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Gminne zebranie 
w sprawie spółek wodnych

Karetka dla Kleszczowa

å ciąg dalszy na str. 3

å ciąg dalszy na str. 3

amorząd gminny od prawie dwóch lat prowadzi intensyw-
ne starania o przydzielenie karetki pogotowia ratunkowego 

dla Kleszczowa i tym samym utworzenie na naszym terenie punk-
tu ratownictwa medycznego. Gmina należała dotychczas do obsza-
ru działania obsługiwanego przez karetki wyjeżdżające z Bełchato-
wa. Standardowo czas dojazdu takiej karetki z siedziby Pogotowia 
Ratunkowego do Kleszczowa wynosi co najmniej 30 minut. W go-
dzinach szczytowego natężenia ruchu, kiedy zakorkowana jest uli-
ca Czapliniecka w Bełchatowie, a także inne ulice, którymi odbywa 
się przejazd karetki ten czas wydłuża się.

Na początku tego roku na stronie internetowej Urzędu Woje-
wódzkiego w Łodzi zamieszczona została nowa propozycja „Pla-
nu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla 
województwa łódzkiego”. Samorządy lokalne mogły składać swoje 
uwagi i wnioski do tegoż planu. Władze gminy ponowiły swoją proś-
bę o to, by został w nim uwzględniony przydział jednej karetki pogo-
towia dla Kleszczowa. W uzasadnieniu, przesłanym do Urzędu Wo-
jewódzkiego w Łodzi wspomniano o dużej liczbie firm, działających 

rząd Gminy w Kleszczowie zaprasza mieszkańców gminy do 
Domu Kultury w Łękińsku w dniu 5 sierpnia o godz. 17.00 

na spotkanie poświęcone tworzeniu spółek wodnych i ich dotowaniu.
Obecna sytuacja prawna zobowiązuje właścicieli gruntów do 

wykonania i utrzymywania (wykaszania) urządzeń melioracji wod-
nej, w tym m.in. rowów. Na terenie gminy Kleszczów prawie wszyst-
kie rowy melioracyjne położone są na prywatnych działkach i nale-
żą do prywatnych właścicieli. I to oni albo spółka wodna przez nich 
założona, jest zobowiązana zapewniać drożność rowów i utrzymy-
wać inne urządzenia melioracyjne w należytym stanie.

Aby pomóc mieszkańcom gminy w tworzeniu spółek wodnych, 
Rada Gminy Kleszczów przyjęła w maju br. uchwałę w sprawie try-
bu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 
na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz 
sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją. 

Podczas zebrania zostaną omówione zasady tworzenia spółek 
wodnych i ich finansowania.

S

tej pory takie obrazki oglądaliśmy na ekranach telewi-
zyjnych i na prasowych zdjęciach. Powodzie, obfite ule-

wy, podtopienia i gradobicia zdarzały się daleko od naszej gminy. 
20 lipca ulewa o niespotykanym natężeniu nadeszła po południu 
nad Kleszczów i Łękińsko. Hektolitry wody spadały na pola, ogród-
ki, chodniki i ulice. Tak intensywny, co najmniej półgodzinny opad 
deszczu sprawił, że nie tylko ulice, ale także niżej położone frag-
menty pól i nieużytków zamieniały się w strumienie i rzeczki, któ-
re w krótkim czasie zapełniały wszystkie zagłębienia, przydrożne 
rowy, przepusty i całą lokalną sieć kanalizacji deszczowej.

To był bardzo po-
ważny sprawdzian dla 
tej sieci, dla całego sys-
temu rowów meliora-
cyjnych, ale także dla 
niektórych budynków 
użyteczności publicz-
nej i domów mieszkal-
nych. W wielu miejscach 
ten sprawdzian „nie wy-
szedł”. Efektem były 
w i e l k i e  r o z l e w i s k a 
wody na polach i uli-
cach (m.in. na Głównej 
w centrum Kleszczowa, 
na Długiej i Północnej 
w Łękińsku oraz najniżej położonej części ulicy Miłej), zalane po-
mieszczenia gospodarcze (nie tylko w podpiwniczonych domach) 
oraz przydomowe ogródki.

Maryla Rodowicz zaśpiewa 
na Dożynkach Gminnych

sierpnia w Wolicy na boisku piłkarskim odbędą się uro-
czystości Gminnego Święta Plonów. Dożynkowy cere-

moniał rozpocznie się o godz. 15. dziękczynną Mszą Świętą. Po 
nabożeństwie dziękczynnym odbędzie się wręczenie poświęco-
nego chleba i wieńców.

Rozrywkową część uroczystości rozpocznie pokaz musztry 
paradnej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Kleszczów. Na godz. 17.10 zostało zapowiedziane widowisko 
artystyczne „Za chałupą u Boryny”. 

Gwiazdą nr 1 programu estradowego, która do Wolicy przycią-
gnie setki mieszkańców i gości spoza gminy będzie MARYLA RO-
DOWICZ. Jej koncert zaplanowany został na godz. 19.

Dla tych, którzy będą chcieli bawić się dłużej dobrą muzykę do 
tańca zapewni zespół MISTER DEX.

Tradycyjnie podczas dożynek nagrodzeni zostaną właściciele 
najschludniejszych posesji w gminie Kleszczów. Poznamy też lau-
reatów konkursów organizowanych przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kleszczowie na najsmaczniejszy chleb i najsmaczniejszy 
smalec.

