in-
tencji krwiodawców. Więcej na str. 4.

„Kleszczów na 5”
Pamiątkowe medale, których wzór pre-

zentujemy w grafice, otrzymają wszyscy 
uczestnicy tegorocznego biegu „Kleszczów 
na 5” – także dzieci rywalizujące na krót-
szych dystansach. O tym jakie będą główne 
nagrody, które przypadną najlepszym biega-
czom, organizatorzy poinformują na 14 dni 
przed imprezą.

Więcej na str. 11.

Miesiąc książki
Maj to w polskiej tradycji pora populary-

zacji czytelnictwa. Nieprzypadkowo w tym 
właśnie miesiącu organizowane są najwięk-
sze targi książki, a bibliotekarze obchodzą 
swoje święto. Gminna Biblioteka Publicz-
na przygotowała kilka imprez poświęco-
nych propagowaniu czytania książek. Jed-
ną z nich było spotkanie autorskie z Martą 
Fox (na zdjęciu – z uczniami gimnazjum).

Więcej na str. 8.

Powstaje sieć FTTH
Trwają prace przy budowie nowoczesnej sieci światłowodowej. W pierwszej ko-

lejności za pośrednictwem tej wydajnej sieci otrzymają łączność z Internetem miesz-
kańcy Łękińska. Prace, których wykonawcą jest łódzka spółka FUREL, zakończą się 
w II połowie września.

XVII DNI 
KLESZCZOWA

Program i informacje o imprezach towa-
rzyszących – na str. 12.
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Odtworzone rowy  

chronią przed zalaniem
bfite opady deszczu w połowie maja były kolejnym testem dla 
systemów kanalizacji i rowów odwadniających na terenie gmi-

ny. Nie doszło do tak dramatycznych sytuacji jak w lipcu 2011 roku, bo 
ulewa nie była gwałtowna. Dodatkowym plusem był też fakt oczyszcze-
nia i pogłębienia części rowów, zwłaszcza na terenie Łękińska. To efekt 
działalności spółki wodnej, która uzyskała dotację z gminnego budżetu. 

Spółka wodna, której głównym zadaniem jest wykonywanie i utrzy-
manie urządzeń melioracji wodnych ma się głównie zajmować pogłę-
bianiem i profilowaniem skarp i koryta rowów, wykaszaniem trawy w ro-
wach odwadniających, karczowaniem rosnących tam krzewów i drzew 
oraz odmulaniem i oczyszczaniem przepustów. Spółka zaczęła swoje 
prace na początku maja. Zlecone przez gminę zadania ma realizować 
do końca listopada. Tegoroczna dotacja z budżetu wyniesie 78 579 zł.

Szczegółowy wykaz zleconych przez gminę prac obejmuje kilkana-
ście pozycji. Okazuje się, że łączna długość rowów w Łękińsku, Wolicy 
i Łuszczanowicach, w których spółka wodna ma wykosić trawę przekra-
cza 14 kilometrów. W miejscach, gdzie jest to konieczne ma być wyko-
nane profilowanie skarp i pogłębienie rowów. (s)

O

Z

Lista OKW 1 - 
Żłobnica

OKW 2 - 
Kleszczów

OKW 3 - 
Łękińsko

OKW 4 - Łuszcza-
nowice Łącznie / proc.

1. Solidarna Polska 3 3 5 6 17/ 2,28 proc.
2. Ruch Narodowy 7 2 6 2 17/ 2,28 proc.
3. SLD-UP 8 21 24 36 89/ 11,98 proc.
4. Prawo i Sprawiedliwość 39 125 95 77 336/ 45,22 proc.
5. Europa+Twój Ruch 3 8 0 4 15/ 2,02 proc.
6. Polska Razem 1 6 6 2 15/ 2,02 proc.
7. Nowa Prawica 16 28 19 16 79/ 10,63 proc.
8. Platforma Obywatelska 19 57 21 27 124/ 16,69 proc.
9. Polskie Stronnictwo Ludowe 14 9 12 8 43/ 5,79 proc.
10. Demokracja Bezpośrednia 0 2 1 2 5/ 0,67 proc.
11. Samoobrona 0 0 1 0 1/ 0,13 proc.
12. Partia Zieloni 0 0 0 2 2/ 0,27 proc

       Frekwencja 16,3 proc. 19,8 proc. 17,6 proc. 23,3 proc. 19,29 proc.
(s)

Na drogach w Czyżowie
ompleksowa przebudowa dróg w Czyżowie wraz z budową 
kompletnego uzbrojenia terenu to obecnie największa inwesty-

cja prowadzona przez gminę 
Kleszczów. Praca toczy się tu 
jednocześnie na kilku frontach. 

Są odcinki dróg z przygoto-
waną podbudową, które czeka-
ją na położenie warstwy asfal-
tu. Są też miejsca, gdzie trwa 
czyszczenie nowych chodników 
i sianie trawy na poboczach. W 
innych miejscach budowane są 
jeszcze odcinki sieci gazowej 
(na zdjęciu), wykonuje się wy-
kopy pod kolejne odcinki rur wo-
dociągowych lub kanalizacyjnych. Jeszcze w innych miejscach drogo-
wcy układają warstwy podbudowy.

Zmiany w organizacji ruchu
W okresie wakacyjnym jest planowane zamknięcie dla ruchu dro-

gowego odcinka drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce - Kalisko w miej-
scowości Czyżów. Będzie to konieczne ze względu na zaplanowaną 
w tym okresie budowę ronda na drodze powiatowej. Na czas zamknię-
cia ruchu zostaną ustalone objazdy do Czyżowa: od strony Kaliska po-
przez obwodnicę Kleszczowa, rondo w Kleszczowie i drogę powiatową 
nr 1500E, a od strony Łękińska - ulicą Szkolną w Łękińsku i gotowymi 
już drogami w Czyżowie.

Jak zagłosowali mieszkańcy gminy?
niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego 
mieszkańcy gminy Kleszczów mieli do wyboru 118 nazwisk 

kandydatów, podzielonych na 12 list wyborczych. Łączna licz-
ba uprawnionych wyborców z terenu gminy to 4029 osób. W sło-
neczną niedzielę do lokali wyborczych pofatygowało się zaledwie 
777 osób, co oznacza, że frekwencja w gminie Kleszczów wynio-
sła 19,29 proc. Najlepiej wypadł ten wskaźnik w Łuszczanowicach, 
gdzie po raz pierwszy mieszkańcy mogli pójść do „własnego” loka-
lu wyborczego - obwodowa komisja w Łuszczanowicach działała 
po raz pierwszy w historii wyborów. 

Szczegółowy podział głosów na poszczególne listy oraz poparcie 
dla nich (trzeba przyznać, że dość zróżnicowane w poszczególnych 
obwodach głosowania) ilustruje tabela. Jeśli chodzi o konkretne na-
zwiska to bezdyskusyjny triumf odniósł Janusz Wojciechowski, który 
zdobył aż 265 na 743 głosy, oddane w gminie Kleszczów. Na drugim 
miejscu pod względem liczby głosów popierających znalazł się Ja-
cek Saryusz-Wolski – zdobywca 69 głosów. I jeszcze na koniec dwa 
nazwiska polityków powiatowych, którzy kandydowali z dwóch róż-
nych list. Tadeusz Rozpara (SLD-UP) otrzymał w gminie Kleszczów 
53 głosy poparcia, a Jacek Zatorski (PO) – 30 głosów.

W

Na gali „Pulsu Biznesu”…
… zorganizowanej 23 maja w Warszawie na podsumowanie co-

rocznego rankingu „Filary Polskiej Gospodarki” nagrodzono także 
samorządowców. Wójt Sławomir Chojnowski dzięki głosom samo-
rządowców z regionu łódzkiego zajął II miejsce w rankingu „Samorzą-
dowy Menedżer Regionu”.

Więcej o obydwu rankingach – w następnym wydaniu „IK”.

Praca dla budowlańców
ostały rozstrzygnięte dwa ważne przetargi, związane z inwe-
stycjami gminnymi. Spośród ośmiu ofert na przeprowadzenie 

prac remontowych w siedzibie szkoły podstawowej w Łękińsku naj-
korzystniejszą okazała się oferta radomszczańskiej firmy TADOS Sp. 
z o.o. Remont ma być zakończony do 30 września i będzie kosztował 
gminę 1.808.100 zł brutto.