Wśród atrakcji pozascenicznych zaplanowano m.in. plac za-
baw dla dzieci, wystawę rękodzieła artystycznego GOK w Klesz-
czowie, a także sentymentalną wystawę z cyklu „Powrót do prze-
szłości”, na której pokazane zostaną stare przedmioty i ubiory oraz 
wyposażenie dawnych domów wiejskich.

W imieniu organizatorów – Urzędu Gminy w Kleszczowie 
oraz Gminnego Ośrodka Kultury już dziś zapraszamy do udziału 
w Święcie Plonów.
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W związku z planowaną w stre-
fie przemysłowej Nr 4 w Bogumiło-
wie budową zakładu przetwarzania 
odpadów komunalnych pragniemy 
podzielić się z Państwem pewnymi 
faktami. Decyzje związane z budo-
wą tego zakładu zapadały w latach 
2003-2009 i były prezentowane 
Państwu w różny sposób, wspo-
mnieć należy chociażby dyskusje 
na zebraniach wiejskich z udziałem 
władz Gminy.

Rady Gminy kadencji 2002-
2006 oraz kadencji 2006-2010 pod-
jęły w związku z tym stosowne 
uchwały dotyczące budowy zakła-
du oraz zakupu działek pod tę in-
westycję.

Wszystkie uchwały przeszły 
system legislacji czyli zostały za-
twierdzone przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową, czy Urząd Woje-
wody Łódzkiego i nie było do nich 
zastrzeżeń. Rady Gminy poprzed-
nich kadencji wraz z Wójtem Gminy 
Kleszczów zleciły wykonanie tego 
zadania Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów, która realizuje zdecy-
dowaną większość zadań wykony-
wanych na terenach stref przemy-
słowych.

Wszystkie uchwały były realizo-
wane bez żadnego sprzeciwu przez 
Wójta Gminy Kleszczów, Starostę 
Bełchatowskiego, Prezydenta Beł-
chatowa i Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego, bowiem przyjęto to 
przedsięwzięcie jako Regionalne 
Centrum Przetwarzania Odpadów, 
nadając mu charakter regionalny.

Ostatnim etapem zezwalają-
cym na budowę tego typu zakładu 
jest wydanie opinii oddziaływania 
na środowisko przez Wójta Gminy. 
Jeszcze raz informujemy, że Rada 
nie ma takich kompetencji, jest to 
w mocy tylko i wyłącznie Wójta 
Gminy, Prezydenta czy Burmistrza 
miasta. Rada Gminy nie wywierała 
presji na Wójta o wydanie jakiejkol-
wiek decyzji środowiskowej, bo jak 

już wspominaliśmy nie ma takich 
uprawnień.

Nie wiadomo więc, dlacze-
go znając stosowne przepisy Pani 
Wójt nie wydała żadnej decyzji dla 
Inwestora, co mogłoby dawno za-
kończyć tę sprawę.

In fo rmu jemy  równ ież ,  że 
uchwały Rady Gminy poprzedniej 
kadencji dotyczące budowy takiego 
zakładu zostały wykonane w 100% 
przez Wójta Gminy i Fundację Roz-
woju Gminy Kleszczów i obecna 
Rada nie może ich wycofać.

Budowa takiego zakładu była 
podyktowana wejściem Polski do 
Unii Europejskiej, w której prze-
pisy dotyczące ochrony środowi-
ska nie przewidują składowania 
śmieci. Faktem stała się również 
ustawa polskiego parlamentu mó-
wiąca o utylizacji odpadów, która 
potwierdziła trafność tego przed-
sięwzięcia. 

Szanowni Państwo! Mieszkań-
cy Gminy Kleszczów! Korzystając 
z przepisów ustawy o samorządzie 
gminnym wychodzimy naprzeciw 
obawom niektórych z Was, a doty-
czących budowy oraz funkcjonowa-
nia Regionalnego Centrum Prze-
twarzania Odpadów i informujemy, 
iż na X sesji Rady Gminy Klesz-
czów w dniu 18.07.2011 r. Rada 
z własnej inicjatywy podjęła uchwa-
łę o przeprowadzeniu na tere-
nie Gminy Kleszczów referendum 
w sprawie budowy tegoż zakładu.

Uważamy, że w taki sposób 
przetniemy wszelkie spekulacje 
i podawania nieprawdziwych infor-
macji na temat działania Rady Gmi-
ny. Prosimy Państwa o merytorycz-
ne podejście do tego problemu. 

Nie pozwólmy sobą manipulo-
wać, uszanujmy to co zrobiliśmy ra-
zem dla dobra tej Gminy, bo razem 
można dużo!

Rada Gminy Kleszczów
dnia 18.07.2011 r.

Poniżej zamieszczamy kolejne oświadczenie, 
skierowane przez Radę Gminy do mieszkańców. 
Wniosek o jego publikację w najbliższym wydaniu 
„Informatora Kleszczowskiego” zgłosił 18 lipca, 
podczas X sesji Rady Gminy Kleszczów, Klub Rad-
nych „Rozwój”. Rada Gminy przegłosowała decyzję 
o jego opublikowaniu na pierwszej lub drugiej stro-
nie „Informatora Kleszczowskiego” 10 głosami „za” 
i 3 głosami „przeciw”.

Szanowni Państwo! 
Mieszkańcy Gminy Kleszczów!