Zakończyła się też procedura wyboru firmy, która będzie budować 
dwa kolejne gminne budynki mieszkalne na osiedlu „Łuszczanowice”. 
Do ostatniego etapu przystąpiło czterech wykonawców. Spośród zło-
żonych przez nich ofert najlepsza okazała się propozycja konsorcjum 
utworzonego przez dwie firmy: PB-U „Wiktor” z Radomska i Cz.P.B.P. 
„Przemysłówka” z Częstochowy. Termin na wybudowanie dwóch blo-
ków to 14 miesięcy, a wartość inwestycji 5.592.402 zł brutto. (s)
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KOMUNIKATY

W uzupełnieniu informacji przekazanych 
już w poprzednim wydaniu „IK” podajemy miej-
sca i terminy wakacyjnego wypoczynku kolej-
nych grup dzieci i młodzieży.
1. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawo-

wych - obóz artystyczno-rekreacyjny w ho-
telu „Laguna” w Augustowie. Terminy: ● 
turnus I (kl. IV B, V B, V C, VI B z SP Klesz-
czów) – 30 czerwca-13 lipca; ● turnus II (kl. 
IV A, V A, VI A z SP Kleszczów oraz kl. V 
i VI z SP Łękińsko) – 13-26 lipca). Orga-
nizator - Biuro Podróży „Animator Travel” z 
Warszawy.

UWAGA! Uczniowie gimnazjum oraz ucznio-
wie klas IV-VI, wyjeżdżający na wypoczynek 
letni do Augustowa powinni posiadać paszport 
lub dowód osobisty. W programie pobytu pla-
nowana jest całodzienna wycieczka do Wilna. 

Wójt Gminy Kleszczów
informuje o ogłoszeniu konkursu

na stanowisko 
dyrektora

Publicznego Przedszkola 
Samorządowego  

w Łuszczanowicach.
Szczegóły konkursu 

na stronie 
www.bip.kleszczow.pl.

Oferty przyjmowane będą do 
godz. 15.00 dnia 20 czerwca br. 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy 
w Kleszczowie.

Wójt Gminy Kleszczów
informuje o ogłoszeniu konkursu

na stanowisko 
dyrektora

Szkoły Podstawowej  
im. J. Korczaka 
w Kleszczowie.

Szczegóły konkursu 
na stronie 

www.bip.kleszczow.pl.
Oferty przyjmowane będą do 
godz. 15.00 dnia 20 czerwca br. 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy 
w Kleszczowie.

Wójt Gminy Kleszczów
informuje o ogłoszeniu konkursu

na stanowisko 
dyrektora

Szkoły Podstawowej  
im. M. Kopernika 

w Łękińsku.
Szczegóły konkursu 

na stronie 
www.bip.kleszczow.pl.

Oferty przyjmowane będą do 
godz. 15.00 dnia 20 czerwca br. 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy 
w Kleszczowie.

Nowe, bezpłatne szkolenia bez-
robotnych
Osoby, które straciły pracę w ciągu ostatnich 
6 miesięcy powinny zgłosić się w Gminnym 
Centrum Informacji w Kleszczowie. Będzie tu 
(przy odpowiedniej liczbie chętnych) organi-
zowane szkolenie w trzech specjalnościach: 
● logistyk/spedytor, ● organizator ruchu tury-
stycznego, ● projektant stron internetowych. 
Po zakończeniu szkoleń organizatorzy za-
pewniają 3-miesięczny staż zawodowy pod-
czas którego stażysta otrzyma wynagrodze-
nie 1600 zł brutto. O szczegóły można pytać 
pod nr tel. 44/ 731 36 46.

Do 11 czerwca zgłoś posesję 
do konkursu
Wójt Gminy Kleszczów ogłosił kolejną edycję 
konkursu na najschludniejszą posesję w gmi-
nie Kleszczów. Tak jak w poprzednich latach 
konkurs będzie rozpatrywany w dwóch ka-
tegoriach: 1. Posesja w gospodarstwie rol-
nym. 2. Posesja siedliskowa. W rywalizacji 
nie mogą uczestniczyć posesje, które nagra-
dzane były w tym konkursie w ciągu ostatnich 
ośmiu lat. Przypominamy, że osoby zdecydo-
wane walczyć o konkursowe nagrody (nawet 
do 3,5 tys. zł) powinny dokonać zgłoszenia 
do 11 czerwca. Karta zgłoszenia do konkur-
su została zamieszczona w wydaniu nr 9 „In-
formatora Kleszczowskiego”.

Poradnia Życia Rodzinnego
Poradnia Życia Rodzinnego w Kleszczowie 
działa w siedzibie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej (ul. Osiedlowa 2, pokój nr 
29) i jest dostępna dla mieszkańców gmi-
ny poszukujących wsparcia w piątki w godz. 
12.15–16.15. Podobnie jak w poprzednim 
roku porad udziela pedagog ds. resocjali-
zacji - Eurelia Prus. O pomoc mogą się do 
niej zwracać m.in. ● osoby uzależnione od 
alkoholu, chcące podjąć leczenie, ● kobie-
ty nie radzące sobie z problemem synów lub 
mężów nadużywających alkoholu, ● rodzi-
ce mający problemy wychowawcze z dzieć-
mi, ● dzieci i młodzież z problemami emo-
cjonalnymi.

Zapraszamy przedsiębiorców na warsztaty

•	 kelner - staż pracy min. 1 rok
•	 kucharz - staż pracy min. 3 lata
•	 szef kuchni - staż pracy min. 5 lat

Bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla 
osób prowadzących działalność gospodarczą 
na terenie gminy Kleszczów to efekt badań 
ankietowych, przeprowadzonych podczas 
styczniowego spotkania wójta gminy 
Kleszczów z przedsiębiorcami. Warsztaty, 
w których będą mogli uczestniczyć także 
potencjalni inwestorzy, organizowane są 
dzięki podjęciu współpracy Urzędu Gminy 
w Kleszczowie z firmą World Trade Center 
Poznań. Odbywać się będą w ramach projektu 
„Biznes – Inwestycje – Rozwój”.

Tematy dwóch najbliższych jednodniowych 
warsztatów:

•	 Skuteczna sprzedaż z elementami tech-
nik negocjacji - 4 czerwca (środa)

•	 Jak Cię widzą, tak Cię kupują. Standardy 
Obsługi Klienta - 5 czerwca (czwartek)
Jednodniowe warsztaty prowadzone będą 

na terenie kompleksu SOLPARK Kleszczów 
i potrwają ok. 6 godzin. Poprowadzą je 
specjaliści z wybranych dziedzin. Uczestnicy 
otrzymają certyfikat potwierdzający udział. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc 
o zakwalifikowaniu uczestników decydować 
ma kolejność zgłoszeń. Zainteresowani mogą 
zgłaszać się na nr 44/ 731 31 22, w godzinach 
pracy Urzędu Gminy w Kleszczowie.

•	 pizzerman - staż pracy min. 2 lata
•	 pomoc kuchenna

Wnioski o wydanie dowodu osobistego dla 
dziecka składa się w USC w Kleszczowie.
2. Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dę-

tej Gminy Kleszczów - obóz szkolenio-
wo-rekreacyjny w Sarbinowie nad Morzem 
Bałtyckim w Ośrodku Wypoczynkowym 
Politechniki Warszawskiej - termin 17-30 
lipca. Organizator - Biuro Podróży „Wigra” 
z Warszawy.

3. Studenci i pełnoletni uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych - obóz turystyczno-
-edukacyjny w hotelu Ezustpart*** w Sio-
fok, połączony z poznawaniem kultury 
Węgier. Terminy: ● turnus I (uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych) – 2-15 lipca; 
● turnus II (studenci i uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych) – 15-28 lipca. Organi-
zator - Biuro Podróży „ Marmara” z Łodzi.

Letni wypoczynek

SOLPARK Kleszczów Sp. z o.o.  poszukuje osób na stanowiska pracy:

Termin przyjmowania dokumentów do 31.06.2014 r. Własnoręcznie podpisane CV  moż-
na kierować na adres mailowy: biuro@kompleks-solpark.pl, bądź osobiście do sekreta-
riatu spółki. Na CV należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
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Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A.
z siedzibą w Kleszczowie, 
ul. Główna 122

zaprasza do  udziału w szkoleniach
	Podstawowe wymagania higieniczno-sanitar-

ne w zakładach produkujących lub wprowa-
dzających do obrotu środki spożywcze (daw-
ne Minimum sanitarne)

Cena netto 100 zł od osoby (brutto 123 zł).
	Obsługa kas fiskalnych
Cena netto 90 zł od osoby (brutto 110,70 zł).

Uczestnicy powyższych szkoleń otrzymają stosowne za-
świadczenia. Przeprowadzenie szkoleń jest uzależnione 
od liczby zgłoszeń.
Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzi-
bie Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 10 oraz na stronie inter-
netowej www.arreks.com.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu 
wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego lub 
do pobrania go ze strony internetowej i przesłania na 
adres Agencji szkolenia@arreks.com.pl lub faksem na 
nr 44/ 731 37 32.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

W Gminnym Klubie HDK

Imię dla kleszczowskiego ronda
Po zakończeniu mszy uczestnicy przejdą z kościoła ulicą Główną 

na rondo. Tu o godz. 15.25 nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy 
z nazwą „Rondo Honorowych Krwiodawców”. Ta uroczystość orga-
nizowana przy współpracy władz samorządowych Gminy Kleszczów 
oraz Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie będzie elemen-
tem obchodów Światowego Dnia Krwiodawstwa. Przypomnijmy, że 
uchwałę o nadaniu bezimiennemu dotąd rondu nazwy Honorowych 
Krwiodawców Rada Gminy Kleszczów podjęła w ubiegłym roku.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców gminy Kleszczów do 
udziału w tym wydarzeniu. 

Pożyteczne szkolenie 
20 maja z inicjatywy Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczo-

wie przeprowadzony został pokaz i szkolenie z zakresu ratownictwa 
przedmedycznego. Czternaście osób - rodziców małych dzieci uczy-
ło się od uprawnionego ratownika ze Stowarzyszenia Sztab Ratow-
nictwa w Bełchatowie jak udzielać pomocy przedmedycznej w sytu-
acji zagrożenia zdrowia bądź życia dzieci. Po pokazie i teoretycznym 
wprowadzeniu w tematykę ratownictwa, zostały przeprowadzone 
ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie nie-
mowlęcia. Każdy z uczestników miał okazję przećwiczyć ten element 
ratownictwa. Przećwiczono także sposób postępowania przy zadła-
wieniu dziecka.

– Z opinii obecnych na szkoleniu rodziców wynika, że warto 
poświęcić trzy godziny czasu, aby zdobyć podstawową wiedzę 
z zakresu ratownictwa przedmedycznego - mówi przedstawiciel 
Gminnego Klubu HDK, Marek Kaczmarczyk. – Ustaliliśmy, że szko-
lenia takie trzeba powtarzać cyklicznie. Następne planujemy za pół 
roku i mamy nadzieję, że frekwencja będzie podobna lub większa.

Zaproszenie do kolejnej akcji
W piątek 6 czerwca zostanie przeprowadzona kolejna w tym roku 

akcja honorowego krwiodawstwa. Organizatorzy informują, że aby 
oddać krew należy zgłosić się w kompleksie SOLPARK w godzinach 
11.00-14.00. (s)

Energoserwis Kleszczów...
to spółka, która należy dziś do elitarnego grona firm nazy-
wanych skrótem OSD (operator systemu dystrybucyjnego). 

Powstała w 2000 roku, by prowadzić eksploatację linii i urządzeń 
energetycznych, których budowę sfinansowała gmina Kleszczów. 
Przypomnijmy, że jednym z istotnych atutów dla firm rozpoczyna-
jących działalność w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych miał 
być dostęp do tańszej energii elektrycznej. Zaopatrzenie w tańszy 
prąd stało się możliwe, kiedy dzięki zgodzie Elektrowni Bełchatów 
i odpowiednim przygotowaniom technicznym na terenie tej „fabryki 
prądu” gmina podłączyła swoją linię energetyczną do rozdzielni 110 
kV, zasilanej bezpośrednio z bloku energetycznego nr 12.

Udziałowcami spółki Energoserwis Kleszczów, będącej opera-
torem gminnych sieci energetycznych, zostali: ELBIS Sp. z o.o. czy-
li spółka-córka Elektrowni Bełchatów (51 proc. udziałów) oraz Fun-
dacja Rozwoju Gminy Kleszczów (49 proc. udziałów). W Radzie 
Nadzorczej, która jest ważnym organem każdej spółki, obaj udzia-
łowcy mają po trzech przedstawicieli. W roku 2011 spółkę ELBIS 
reprezentowali: Tadeusz Banasiak, Kazimierz Kozioł i Edward Cza-
rzasty, a Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów - Andrzej Szczepoc-
ki, Lesław Bęczkowski i Piotr Kołba.

Do roku 2014 w Radzie Nadzorczej nastąpiły znaczące zmiany. 
Udziałowcem, który zastąpił spółkę ELBIS jest spółka akcyjna Gór-
nictwo i Energetyka Konwencjonalna. Obecnie w RN Energoserwi-
su Kleszczów jej przedstawicielami są: Dariusz Doman, Stanisław 
Bielak i Tomasz Jagodziński. Kleszczowską fundację reprezentują 
natomiast: Andrzej Szczepocki, Henryk Michałek i Jacek Pacholik.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Urząd Gminy w Kleszczo-
wie nie miał żadnego wpływu na obsadę funkcji we władzach Ener-
goserwisu. Ponieważ gmina nie jest jego udziałowcem, nie ma tak-
że wpływu na bieżące funkcjonowanie oraz tworzenie planów na 
przyszłość. Energoserwis Kleszczów jest dzierżawcą zbudowa-
nych przez gminę sieci energetycznych oraz stacji transformatoro-
wych. Na tę budowaną przez lata infrastrukturę składa się m.in. 39 
km linii 110 kV (w tym 26 km linii kablowych i 13 km linii napowietrz-
nych); 62 km kablowych linii średniego napięcia; 30 km kablowych 
linii niskiego napięcia; dwie stacje transformatorowe 110/15 kV, sta-
cja 110/30 kV oraz 30 stacji SN/nn. Energoserwis z tytułu dzierża-
wy tego majątku odprowadza do kasy gminnej stosowne opłaty. 
Zgodę na dzierżawę, jak i wysokość opłat zatwierdza Rada Gmi-
ny Kleszczów. 

Przez prawie 14 lat działalności Energoserwis Kleszczów roz-
szerzył ofertę swoich usług m.in. o projektowanie oraz budowę na-
powietrznych i kablowych linii energetycznych wszystkich napięć, 
usługi serwisowe dla stacji elektroenergetycznych, a także mon-
taż linii światłowodowych oraz linii telekomunikacyjnych kablowych.

Jednym z większych zadań, jakie od paru miesięcy realizuje 
Energoserwis na terenie gminy Kleszczów jest budowa linii kablo-
wej 15 kV, łączącej Czyżów z GPZ w Kleszczowie. Inwestorem jest 
tu Urząd Gminy. W maju trwało układanie kabli wzdłuż ulicy Północ-
nej w Łękińsku. (s)
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Osiemnastu uczniów technikum w Kleszczowie jeździ na dodatkowe zajęcia w Łodzi. Uczą się m.in. or-
ganizacji produkcji, a po wakacjach na praktykach poznawać będą np. obrabiarki CNC i obsługę magazy-
nów wysokiego składowania.

Dodatkowa wiedza za unijne pieniądze
Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznacza-

ne są zwykle na szkolenia osób bezrobotnych, albo na podnoszenie 
kwalifikacji pracowników firm o różnych profilach działalności. Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Ło-
dzi w grudniu 2013 roku przystąpiło do projektu „Integracja przemy-
słu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych”. Jego 
główny cel to przekazanie 288 uczniom z 12 techników naszego 
województwa (w tym także Technikum Nowoczesnych Technolo-
gii w Kleszczowie) dodatkowej wiedzy, która sprawi, że już po za-
kończeniu nauki w tych szkołach staną się atrakcyjnymi kandydata-
mi do pracy w firmach.