Apeluję o rozwagę
Szanowni Mieszkańcy!
Kiedy czytam artykuł „W Kleszczowie „zabijają” inwesty-

cje?”, zamieszczony na pierwszej stronie lokalnego tygodnika 
„7 dni” nie mogę nie reagować. Pod tekstem widnieje co praw-
da umieszczony drobnym drukiem dopisek „Płatnikiem artyku-
łu jest Eko-Region Kleszczów”, ale niewielu czytelników zwró-
ci na niego uwagę. W świat idzie 

z gruntu nieprawdziwy przekaz, 
że oto Kleszczów, który zawsze chlubił się otwartością na no-
wych inwestorów, gardzi budową zakładu przetwarzania od-
padów i inwestycję tę czyni przedmiotem politycznych roz-
grywek.

Z całym przekonaniem twierdzę, że ostrożne podejście 
wójta gminy oraz Urzędu Gminy w Kleszczowie do planowa-
nej przez Eko-Region Kleszczów inwestycji ma głębokie uza-
sadnienie. Zakład przetwarzający 140 tys. ton odpadów ko-
munalnych rocznie budziłby kontrowersje w każdej lokalizacji, 
w każdej polskiej gminie czy mieście. I w każdym miejscu na 
jego temat dyskutowaliby mieszkańcy, domagając się od in-
westora szczegółów technicznych, gwarancji niezawodności 
i zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości.

Na miejscu inwestora, który za pomocą płatnej publikacji 
podważa osiągnięcia gminy w zakresie przyciągania nowych 
inwestycji i robi uszczerbek w pozytywnym dotychczas wize-
runku Kleszczowa - ośmiokrotnego laureata konkursu „Gmi-
na Fair Play”, zastanowiłbym się nad podejmowaniem podob-
nych kroków w przyszłości. Ta metoda na pewno nie skróci 
procedur administracyjnych, dotyczących planowanej inwe-
stycji.

W tym miejsce warto odwołać się do niezależnej opinii 
na temat atrakcyjności inwestycyjnej gminy Kleszczów, wy-
danej w 2010 roku przez Biuro Konkursu „Gmina Fair Play” 
na podstawie ankietowych badań dotychczasowych inwesto-
rów. Ocenili oni, że gminę Kleszczów – oprócz przyjaznej ob-
sługi inwestorów – wyróżnia terminowość decyzji administra-
cyjnych dotyczących inwestycji, a także prawidłowość decyzji 
administracyjnych podejmowanych przez Urząd Gminy w za-
kresie inwestycji. Przewagę nad konkurencją w ocenie inwe-
storów zapewnia też naszej gminie łatwy dostęp do mediów 
i infrastruktury.

W trosce o wizerunek gminy, ale także o

szacunek dla prawdy,
zmuszony jestem odnieść się również do oświadczenia Rady 
Gminy, przegłosowanego na ostatniej sesji. Nie jest prawdą, 
że decyzje związane z budową zakładu przetwarzania odpa-
dów komunalnych w Bogumiłowie zapadały w latach 2003-
2009, a informacje o jego budowie były w tym okresie cza-
su przekazywane mieszkańcom gminy. Który z mieszkańców 
potwierdzi, że w tym okresie zdobył na zebraniach czy przez 
inną formę konsultacji jakąkolwiek wiedzę o przedsięwzięciu 
w takim kształcie, jak planowane obecnie przez Eko-Region 
Kleszczów?

Wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Gminy 
muszą być przekazywane w celu sprawdzenia zgodności 
z prawem do Urzędu Wojewódzkiego. Niektóre typy uchwał 
(głównie finansowe) trafiają też do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Fakt, że podmioty te nie zgłaszały zastrzeżeń do 
tej czy innej uchwały nie oznacza bezkrytycznej akceptacji dla 
danego przedsięwzięcia, a jest jedynie potwierdzeniem zgod-
ności uchwał z innymi aktami polskiego prawa.

Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że „ostatnim 
etapem zezwalającym na budowę tego typu zakładu jest wy-
danie opinii oddziaływania na środowisko przez Wójta Gmi-
ny”. Ostatnim etapem jest pozwolenie na budowę, o które 
inwestor może się starać, kiedy już zgromadzi wszystkie wy-

å
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na terenie naszej gminy oraz dużej liczbie pracowników, zatrudnionych w sys-
temie zmianowym. Taka sytuacja powoduje zwiększenie zagrożenia wypadka-
mi przy pracy oraz wypadkami komunikacyjnymi.

Urząd Gminy zadeklarował, że udostępni nieodpłatnie pomieszczenie po-
trzebne dla zespołu dyżurującego, a także udostępni garaż dla karetki. Sta-
rania gminy o przydzielenie karetki pogotowia poparł dyrektor Szpitala Woje-
wódzkiego w Bełchatowie. 

- Wprowadzenie satysfakcjonującej nas zmiany w regionalnym planie ra-
townictwa medycznego zostało zatwierdzone najpierw przez wojewodę łódz-
kiego, a następnie przez ministra zdrowia – mówi Kazimierz Hudzik, sekretarz 
gminy Kleszczów. – Dzięki temu można było rozpocząć już konkretne ustale-
nia organizacyjne z bełchatowskim Szpitalem Wojewódzkim. Odbyłem spotka-
nie z jego dyrekcją.