Uczniowie klas o kierunku elektrycznym, elektronicznym, me-
chatronicznym i mechanicznym przez 56 godzin dodatkowych za-
jęć mają zdobywać wiedzę teoretyczną m.in. na temat: ● strate-
gii zarządzania, ● zorientowania na klienta, ● organizacji produkcji, 
● techniki pracy zespołowej, ● systemów zarządzania stanowi-
skiem pracy.

Kolejne 64 godziny wypełnią im zajęcia praktyczne, nazwane 
„mechatroniczną fabryką edukacyjną”, które poświęcone mają być 
takim tematom: ● obrabiarka CNC, ● zautomatyzowany magazyn 
wysokiego składowania, ● robot, ● systemy transportowe, ● stano-
wisko montażowe.

 – W tym roku szkolnym uczniowie klasy III jeżdżą na zajęcia teo-
retyczne, a po wakacjach już jako czwartoklasiści zaczną część prak-
tyczną - mówi Agnieszka Nagoda-Gębicz, dyrektor ZSP w Kleszczo-
wie. – Plan na nowy rok szkolny przewiduje z kolei, że uczniowie 
trzeciej klasy TNT zaczną poznawać teorię zaraz po wakacjach, a od 
stycznia 2015 roku będą jeździć na zajęcia praktyczne.

Dla wszystkich uczestników projektu przewidziano poza tym 
indywidualne doradztwo zawodowe, a dla grona 30 najlepszych 
uczniów - płatne staże. Finisz tej nowatorskiej w naszym regionie ini-
cjatywy planowany jest na 30 czerwca 2015 roku. Więcej szczegó-
łów znaleźć można na stronie: http://www.projektmechatronicy.pl.

(s)

Lubień znów uciążliwy
suche i wietrzne dni przed świętami wielkanocnymi skła-
dowisko popiołu Lubień znów dało o sobie znać mieszkań-

com Kamienia, Rogowca i właścicielom ulokowanych w tej części 
firm. Pisemna interwencja, podjęta 24 kwietnia w Elektrowni Beł-
chatów przez wójta gminy, przyniosła informację o prowadzonych 
przez tę firmę inwestycjach, które do roku 2016 powinny skutecznie 
powstrzymać pylenie tego składowiska. Sposobem na „uwięzienie” 
popiołu będzie przykrycie całej, liczącej 280 hektarów powierzchni 
warstwą zestalonego popiołu. 

Technologia suspensji (bo w niej cała nadzieja) polega na mie-
szaniu w elektrowni pozostałego po spaleniu węgla popiołu z wodą 
w proporcji 1:1 i transportowaniu zagęszczonej masy systemem ru-
rociągów na miejsce składowania. Masa twardnieje, uzyskując kon-
systencję chudego betonu.

Jak wynika w przesłanego do gminy pisma pierwszy układ słu-
żący do transportu suspensji pracuje od początku tego roku (na 
zdjęciu widok rur, którymi transportowany jest popiół).

Inwestycja podzielona została na 3 etapy. Uruchomienie ostat-
niego etapu ma nastąpić do stycznia 2015 roku. Jak wynika z za-
powiedzi kierownictwa elektrowni przez 2015 rok trwać będzie przy-
krywanie całej powierzchni Lubienia warstwą suspensji. „Od 2016 
roku pylenie winno w istotny sposób odczuwalny dla mieszkańców 
Kamienia i Rogowca wyeliminowane”. Firma informuje też o pro-
wadzonych obecnie nasadzeniach drzew i krzewów na zewnętrz-
nych skarpach otaczających składowisko Lubień. Ma to także słu-
żyć ograniczeniu pylenia.

(s)

Kąsie przyjmie więcej śmieci
ozpoczęta została procedura administracyjna związa-
na z rozbudową składowiska odpadów Kąsie, położone-

go u podnóża Góry Kamieńsk, niedaleko od granic naszej gminy. 
Najbliżej od tego składowiska odpadów leży miejscowość Czyżów. 
Przy wschodnim wietrze mdły odór, jaki wydzielają rozkładające się 
odpady w Kąsiu, czuje się także w Kleszczowie.

Burmistrz Kamieńska wydał obwieszczenie, w którym informu-
je o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowi-
skowej dla tej inwestycji. O taką decyzję wystąpili przedstawicie-
le spółki Amest Kamieńsk, która zarządza obecnie składowiskiem. 
Informacja burmistrza Kamieńska trafiła także na tablicę ogłoszeń 
w gminie Kleszczów.

Realizację planów rozbudowy umożliwiła przeprowadzona 
w 2011 r. przez władze samorządowe Kamieńska zmiana „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy”. 

Bardziej szczegółową informację o skali rozbudowy składowi-
ska znaleźć można w tekście dostępnym w portalu Radomsko.
naszemiasto.pl. Czytamy tam m.in.: „Do Kąsia oprócz odpadów 
z gminy Kamieńsk trafiają również te przywożone z całego woje-
wództwa. Głównie są to odpady komunalne. Obecnie eksploatowa-
ne składowisko składa się z siedmiu kwater i zajmuje powierzchnię 
20 hektarów. W przyszłości firma zakłada utworzenie pięciu nowych 
kwater, pod które przygotowane są już odpowiednie tereny”.

(s)

Zakład Komunalny  
„Kleszczów” Sp. z o.o.
z/s w Kleszczowie przy  

ul. Głównej 41 

sprzeda samochód ciężarowy 
marki KIA SD K2500 do naprawy:

Dane techniczne:
Nr nadwozia: KNESD06324K957222
Pojemność silnika/moc: 2476/69
Rok produkcji pojazdu: 2003
Data pierwszej rejestracji: 02.12.2003
Dopuszczalna masa całkowita: 1400/700
Liczba miejsc: 6
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MEBLE OGRODOWE
różne wzory

Kolonia Krępa 28
Tel. 515-555-200

Pierwsza w województwie
rzedszkolaki z najstarszej grupy w Łękińsku brały udział 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jakie znasz 

zawody?”, organizowanym m.in. przez Wielkopolską Izbę Rze-
mieślniczą w Poznaniu. Prace wykonane dowolną techniką mia-
ły odzwierciedlać wiedzę dziecka na temat przedstawionego za-

wodu. A głównym założeniem 
konkursu było kształtowanie 
pozytywnego wizerunku pracy 
zawodowej.

Wielki sukces w wojewódz-
kim etapie konkursu odniosła 
6-letnia Małgosia Podlejska, 
która w swojej pracy przedsta-
wiła piekarza i kominiarza. Zaj-
mując I miejsce (na 241 nade-
słanych prac) awansowała do 
etapu ogólnokrajowego. Wspo-

mnijmy jeszcze o pracach, które uzyskały wyróżnienia. Wiktor Fryś 
pokazał na rysunku cukiernika, a Borys Tatara - mechanika.

(s)

Ponad 250 przedszkolaków
ciągu kwietnia odbywał się nabór dzieci do przedszko-
li gminnych. Rodzice nie musieli dokonywać wyboru 

„w ciemno”. Wielu zna przedszkolne placówki, bo posyłało do 
nich dzieci, które osiągnęły już wiek szkolny. Inni, zanim pod-
jęli decyzję o zgło-
szeniu dziecka do 
konkretnego przed-
szkola mogli wziąć 
udział w „Dniu 
otwartym”. W jego 
trakcie maluchy 
miały możliwość 
poznania przy-
szłych nauczycie-
lek, a także innych 
dzieci ze swojej 
grupy wiekowej.