Dyrektor Mirosław Leszczyński zwrócił się z zapytaniem czy gmina nie sfi-
nansowałaby zakupu nowej karetki wraz z wyposażeniem. Nad przekazaną 
przez niego prośbą zastanawiali się radni na wspólnym posiedzeniu komisji, 
które odbyło się 15 lipca.

Radni zgodzili się utworzyć w budżecie gminy na rok 2011 nowe zadanie 
inwestycyjne, które zakłada zakup nowego ambulansu wraz z wyposażeniem, 
niezbędnym do funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego, który bę-
dzie stacjonował w Kleszczowie.

(s)

Karetka dla Kleszczowa
magane prawem opinie i decyzje. Opinia środowiskowa, 
wydawana przez wójta jest tylko jednym, choć bardzo 
ważnym, elementem poprzedzającym inwestycję. Dłu-
gi czas poprzedzający wydanie decyzji dla spółki Eko-
-Region Kleszczów wynika z potrzeby uzyskania jak 
największej liczby dowodów na niezawodność i brak ne-
gatywnego wpływu na środowisko proponowanej insta-
lacji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 
w piśmie przekazanym do Urzędu Gminy 28 lipca poin-
formował, że także potrzebuje dłuższego czasu na wy-
danie orzeczenia w sprawie warunków realizacji tej in-
westycji. Tłumaczy to jej złożonością, a także brakami 
w materiale dostarczonym przez inwestora.

Zakład przetwarzania odpadów

jest inwestycją prywatną,
a nie komunalną. Rada Gminy wydała jedynie zgodę 
na sprzedaż gruntów pod inwestycję Eko-Region Klesz-
czów Sp. z o.o., której udziałowcami w tym czasie była 
spółka Eko-Region z Bełchatowa oraz Fundacja Rozwo-
ju Gminy Kleszczów.

Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że Funda-
cja Rozwoju Gminy Kleszczów realizuje zdecydowaną 
większość zadań wykonywanych na terenach stref prze-
mysłowych. Wiadomo bowiem, że zadania inwestycyjne 
związane z uzbrajaniem terenów stref realizuje i finansu-
je z budżetu Urząd Gminy. Budowę firm w strefach reali-
zują natomiast sami inwestorzy – polscy i zagraniczni.

Nie wiem, co mają na myśli autorzy oświadczenia pi-
sząc „Wszystkie uchwały były realizowane bez żadnego 
sprzeciwu przez Wójta Gminy Kleszczów, Starostę Beł-
chatowskiego, Prezydenta Bełchatowa i Marszałka Wo-
jewództwa Łódzkiego”. Czy chodzi o uchwały podejmo-
wane przez Radę Gminy Kleszczów? Jeśli tak, to które 
z tych uchwał zmuszają starostę, prezydenta i marszał-
ka do ich realizacji i to „bez żadnego sprzeciwu”? Re-
gionalne Centrum Przetwarzania Odpadów to wyłącznie 
nazwa przyjęta przez Fundację Rozwoju Gminy i nie ma-
jąca wymiernego przełożenia na decyzje finansowe czy 
organizacyjne władz powiatu i regionu. Nikt nie dołożył 
się do wysokich kosztów uzbrojenia terenów strefy w Bo-
gumiłowie. Sfinansowane zostały w całości z budże-
tu naszej gminy. Czy dlatego mają tu trafiać wszystkie 
śmieci z całego regionu?

W oświadczeniu przywoływana jest uchwalona nie-
dawno nowa ustawa śmieciowa, w taki sposób, jakby 
dotyczyła ona głównie utylizacji odpadów. Znaczenie tej 
ustawy jest jednak znacznie poważniejsze. Daje ona sa-
morządom władzę nad śmieciami i pozwala samodziel-
nie decydować o wyborze firmy, która będzie odbierać 
śmieci od mieszkańców. Ustawa wskazuje, że najlepsze 
metody pozbywania się odpadów to ich

segregacja, odzysk i recykling.
Autorzy wspomnianej już, płatnej publikacji w tygo-

dniku „7 dni” przytaczają przykład Wielkiej Brytanii, gdzie 
„w każdym domu są osobne pojemniki na odpadki orga-
niczne, na szkło, papier i metal”. Warto przypomnieć, że 
mieszkańcy gminy Kleszczów jako jedni z pierwszych 
w regionie łódzkim, już od 1998 roku prowadzą segrega-
cję odpadów w swoich gospodarstwach. Sądzę, też że ci 
sami mieszkańcy mają prawo rozważać, bez nacisków, 
bez straszenia karami, czy chcą mieć na swoim terenie 
zakład przetwarzania odpadów komunalnych, którego 
budowa – powtórzę – w każdej gminie w Polsce wywoły-
wałaby kontrowersje.

Sekretarz Gminy Kleszczów
KAZIMIERZ HUDZIK

å
Apeluję o rozwagę

Poniżej publikujemy przekazany do redakcji tekst od-
powiedzi na list Rady Gminy do mieszkańców, opubliko-
wany w nr 12 „Informatora Kleszczowskiego”.

Odpowiedź mieszkańców gminy,
aktywnych na portalu blogowym 

Twoj-Kleszczow.pl
W oświadczeniu Rady Gminy stwierdzono, że próbujemy spekulować 

w sprawie zatrzymania Pani Wójt, wiążąc tą sprawę ze współspalarnią odpa-
dów. Zapewniamy, że nie łączymy tych tematów i nigdzie we wpisach takiego 
łączenia się nie doszukacie. Wszyscy wiemy, że służby specjalne prowadziły 
dochodzenia już dużo wcześniej. Wierzymy, że to dziwny przypadek sprawił, 
że obie sprawy zbiegły się w jednym czasie. 