Po przepro-
wadzeniu naboru 
dyrektorzy przed-
szkoli przygotowali 
arkusze organizacyjne, z których można się dowiedzieć ile 
grup wiekowych utworzy placówka w nowym roku przedszkol-
nym i jak liczne będą poszczególne grupy. Wygląda to tak:
•	 PPS w Kleszczowie – łącznie 84 dzieci, w tym: ● 3-latki - 

23; ● 4-latki - 24; ● 5-latki - 25; ● 6-latki - 14.
•	 PPS w Łękińsku – łącznie 78 dzieci, w tym: ● 3-latki - 24; 

● 4-latki - 22; ● 5-latki - 24; ● 6-latki - 10.
•	 PPS w Łuszczanowicach – łącznie 95 dzieci, w tym: 

● 3-latki - 28; ● 4-latki - 25; ● 5-latki - 33; ● 6-latki - 9. (s)

„Dzień otwarty” przedszkola 
w Łuszczanowicach

Parafialny piknik 
abawy, gry, loteria i pokazy organizowane na powietrzu, 
a w kościele - muzyczny koncert z udziałem Marty Ław-

skiej, multimedialna prezentacja z papieskim przesłaniem, wy-
stawa kilkudziesięciu fotografii dokumentujących papieską po-
sługę św. Jana Pawła II oraz modlitwa - tak w kilku słowach opisać 
można programową zawartość I Pikniku Parafialnego, który 24 

maja odbył się 
w K leszczo -
wie. Dziś tylko 
jedno zdjęcie 
z tego wyda-
rzenia, a ob- 
szerniejsza re-
lacja - w nas- 
tępnym wyda-
niu „Informato-
ra  Kleszczow-
skiego”.

Występ Tomasza Żółtko
13 czerwca w kościele Parafii Ewangelicko-Reformowanej 

w Kleszczowie wystąpi poeta, kompozytor i gitarzysta w jednej 
osobie - Tomasz Żółtko. Ma swoich licznych fanów, choć z ofi-
cjalnych list przebojów znany jest głównie jeden jego utwór – „Ko-
chaj mnie i dotykaj”. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Początek 
o godz. 18.00.

Z
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Konkurs  
„Fotograficzna zgadywanka”

Z okazji Dni Kleszczowa zapraszamy Czytelników „Informatora Kleszczowskie-
go” do udziału w fotograficznej zgadywance. Wszystkie przedstawione zdjęcia zosta-
ły wykonane na terenie gminy Kleszczów. Autorem fotografii jest Wiesław Iwańców.

Zadaniem uczestników konkursu jest wpisanie w tabeli umieszczonej na konkur-
sowym kuponie (na str. 8) nazwy miejscowości, w której zostało wykonane zdjęcie 
oraz krótkiego opisu obiektu, z którego pochodzi sfotografowany fragment.

Termin przekazywania rozwiązań – do 13 czerwca włącznie. Rozwiązania kon-
kursu (tylko na oryginalnych kuponach wyciętych z „Informatora Kleszczowskiego”) 
należy dostarczyć (lub przesłać pocztą) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Kon-
kurs FOTOGRAFICZNA ZGADYWANKA” do Urzędu Gminy w Kleszczowie. Ogło-

szenie wyników i wręczenie nagród oso-
bom, które udzieliły najwięcej poprawnych 
odpowiedzi nastąpi do końca czerwca. 

Nagrody to m.in. albumy promocyjne 
„Gmina Kleszczów”, okolicznościowe mo-
nety „dukat kleszczowski” i użyteczne upo-
minki, promujące gminę Kleszczów.

Zapraszamy Państwa do udziału 
w konkursie.

1

2 3

4 5 6

7
8

9

10
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Sprawdzili się 
w dyktandzie

eśćdziesiąt cztery osoby przystą-
piły 18 maja do sprawdzianu swo-

jej wiedzy z zakresu ortografii. Piąte Dyk-
tando Kleszczowskie, zorganizowane przez 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleszczowie 
odbyło się w auli kompleksu SOLPARK. Naj-
liczniejszą grupę piszących stanowiła mło-
dzież gimnazjalna i licealna. Tekst dyktanda 
zatytułowanego „Minireportaż o niewyda-
rzonych witrażystach” opracowała nauczy-
cielka języka polskiego z ZSP w Kleszczo-
wie - Ewa Szczepaniak-Sieradzka. Po raz 
pierwszy w dyktandzie wzięła udział osoba, 
posługująca się językiem migowym.

Po sprawdzian ie  or tograf icznym 
uczestnicy zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek, a potem na kabaretowy wy-
stęp, w wykonaniu popularnej aktorki Kry-
styny Sienkiewicz. Zachwyciła ona publicz-
ność wielkim temperamentem i poczuciem 
humoru. Siedem osób wylosowanych z wi-
downi zdobyło prezent w postaci książki 
K. Sienkiewicz „Cacko”. Inni mogli tę książ-
kę kupić i od razu uzyskać autograf autorki.

Najlepszy wynik w poszczególnych ka-
tegoriach V Dyktanda Kleszczowskiego 
oraz tytuł „Mistrz Ortografii” uzyskali: ● Ma-
rek Szopa (open); ● Aleksandra Trach-
ta (gimnazjum); Marcin Pacholik (liceum).

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 
A tym, którzy obawiali się trudów ortogra-
ficznego sprawdzianu i dlatego nie wzię-
li w nim udziału dedykujemy lekturę tek-
stu dyktanda. I zachęcamy, by już ćwiczyć 
przed przyszłoroczną próbą.

(s)

Dziesięciu finalistów konkursu
maja poznaliśmy finalistów konkursu „Od ignoranta do eleganta”, ogłoszonego 
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Pięcioosobowe jury, w któ-

rym obok dyrektora ZSP w Kleszczowie zasiedli przedstawiciele instytucji kultury, instruktor 
do spraw filmu i edukacji filmowej, a także trener etykiety i protokołu dyplomatycznego, do-
konało oceny przesłanych na konkurs prac. Przypomnijmy, że gimnazja i szkoły ponadgim-
nazjalne z całej Polski miały prawo nadesłać po jednym filmie. Konkursowe krótkometrażo-
we filmy miały w możliwie atrakcyjny sposób promować zasady dobrego wychowania wśród 
młodzieży, ilustrując tytułowe hasło „Od ignoranta do eleganta”.

Oceniając prace jury brało pod uwagę m.in. sposób realizacji tematu, pomysłowość 
twórców, technikę, spójność, jakość dźwięku i grę aktorską, a także walory humorystycz-
ne. Te najciekawsze filmy będą pokazane podczas finałowej gali, zaplanowanej w auli SOL-
PARKU na 6 czerwca. Publiczność pozna wówczas laureatów konkursu i dowie się, jak ju-
rorzy rozdzielili cenne nagrody dla szkół oraz najlepszych aktorów. Widzowie po obejrzeniu 
wszystkich filmów będą mogli uhonorować jeden z nich swoją nagrodę.

Prace zakwalifikowane do finałowego mini-festiwalu zgłosiły na konkurs gimnazja z Kra-
kowa (2), Poczesnej, Tomaszowa Mazowieckiego i Wielunia oraz szkoły ponadgimnazjalne 
z Biłgoraja, Lubska, Myślenic i Kleszczowa. (s)

Sz

KUPON  KONKURSU „Fotograficzna zgadywanka”
Numer 
foto-
grafii

Miejscowość, w której 
wykonano zdjęcie

Nazwa obiektu, którego fragment
pokazany jest na zdjęciu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko uczestnika konkursu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dopieszczanie czytelników
zorganizowanym przez GBP w Kleszczowie konkursie pięk-
nego czytania „Czytam, bo lubię” wzięło udział 32 uczniów 

SP Kleszczów i 12 SP Łękińsko. Każdy z nich prezentował wybra-
ny przez siebie utwór. Jury oceniało poprawność czytania oraz in-
terpretację tekstu. Zwycięzcy zostali wyłonieni w trzech katego-
riach. Wśród pierwszoklasistów zwyciężył Oskar Okoń, w klasach 
II-III Igor Gawłowski, a wśród uczestników z najstarszych klas - Piotr 
Augustyńczyk. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe: gry 
edukacyjne, plecaki i torby, a osoby wyróżnione - książki.

Biblioteka zaprosiła też kolejnych autorów książek na spotka-
nia z czytelnikami w ramach obchodzonego Tygodnia Bibliotek. Ka-
zimierz Szymeczko, autor książek dla dzieci spotkał się z uczniami 

pierwszych klas SP Kleszczów. Gimnazjaliści mieli okazję poznać 
Martę Fox, która w swoich książkach porusza trudne tematy wie-
ku dorastania, pokazując świat wrażliwej młodzieży tęskniącej za 
przyjaźnią, akceptacją i miłością.

Z myślą o swych przyszłych czytelnikach GBP w Kleszczowie 
zaprosiła grupy dzieci z przedszkoli z Kleszczowa i Łękińska. Od-
były one spotkanie z Edytą Zarębską - pisarką i ilustratorką bajek 
oraz Robertem Zarębskim - muzykiem i kompozytorem. Dzieci mia-
ły okazję dowiedzieć się m.in. jak powstają ilustracje do książek.

Na każdym ze spotkań autorskich ich uczestnicy mieli możli-
wość kupienia książek i zdobycia autografów. Miejmy nadzieję, że 
wszystkie te inicjatywy GBP zwiększą głód czytelnictwa wśród naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy. (s)

W
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Wydzierżawię pomieszczenie 
pod działalność gospodarczą 

o pow. 45 m kw.  
+ magazyn o pow. 2 m kw. + łazienka.

Kleszczów, ul. Sportowa 45, 
tel. 603 071 684; 513 041 270. 

Sprzedam działkę w Żłobnicy 

0,74 ha pomiędzy drogą  
na Winek, a obwodnicą.

Cena do negocjacji.

Tel. 632-785-475.

29-latek podejmie stałą pracę  
na terenie gminy Kleszczów.

29-latek podejmie stałą pracę  
na terenie gminy Kleszczów.
Posiadam wyższe wykształcenie, 

doświadczenie w handlu.  
Tel. 796-151-919.

Kupię działkę budowlaną 
o powierzchni ok. 50 arów, 

przeznaczoną pod 
działalność gospodarczą 

w miejscowości Kleszczów. 
Tel. 693-567-208.

Minireportaż  
o niewydarzonych 

witrażystach
Pafnucy, zażywny obieżyświat, jak zawsze był niewy-

spany i znużony. Od bez mała ćwierćwiecza miewał niemal-
że co noc halucynacje. Zazwyczaj śniły mu się krasnoludki, 
które bez zażenowania warzyły grochówkę w jego rdzawo-
brunatnym, z lekka sczerniałym kubku. Paskudy hałasowały 
co niemiara, lecz harmider najczęściej go nie budził. 

Tym razem histeryczny chichot tudzież pohukiwania 
wyrwały go ze snu. To nowo zatrudniony pracownik po wy-
piciu pół beczułki żubrówki, trunku wysokoprocentowego, 
na wpół przytomny, raz po raz jakimś żelastwem grzmocił 
o ścianę naprzeciwko jego łóżka.

Pafnucy, nie na żarty rozsierdzony, pomyślał, że tego 
horrendalnego hultajstwa tolerować nie może i bez waha-
nia wyskoczył spod pierzyny. Narzuciwszy na siebie żółto-
pasiastą piżamę, wychynął ostrożnie na krużganek. Znie-
nacka ścisnął zheblowany kostur z buczyny i podążył pod 
hebanowe odrzwia zamczyska. W okamgnieniu spurpuro-
wiał z oburzenia.

Dwóch niedowarzonych żółtodziobów, ledwie co wpro-
wadzonych do pracy nad rekonstrukcją późnobarokowego 
witrażu, przecież już nie najmłodszych, o pobrużdżonych 
twarzach, wpośród porozrzucanego rynsztunku, wrzesz-
cząc wniebogłosy, nad wyraz chyżo krzesało hołubce przy 
rzężącym wtórze gramofonu, raz w raz dodając sobie ani-
muszu rześkim przytupem.

Pafnucy patrzył i zastanawiał się, co to niby ma być - 
hulanka po ośmiogodzinnej harówce? Cóż to była za pra-
ca? Byliżby to hochsztaplerzy? Na myśl o zmitrężeniu przez 
nich roboczodniówki od razu otworzył drzwi na oścież, krzy-
cząc, że dość już tych wrzasków, bo jutro mają zacząć od 
wpół do szóstej i ani chwili później.

Wystraszeni krzykiem, pożal się Boże, wysoko kwali-
fikowani rzemieślnicy, nieskorzy do kłótni, raz-dwa, łapu-
-capu pierzchnęli chyłkiem przez wpółotwarte drzwi - z za-
wczasu podjętą decyzją: żeby się nie zhańbić, raniutko nie 
przyjdą, w zamian wybiorą inny niedokończony remont, 
a Pafnucy na pewno poniewczasie będzie żałował, że się 
z nimi handryczył.

oprac.: Ewa Szczepaniak-Sieradzka 
(wg: prof. dr hab. Edward Polański, 

UŚ III Jastrzębskie Dyktando)

GOK informuje i zaprasza
Sukces Oliwii
Uczestnicy IV Piotrkowskiego Festiwalu 
Piosenki „Najpiękniejsze są polskie piosen-
ki” śpiewali utwory z polskich filmów. Oliwia 
Piechura z koła wokalnego, działającego 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczo-
wie, wykonała przebój „Pamiętasz była je-
sień” z repertuaru Sławy Przybylskiej (film 
„Pożegnania”). Bez trudu przeszła do dru-
giego etapu festiwalu, po czym występując 
w przepięknej scenerii Centrum Idei ku De-
mokracji przy Kościele Panien Dominikanek 
wywalczyła Wybitną Gwiazdę.
Jury zwróciło szczególną uwagę na bardzo 
wysoki poziom uczestników festiwalu. Opie-
kunem koła wokalnego w kleszczowskim 
GOK-u jest instruktor Marta Krawczyk.
„Fredro dla dorosłych”
Gminny Ośrodek Kultury organizuje wyjazd do Teatru 6. piętro w Warsza-
wie na spektakl „Fredro dla dorosłych - mężów i żon”. Wyjazd - w nie-
dzielę 8 czerwca. Cena biletu - 80 zł. W obsadzie: Jolanta Fraszyńska, 
Joanna Liszowska, Konrad Darocha i Michał Żebrowski.
Zapisy chętnych prowadzone są w domu kultury w Łękińsku.

Wycieczka po Ziemi Piotrkowskiej
GOK organizuje jednodniową wycieczkę po Ziemi Piotrkowskiej dla 
członków Klubów Seniora Gminy Kleszczów. W programie imprezy za-
planowanej na dwa terminy (17 i 24 czerwca) przewidziano: ● zwiedzanie 
podziemnej trasy w Grotach Nagórzyckich, ● zwiedzanie Huty Szkła DE-
KOR w Piotrkowie Trybunalskim, ● zwiedzanie zamku Kazimierza Wiel-
kiego i Kościoła św. Idziego w Inowłodzu, ● spacer po Opactwie Cyster-
sów w Sulejowie.
Zapisy chętnych członków Klubów Seniora prowadzone będą do 6 czerw-
ca włącznie w domu kultury w Łękińsku. Odpłatność za wycieczkę:
l 60 zł (przy odpłatności 50%) – przysługuje przy dochodach powyżej 

1300 zł netto na osobę w rodzinie członka Klubu Seniora,
l 36 zł (przy odpłatności 30%) - przysługuje przy dochodach do 1300 zł 

netto na osobę w rodzinie członka Klubu Seniora.
Należność płatna w dniu zapisu.
Przy dokonaniu zapisu GOK prosi o: ● podanie danych osobowych 
uczestnika, ● przedłożenie legitymacji emeryta lub rencisty, ● złożenie 
oświadczeń: o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
o ustaleniu wysokości dochodów na członka rodziny.
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S p o r t
„Piłkarska kadra czeka”

cyklu rozgrywek pod tym znanym hasłem uczestniczą także 
drużyny dziewcząt i chłopców z naszego powiatu. Dziewczę-

ta reprezentujące Bełchatów, Łobudzice, Kluki i Rusiec rywalizowały 
7 maja na stadionie gminnych w Kleszczowie. Najlepszy okazał się 
zespół z Łobudzic. 