Nudne i zarazem śmieszne staje się porównywanie nas do starej „Odno-
wy” oraz twierdzenie, że sterują nami jej dawni działacze. Czy „Klub Rozwój” 
nie może znaleźć lepszych argumentów niż straszenie mieszkańców „Odno-
wą”? Nawet, jeśli ktoś należał do tego ruchu to czy to znaczy, że jest on nie-
dorozwinięty lub ułomny? Zapewniamy Was, że w Gminie Kleszczów jest wie-
lu świeżych i niezależnych, a zarazem wykształconych i trzeźwo patrzących 
na sprawy publiczne ludzi. Strona twoj-kleszczow.pl to ich inicjatywa, a nie ja-
kiejś „Odnowy”.

Administratorzy serwisu twoj-kleszczow.pl

å ciąg dalszy na str. 4

Cz
Remonty w komunalnych

ęść mieszkań, których właścicielem jest gmina Kleszczów, oddawa-
na była do użytku w pierwszej połowie lat 90. Nic dziwnego, że w 

niektórych lokalach konieczne jest prowadzenie prac remontowych. Ostatnio 
remontowane były m.in. mieszkania komunalne, które mieszczą się na pię-
trze nad przedszkolem w Łękińsku.

Prace, finansowane z budżetu gminy, były prowadzone przez firmę 
PHU Barbara Maziarz z Bełchatowa, która w przetargu przedstawiła najko-
rzystniejszą z siedmiu ofert, złożonych na przetarg. Zlecone prace polega-
ły przede wszystkim na wymianie stolarki okiennej w czterech mieszkaniach. 
Stare, plastikowe okna zostały zastąpione nowocześniejszymi, o lepszych 
parametrach termoizolacyjnych. Wymienione zostały także drzwi wejściowe, 
na zużytych podłogach z parkietu ułożono deskę barlinecką, a stare kuchnie 
gazowe zastąpione zostały nowymi.
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å ciąg dalszy na str. 8

INFORMACJA
dla Abonentów 

telekomunikacyjnych
Gwałtowne burze i towarzyszące im wyładowania 

elektrostatyczne są nieodłącznym elementem letniej aury. 
Dlatego warto pamiętać, że zjawiska te są szkodliwe dla 
sprzętów elektronicznych.

W związku z powyższym, by uchronić się od niespo-
dziewanych zniszczeń w czasie burzy powinniśmy wszel-
kie urządzenia teleinformacyjne (modemy DSL, routery 
DSL) bezwzględnie odłączyć z gniazdka elektryczne-
go.

Równocześnie informujemy, że w przypadku stwier-
dzenia przez serwis techniczny ARREKS, iż przyczyną 
zgłaszanej awarii jest spalony modem/router DSL nali-
czana będzie opłata w wysokości 80 zł +VAT (98,40 zł 
brutto).

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kleszczowie

informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy – od 
01.10.2011 r. do 30.09.2012 r. – przyjmowane są od dnia 1 sierpnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługują-
cych za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 paździer-
nika, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 
następuje do dnia 30 listopada.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 44/ 731 36 32 oraz na 
stronach internetowych http://www.gopskleszczow.pl/index 
i http://www.gops.bip.kleszczow.pl/.

INFORMACJA
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Kleszczowie 

informuje, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Rozwoju, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Spraw Społecznych i Obywatel-
skich w dniu 15 lipca 2011 roku rozstrzygnięte zostały uwagi złożone do pro-
jektu, wyłożonego w dniach 22 marca – 13 maja 2011 roku do publicznego 
wglądu, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Kleszczów”.

Z rozstrzygnięciem można zapoznać się do 18 sierpnia 2011 roku w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie w godzinach pracy urzędu w pok. 28.

Lipcowa sesja
godnie z wnioskami zgłoszonymi przed sesją przez skarb-
nika gminy, kierowników referatów oraz gminne jednostki 

(przedszkola, gimnazjum i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) 
Rada Gminy przyjęła propozycje przesunięć budżetowych, a tak-
że zmniejszenia lub zwiększenia środków na poszczególnych za-
daniach, zaplanowanych do realizacji w roku 2011. Podjęte uchwa-
ły odzwierciedlają wprowadzone zmiany, zarówno w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2011-2014, jak 
i w budżecie gminy na rok 2011. Obecnie w budżecie po stronie do-
chodów zapisana jest kwota 241.567.099,44 zł, zaś po stronie wy-
datków – 245.059.415,91 zł.

Nastąpiły zmiany personalne w składach dwóch komisji rady. 
To efekt złożenia rezygnacji (z przyczyn osobistych) przez dotych-
czasowych przewodniczących. Miejsce radnego Jacentego Koci-
niaka, który dotychczas kierował Komisją Rewizyjną, zajął Paweł 
Bujacz. Po rezygnacji Ryszarda Kruszyńskiego z przewodnicze-
nia Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 
jego miejsce wybrany został radny Mariusz Sobociński.

W czasie dziesiątego w tej kadencji posiedzenia radni zaję-
li się trzema uchwałami „oświatowymi”, które wcześniej wymaga-
ły pozytywnego zaopiniowania przez komisje RG, a także organiza-
cję związkową nauczycieli. Pierwsza z uchwał dotyczyła ustalenia 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warun-
ki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia. W re-
gulaminie uchwalonym w kwietniu 2009 r. dodano jedną pozycję, 
regulującą wysokość dodatku dla kierownika kształcenia praktycz-
nego w Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie. 
Uzupełniona została także, obowiązująca od 2008 roku, uchwała 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, któ-
rym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszko-
lach oraz zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych. Uzupełnienie dotyczy okre-
ślenia tygodniowego wymiaru godzin dla kierownika kształcenia 
praktycznego, a także dla doradców zawodowych zatrudnionych 
w szkołach ponadgimnazjalnych gminy Kleszczów. Kolejna uchwa-
ła polegała na uzupełnieniu przyjętych wcześniej zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. 
Ma to związek z faktem, że w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie po raz pierwszy funkcjo-
nować będą klasy maturalne.

Z

Remonty w komunalnych
å ciąg dalszy ze str. 3
Remont był także okazją do docieplenia stropu nad mieszka-

niami 20-centymetrową warstwą wełny mineralnej. W ramach tej 
samej umowy, opiewającej na 92.187 zł zostały wymienione okna 
w dwóch lokalach mieszkalnych, które mieszczą się w budynku 
szkoły podstawowej w Łękińsku. Wstawiono też nowe kuchnie ga-
zowe. Remontowe prace rozpoczęto pod koniec czerwca. Zgodnie 
z umową wykonawca miał 2 miesiące na realizację prac.

Znacznie mniejszy zakres miał remont wykonany w maju 
w dwóch mieszkaniach w budynku komunalnym przy ulicy Szkol-
nej 2 w Kleszczowie. Firma Remontowo-Usługowa EWMAL-POL 
z Woli Wydrzyny zdemontowała tu starą, boazeryjną podsufitkę 
i zastąpiła ją płytami kartonowo-gipsowymi. (s)

Lekarskie urlopy
W czwartek 11 sierpnia z powodu urlopów lekarzy specjalistów pacjenci nie będą 
mogli skorzystać z porad lekarzy: neurologa i laryngologa, nie będzie można tak-
że wykonać badań USG. 
Lekarze neurolog i laryngolog będą dodatkowo przyjmować pacjentów w czwar-
tek 25 sierpnia.

***
Lekarz stomatolog, przyjmujący pacjentów w gabinecie w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Kleszczowie będzie na urlopie wypoczynkowym od 13 do 24 sierpnia.
W sierpniu nie będzie przerwy urlopowej w gabinecie stomatologicznym w Łusz-
czanowicach. Będzie on działał zgodnie ze swoim harmonogramem.

Krwiodawcza akcja
W piątek 19 sierpnia w Kompleksie SOLPARK zostanie zorganizowana kolejna 
akcja zbiórki krwi. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów – Gminnego Klubu HDK 
PCK w Kleszczowie krew zostanie przekazana na potrzeby leczenia chorego na 
ostrą białaczkę szpikową mieszkańca Kleszczowa.

KOMUNIKATY
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Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni osobę do pracy

na stanowisko ds. kultury w WOK w Żłobnicy
na podstawie umowy o pracę 

w wymiarze czasu pracy 1 etatu
Szczegółe informacje dotyczące: ● wymagań stawianych kandy-
datom, ● zakresu wykonywanych zadań, ● wymaganych doku-
mentów zostały umieszczone na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej www.gok.bip.kleszczow.pl oraz na tablicy in-
formacyjnej w siedzibie GOK w Kleszczowie, tel. (44) 731 32 30.
Oferty należy składać w siedzibie GOK, ul. Główna 74, 97-410 
Kleszczów w terminie do 2 sierpnia 2011 roku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
zatrudni od dnia 1 września  2011 r.

na czas określony (rok szkolny 2011/12)
nauczyciela  muzyki

w wymiarze czasu pracy 2 godziny tygodniowo
Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli okre-

śla Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 
2009 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 400).

Wymagane dokumenty: ● podanie (list motywacyjny); ● 
życiorys CV; ● dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe 
(dyplom: ukończenia studiów magisterskich, studiów podyplomo-
wych), akt nadania stopnia awansu zawodowego oraz staż pracy; 
● inne dokumenty świadczące o aktywności zawodowej i pre-
dyspozycjach kandydata (np. zaświadczenia ukończenia kursów, 
szkoleń); ● oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko 
nauczyciela; ● zapytanie o udzielenie informacji o osobie – wy-
ciąg z Krajowego Rejestru Karnego; ● oświadczenie o posiadanej 
pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 
publicznych.

Mile widziane (nie obowiązkowe) dokumenty: ● aktualna 
pracownicza książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemio-
logicznych; ● zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do pracy na stanowisku nauczyciela wydanym przez 
lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy; ● 
karta oceny pracy (z poprzedniej szkoły) lub opinie o dotychcza-
sowej pracy w innych szkołach, placówkach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w se-
kretariacie Szkoły Podstawowej w Łękińsku, ul. Szkolna 20, 
w terminie do dnia 20 sierpnia 2011 r.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o termi-
nie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego 
w Łuszczanowicach zatrudni dwie osoby na stanowisko 

nauczyciela wychowania przedszkolnego 
w pełnym wymiarze zajęć wychowawczo-dydaktycznych 

na czas okreslony. 
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań stawianych kandy-
datom oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w sie-
dzibie PPS Łuszczanowice (tel. 44/ 731 47 33).
Dokumentację należy składać do dnia 19.08.2011 r. w siedzibie 
placówki.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego 
w Łękińsku  zatrudni osoby na stanowisko:

•	 nauczyciela wychowania przedszkolnego w pełnym wy-
miarze godzin dydaktyczno-wychowawczych na zastęp-
stwo;

•	 sprzątaczka-woźny na ½ etatu na czas określony.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie przed-

szkola lub telefonicznie pod numerem 44/ 731 46 00.
Dokumentację należy składać do dnia 19.08.2011 r. w Przed-

szkolu w Łękińsku.