Tego samego dnia, ale na boisku w Łękińsku walczyło sześć 
drużyn chłopięcych, wśród nich zespół LKS Omega Kleszczów. Na-
sza drużyna okazała się najlepsza. Kolejne miejsca zajęły zespoły re-
prezentujące Rasy (gm. Drużbice), Kluki, Rusiec, Łobudzice i Beł-
chatów. W zespole LKS Omega wystąpili: Mateusz Jędrzejczyk, Piotr 
Kaczmarczyk, Krzysztof Kociniak, Patryk Niedbała, Paweł Pajęcki, 
Bartosz Pieniążek, Miłosz Podsiadły, Sebastian Popiołek, Bartłomiej 
Saternus, Mateusz Zając, Michał Piotrowski, Patryk Kusiak, Damian 
Sobociński, Kacper Zatorski, Łukasz Morawski, Hubert Gawłowski, 
Patryk Klimczyk, Mateusz Krysiak, Adam Łakomy, Fabian Rojszczyk. 
Trener – Jacek Drzewiecki. 

Organizatorami turnieju powiatowego „Piłkarska kadra czeka” 
były: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Bełchatowie oraz LKS Omega 
Kleszczów.

31 medali  
lekkoatletów z ZSP Kleszczów

ekkoatletyczne mistrzostwo województwa łódzkiego szkół ponad-
gimnazjalnych w ramach Zrzeszenia LZS zostały zorganizowane 

14 maja na stadionie miejskim w Piotrkowie Trybunalskim. Wśród 171 
uczestników było też 35 sportowców reprezentujących Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleszczowie. Zaprezentowali się znakomicie, przy-
wożąc 31 medali. A oto medaliści:

Dziewczęta: ● Klaudia Kowalska: I m. w biegu na 100 m; I m. na 200 
m; ● Aleksandra Trajdos: I m. skok wzwyż; II m. skok w dal; ● Weronika 
Chojka: I m. na 400 m; ● Marta Olczyk: I m. na 800 m; ● Monika Szymań-
ska: I m. na 1500 m; ● Patrycja Hajduk: I m. na 3000 m; ● Klaudia Polak-
-Grudzińska: I m. skok w dal; ● Martyna Szmigielska: II m. w pchnięciu 
kulą; ● Karolina Nowak: II m. skok wzwyż; ● Joanna Wojewoda: II m. na 
800 m; ● Julia Derek: II m. na 100 m; ● Klaudia Jagusiak: II m. na 400 m; 
● Sylwia Dryja: III m. w pchnięciu kulą; ● Sztafeta 4x100 m (A. Trajdos, 
J. Derek, K. Polak-Grudzińska, K. Kowalska): I m.; ● Sztafeta 4x400 m 
(P. Hajduk, K. Jagusiak, W. Chojka, M. Olczyk): I m.

Chłopcy: ● Maciej Roczek: I m. na 100 m; I m. na 200 m; ● Kamil 
Kubiak: I m. na 400 m; ● Dominik Stępień: I m. na 1500 m; ● Radosław 
Klewin: II m. na 400 m; ● Łukasz Danielski: II m. na 5000 m; ● Bartosz 
Grabny: II m. w trójskoku; ● Krzysztof Miller: III m. na 200 m; ● Przemy-
sław Dawid: III m. na 400 m; ● Arkadiusz Mazurczyk: III m. w pchnię-
ciu kulą; III m. w trójskoku; ● Sztafeta 4x100 m (F. Mielczarek, A. Ma-
zurczyk, M. Roczek, M. Roczek): II m.; ● Sztafeta 4x400 m (K. Kubiak, 
P. Dawid, R. Klewin, S. Mozdrzeń): II m.

Opiekunami byli: Robert Pawlicki i Marcin Szymak.

Starty lekkoatletów
początku maja lekkoatleci LKS Omega Kleszczów startowali 
w konkurencjach biegowych, rozgrywanych podczas zawo-

dów w Sosnowcu (1 maja), Częstochowie (3 maja) i Łodzi (4 maja). 
Oto wyniki osiągnięte przez naszych zawodników: ● Weronika Chojka: 
100 metrów - 12.89; 150 m - 19.13; ● Milena Gierach: 100 m - 13.80; 
300 m - 45.12; ● Maciej Jabłoński: 1000 m - 2.56.15; ● Maciej Roczek: 
100 m - 11.49; ● W. Chojka: 100 m - 12.75; 400 m - 60,75; ● Adrianna 
Klewin: 100 m - 14.02; 400 m - 67.48; ● Marta Olczyk: 1500 m - 4.55.48; 
● Natalia Kierasińska: 1000 m - 3.24.73; ● M. Gierach: 600 m - 1.44.49.

Udane występy  
naszych biegaczy

ad zalewem Patyki koło Zelowa odbyły się 9 maja Sztafetowe 
Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego w ka-

tegorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Uczestniczyli w nich także zawodnicy Omegi Kleszczów. Pięcioosobo-
we zespoły miały do przebiegnięcia 1000 metrów. Na pierwszym miej-
scu na mecie zameldowały się aż 3 drużyny z Kleszczowa: dziewczęta 
z gimnazjum oraz dziewczęta i chłopcy z ZSP Kleszczów. Trzecie miej-
sca na podium wywalczyli chłopcy z gimnazjum i ze Szkoły Podstawo-
wej w Kleszczowie oraz drugi zespół dziewcząt z ZSP. Piąte miejsce 
przypadło w udziale drugiej drużynie chłopców z ZSP. Wymieńmy na-
zwiska naszych przełajowców:
•	 SP Kleszczów: Bartłomiej Jarkowski, Kamil Gębicz, Bartłomiej Kac-

perek, Nikodem Podsiadły, Dawid Szymczak.
•	 Gimnazjum: Natalia Kierasińska, Milena Gierach, Aleksandra Klewin, 

Weronika Piątczak, Malwina Piechura, Natalia Woch; Patryk Kubiak, 
Maciej Jabłoński, Miłosz Podsiadły, Paweł Pajęcki, Piotr Kaczmar-
czyk.

•	 ZSP: Marta Olczyk, Patrycja Hajduk, Klaudia Jagusiak, Monika Szy-
mańska, Aleksandra Trajdos; Klaudia Polak-Grudzińska, Lidia Kowal-
ska, Natalia Kurzydlak, Joanna Wojewoda, Patrycja Kłys (rez. Karoli-
na Nowak; Dominik Stępień, Kamil Kubiak, Mateusz Roczek, Łukasz 
Danielski, Sebastian Mozdrzeń; Filip Mielczarek, Bartosz Grabny, 
Szymon Balsam, Krystian Sobieraj, Radosław Klewin (rez. Wiktor 
Tkaczyński).

Czwarci w Licealiadzie
kwietnia w Łasku w finale wojewódzkim rozgrywek piłki noż-
nej chłopców w ramach Licealiady wystąpiła drużyna ZSP 

w Kleszczowie. Chłopcy zajęli czwarte miejsce w turnieju. To najwięk-
szy z dotychczasowych piłkarski sukces szkoły. W składzie repre-
zentacji wystąpili: Arkadiusz Mazurczyk, Marcin Kuliberda, Mateusz 
Roczek, Kacper Lipertowicz, Tobiasz Stolarski, Sebastian Mozdrzeń, 
Dominik Stępień, Łukasz Danielski, Adam Mielczarek, Patryk Pawlak, 
Miłosz Dąbrowski, Krzysztof Miller (rezerwowy - Radosław Klewin). 
Trenerami zwycięskiej drużyny są Hubert Zawiślak i Robert Pawlicki.

Tenis stołowy
maja w Moszczenicy odbyły się indywidualne mistrzostwa 
Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego w tenisie stołowym 

w kategorii żak i młodzik. W zawodach tych powiat bełchatowski 
w kategorii młodzików reprezentowali zawodnicy z gminy Kleszczów, 
trenowani przez Kamila Jarząbka: Łucja Tkacz i Jakub Miarka. Oboje 
znaleźli się w grupie sklasyfikowanej na miejscach 13-16.