OFERTY PRACY

å ciąg dalszy na str. 6

Stypendialne żniwa
iedy w czerwcu kończą się „normalne” lekcje szkolna dziatwa z niecierpli-
wością odlicza dni, które pozostały do wakacji. Prymusi liczą też w myślach 

pieniądze, jakie trafią do ich rąk podczas uroczystości zakończenia roku szkolne-
go.

W gminie Kleszczów stypendia przyznawane za najlepsze wyniki w nauce 
najszybciej otrzymują uczniowie podstawówek oraz gimnazjum. Dzięki uprosz-
czeniom w regulaminie listy z wykazem najlepszych uczniów oraz wyliczoną już 
średnią ocen (to najważniejszy wskaźnik do określenia wysokości stypendium) 
do Urzędu Gminy przekazują same szkoły. Dzięki temu Gminna Komisja Stypen-

dialna może się zebrać jeszcze przed 
zakończeniem roku szkolnego, a pu-
bliczne uhonorowanie prymusów przez 
przedstawicieli władz samorządowych 
staje się jednym z punktów w progra-
mie przedwakacyjnej uroczystości.

W tym roku gminna komisja pierw-
szą pulę wniosków rozpatrzyła 20 
czerwca. Przyznano wówczas stypen-
dia motywacyjne dla 35 uczniów szkół 
podstawowych w Kleszczowie i Łę-
kińsku, a także dla 41 uczniów gim-
nazjum w Kleszczowie. Łączna suma 
wypłat, które w kopertach wręczyli naj-
lepszym uczniom sekretarz gminy Ka-
zimierz Hudzik oraz przewodniczący 
Rady Gminy – Henryk Michałek, wy-
niosła 42.620 zł.

Po raz kolejny komisja zebrała się 12 lipca, by rozpatrzeć następną pulę wnio-
sków.  Podjęto decyzje o przyznaniu 115 stypendiów motywacyjnych za szcze-
gólne osiągnięcia (np. w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i ar-
tystycznych różnej rangi) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych. Kwota, jaką łącznie otrzymają uczniowie za wspomniane 
osiągnięcia wyniesie 46.050 zł. Rozpatrywane były również wnioski o wypłatę sty-
pendiów motywacyjnych za wyniki w nauce, uzyskane przez uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. Komisja przyznała takie stypendia (łącznie 25.780 zł) 39 osobom. 
Podjęto też decyzję o wypłacie stypendiów socjalnych dla sześciu osób. Ich łącz-
na suma wyniosła 4100 zł.

Od 21 lipca rozpoczęła się wypłata stypendiów w kasie Urzędu Gminy. Oso-
by, które podały wcześniej numer rachunku bankowego otrzymały pieniądze prze-
lewem. (s)

Stypendia z kasy Urzędu Gminy odebrali 
m.in. Patryk Niedbała, Paulina Rogozińska 
i Paulina Niedbała

Przedszkolny projekt
rocznym planie pracy przedszkola w Łękińsku zapisany został program 
edukacji regionalnej – „Gmina Kleszczów - moja mała ojczyzna”. Zapla-

nowane zajęcia miały służyć m.in. poznawaniu historii swojej miejscowości i re-
gionu, poznawaniu różnych zawodów, które dziś już nie istnieją, dowiadywaniu 
się, jak ludzie żyli w przeszłości.

Poznawanie małej ojczyzny, uprzemysłowionej w takim stopniu jak Klesz-
czów, nie mogło obyć się bez odwiedzin firm. Przedszkolaki z zachwytem oglą-
dały fabrykę prądu – Elektrownię Bełchatów. Były tu z wizytą w marcu. Najpierw 
obejrzały film o tym, jak pracuje elektrownia, a potem w ochronnych kaskach na 
głowach wspinały się po stromych metalowych schodkach na różne poziomy 
w głównym budynku elektrowni. Obejrzały m.in. dział nawęglania, maszynownię 
oraz nastawnie blokowe. W kolejnych miesiącach odwiedzały mniejsze zakłady 
pracy, takie jak np. Arix Polska, a także punkty usługowe prowadzone przez ko-
smetyczkę i fryzjera.

– Jednym słowem chcieliśmy pokazać dzieciom, jak w ciągu kilkudziesięciu 
lat rozwinęła się nasza gmina – podkreśla dyrektor przedszkola, Dorota Paciorek. 
– Dziś rzadko spotkać można prawdziwego rolnika, utrzymującego się tylko z go-
spodarstwa, za to jest znacznie więcej pracowników elektrowni i kopalni.