***
18 maja w Radomsku o mistrzostwo LZS województwa łódzkie-

go w tenisie stołowym walczyli seniorzy. Znakomicie spisali się za-
wodnicy reprezentujący LKS Omega Kleszczów. Jarosław Nitek za-
jął I miejsce, a Witold Uzarczyk - II. Poza podium, ale na wysokim 
V miejscu znalazł się Przemysław Gierak. J. Nitek zajął także I miej-
sca w grze podwójnej i mieszanej. Trenerem naszych pingpongi-
stów jest Longin Wróbel.
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Wynajmę
lokal dla pracowników firm.
Kontakt: tel. 793-744-418

888-125-710

Poszukuję mieszkania 
lub pokoju 

z kuchnią i łazienką  
do wynajęcia.

Tel. 691-039-029
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

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

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

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

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

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

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

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

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

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?

„Kleszczów na Piątkę”  
– na mecie czekać będzie medal

W Bełchatowie wygrywa  
SP Kleszczów

IV Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej dla klas I-III szkół podstawowych rozegra-
nym 9 maja w Bełchatowie uczestniczyło siedem zespołów w powiatu bełchatow-

skiego. Była wśród nich drużyna 
Szkoły Podstawowej w Kleszczo-
wie. Dzielna postawa młodych 
piłkarzy została nagrodzona zdo-
byciem przez nich I miejsca. Zwy-
cięski zespół wystąpił w składzie: 
Wojciech Michałek, Michał Piróg, 
Jakub Kokosiński, Mikołaj Grzy-
bek, Miłosz Raj, Mateusz Bujacz, 
Dawid Miarka, Filip Tkacz, Patryk 
Waleryn i Michał Koszur.

P. Waleryn został najlepszym 
bramkarzem turnieju, a jednym 
z dwóch najlepszych strzelców 
okazał się Michał Piróg. Opieku-
nem kleszczowskich piłkarzy był 
Kamil Jarząbek. Silne wsparcie dla 
drużyny stanowił doping uczniów 
klas III z SP Kleszczów.

ciągu miesiąca od uruchomienia 
zapisów do drugiej edycji biegu 

„Kleszczów na Piątkę” zgłosiło się 277 
zawodników. Przypominamy, że w biegu 
głównym na 5 kilometrów obowiązuje limit 
350 uczestników. Wzorem ubiegłorocznej 
edycji wszyscy uczestnicy biegu głównego 
otrzymają na mecie pamiątkowe medale, 

a w pakietach startowych - techniczne 
koszulki. Formularz zgłoszeniowy do 
zawodów dostępny jest na stronie www.
kleszczowna5.pl.

Zapisy uczestników biegów dla 
dzieci odbędą się w dniu zawodów. Dla 
najmłodszych uczestników przygotowa-
nych będzie 150 medali.

W

W
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•	 tanie wtorki - każda pizza 19,90 zł
•	 zapraszamy na weekendowe promocje

Remont wsparty pieniędzmi  
z kiermaszu

informacja zainteresuje wszystkich, którzy w grudniu ubie-
głego roku włączyli się w przygotowania mikołajkowego 

kiermaszu charytatywnego w SOLPARKU, bądź kupowali wysta-
wione na nim produkty. Znamy przeznaczenie pieniędzy, zgro-
madzonych dzięki wielkim sercom i zaangażowaniu głównych 
sprawców „kiermaszowego zamieszania” czyli nauczycielkom i ro-
dzicom dzieci z przedszkola 
w Łuszczanowicach. Zebrana 
w grudniu kwota 13.261,18 zł 
została przeznaczona na wy-
posażenie trzech pomiesz-
czeń, znajdujących się na 
drugim piętrze stacjonarne-
go hospicjum Fundacji Gajusz 
w Łodzi. Są to pomieszczenia, 
które służyć będą do poby-
tu rodzin dzieci, będących pa-
cjentami łódzkiego hospicjum.

Na zdjęciach udostępnio-
nych przez Justynę Gurazdę 
z przedszkola w Łuszczano-
wicach prezentujemy jed-
ną z sal, w której przebywają 
podopieczni hospicjum oraz 
remontowane pomieszcze-
nie. Widoczna na zdjęciu pani 
to prezes Fundacji Gajusz, 
Tisa Żawrocka-Kwiatkowska. 
W kwartalniku wydawanym 
przez fundację napisała ona 
w styczniu br. kilka ciepłych 
zdań o przedszkolu łuszczanowickim: 

„Nie ma takiego drugiego. Takiego, w którym wszyscy rodzice, 
wszystkie dzieci, wszystkie nauczycielki, raz w roku przez kilka dni 
pieką, wyszywają, robią choinki z makaronu i pierza, bombki z ża-
rówek i płyt CD. Nikt inny nie zbiera w ciągu jednego dnia, w ciągu 
jednej imprezy 11.000 zł dla naszych dzieci, tak jak oni rok temu 
(…) Za to że są niepowtarzalni i niezastąpieni. Za całodzienną za-
bawę i dobroć – Serdecznie Dziękujemy”. (s)

XVII DNI KLESZCZOWA
Sobota 31 maja
● 18.30 - koncert Mateusza Mijala z zespołem ● 19.40 - pokaz pirotech-
niki scenicznej; oficjalne otwarcie XVII Dni Kleszczowa ● 19.45 - koncert 
zespołu ŁZY ● 21.15 - spektakl „In Blue” w wykonaniu teatru AKT ● 22.00 
- koncert zespołu TOTENTANZ.
Niedziela 1 czerwca
● 16.00 - prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży z gminy Kleszczów 
● 17.30 - program COUNTRY SHOW dla dzieci ● 18.45 - turnieje, za-
bawy ● 19.30 - koncert zespołu BAD BOYS BLUE ● 20.50 - koncert 
zespołu WEEKEND.
Dla uczestników Dni Kleszczowa dostępne będą inne, pozasceniczne 
atrakcje: przygotowane miejsca do biesiadowania, plac zabaw dla 
dzieci, plac z różnymi urządzeniami rekreacyjnymi. 31 maja zostanie 
zorganizowany turniej gier komputerowych, w którym główną nagrodą 
będzie bezpłatny kurs na prawo jazdy ufundowany przez jedną ze szkół 
jazdy.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
1. Imprezy sportowe z okazji Dni Kleszczowa 
31 maja: l turniej piłki siatkowej mężczyzn (drużyny 6-osobowe) - boisko 
w Żłobnicy. Rozpoczęcie turnieju godz. 10.00.
1 czerwca: l piłkarski turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Klesz-
czów - uczestniczą ogniwa LZS z gminy Kleszczów (eliminacje od godz. 
9.00 na boiskach w Antoniówce i Żłobnicy; mecz finałowy o godz. 13.00 
- boisko w Żłobnicy); l występ zawodników sekcji podnoszenia ciężarów 
- scena plenerowa w Łękińsku.
2. „Rodzinne śniadanie na trawie”…
… organizowane z okazji Dnia Dziecka na terenie kompleksu boisk 
w Łękińsku. Wójt gminy zaprasza do udziału mieszkańców gminy. 
1 czerwca w godz. 11.00-14.00 zapewniony będzie uczestnikom pakiet 
śniadaniowy za symboliczną złotówkę. Zabawy i gry dla dzieci poprowadzi 
animator, czynny będzie plac zabaw.
Prosimy o zabranie ze sobą koca piknikowego oraz dobrego humoru 
!!! – czytamy w ulotce zapraszającej do udziału w tym plenerowym pikniku.
3. Autorska wystawa prac Bogusławy Gajzler

Od soboty 31 maja w kompleksie SOLPARK będzie dostępna dla 
zwiedzających wystawa prac malarskich. Ekspozycja prezentuje różne 
techniki malarskie, a tematyka większości obrazów jest inspirowana 
przemysłowymi terenami Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Jeden 
z cykli obrazów nazwany został „Wyprawa do wnętrza ziemi”, grafiki 
zatytułowane zostały „Linia energii”, prace olejne prezentują martwą 
naturę, zostały wystawione także fotografie, eksponujące niezwykłą 
fakturę brył węgla brunatnego. Jedną z części ekspozycji jest także 
kolekcja biżuterii artystycznej z lnu. Bogusława Gajzler mieszkająca 
w Kleszczowie jest absolwentką łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Otwarcie wystawy - godz. 16.00. Autorka zaprasza mieszkańców 
gminy.