Podsumowaniem całego projektu było zorganizowanie przy dużym udziale 
rodziców okolicznościowej wystawy. Na zdjęciach została pokazana współcze-
sna gmina. Przeszłość – czasem nawet XVIII i XIX-wieczną przywoływała cała 

K
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darstwie posia-
dał każdy rolnik 
– sierp, ręczna 
wiertarka, drew-
niany hebel.

W y s t a w a 
przygotowywana 
pod koniec maja 
dostępna była dla 
dzieci i osób od-
w i e d z a j ą c y c h 
przedszkole pra-
w i e  d o  k o ń c a 
czerwca. Możli-
wość jej obejrze-

nia mieli więc uczestnicy czerwcowego festynu rodzinnego, a tak-
że osoby, które tu przyszły na zakończenie roku przedszkolnego.

Ostatnim akcentem programu edukacji regionalnej była wi-
zyta starszych dziec i 
z przedszkola w Łękiń-
sku w Urzędzie Gminy. 
21 czerwca przedszko-
laki zasiadły w sali kon-
ferencyjnej, by obejrzeć 
prezentację na temat za-
dań, za które odpowiada 
gminna administracja. Za-
dawały pytania, obejrza-
ły też kilka innych miejsc 
w urzędzie m.in. salę ślu-
bów USC.

(s)

å ciąg dalszy ze str. 5

G
Filmy na wakacje

kolekcja najróżniejszych sprzętów i przedmiotów, dawniej spoty-
kanych w domostwach naszej 
gminy, a teraz będących praw-
dziwymi rarytasami kolekcjoner-
skimi. W sumie w przedszkol-
nym holu zgromadzono około 
70 eksponatów. Niektóre, jak np. 
żelazka „z duszą”, kołowrotki do 
przędzenia, przenośne lampy 
naftowe, albo chomąta, stano-
wiące część konnej uprzęży pre-
zentowane były w kilku egzem-
plarzach.

– Bardzo ciekawą kolekcję 
przekazała na naszą wystawę 
pani Wachnik – podkreśla Do-

rota Paciorek. – Dzięki niej dzieci mogły obejrzeć stare mosiężne 
naczynia, drewnia-
ną harmonię, wy-
konaną z drewna 
walizkę podróżną, 
puderniczkę czy ta-
bakierkę.

Swoje miejsce 
znalazł na wysta-
wie stary odbior-
nik radiowy, a tak-
że narzędzia, które 
dawniej w gospo-

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405

SOLIDNIE I Z GWARANCJĄ

MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika

l kompleksowa naprawa 
zawieszeń - geometria gratis

l sprzedaż i serwis 
opon 

l klimatyzacje
l części zamienne

Przedszkolny projekt

Mali goście w konferencyjnej sali

Misa do palenia listów

Stary radioodbiornik

Żelazka „z duszą”

Poranki filmowe w SOLPARKU
odobnie jak w lipcu, także w sierpniu kompleks 
SOLPARK wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną 

w Kleszczowie zaprasza dzieci wraz z rodzicami na projekcje 
filmowe. W ramach organizowanych w niedziele pokazów 
zaprezentowane zostaną następujące filmy:
•	 7 sierpnia – „Megamocny”
•	 14 sierpnia – „Mysi agenci”
•	 21 sierpnia – „Safari”
•	 28 sierpnia – „Scooby-Doo i legenda wampira”

Początek seansów – godz. 11.30. Wstęp wolny!

minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie oraz jej filie 
w Łękińsku i Żłobnicy wzbogacą się o nowe zbiory multi-

medialne. Miłośników kina polskiego na pewno ucieszy możliwość 
wypożyczenia takich filmów jak: „Och Karol 2”, który był jednym 
z hitów kinowych tego roku, czy „Jak się pozbyć cellulitu” z Mają 
Hirsch i Magdaleną Boczarską w rolach głównych.

Lubiących mocne kino z pewnością zainteresuje thriller „Mia-
sto złodziei”, w którym główną rolę gra Ben Affleck oraz „Pościg 
we mgle” z Tommy Lee Jonesem. Swoją ucztę kinową będą mie-
li nasi najmłodsi kinomaniacy. Razem z egzotycznymi zwierzęta-
mi z bajki „Safari” będą mogli wybrać się w podróż po afrykańskim 
lądzie. Wielbiciele Scooby’ego Doo obejrzą na płycie DVD jego 
nowe przygody. Fanów Harry’ego Pottera pewnie ucieszy fakt, że 
niebawem wypożyczą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klesz-
czowie film „Harry Potter i Insygnia śmierci” - pierwszą część fina-
łu tej największej filmowej sagi.

Te i inne filmowe hity już w sierpniu będą dostępne w gmin-
nych placówkach bibliotecznych.

P
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OFERUJEMY:

•  UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
•  WYKOPY/NIWELACJA TERENU
•  TRANSPORT
•  ROZBIÓRKI
•  USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM
•  SPRZEDAŻ MAT. BUDOWLANYCH

TEL. 0604417176   TEL.FAX. 0446801564
ROLNICZA 5, LGOTA WIELKA

NA WYKONANE PRACE UDZIELAMY 36 MIESIĘCY GWARANCJI!

Rzeki zamiast ulic
å ciąg dalszy ze str. 1

Kiedy okazało się, że ulewa zaczyna zagrażać budynkom, 
a z nadmiarem wody nie radzi sobie sieć kanalizacyjna i przepu-
sty drogowe, do akcji wyruszyły jednostki OSP. Największa ak-
cja miała miejsce w kompleksie SOLPARK, gdzie wody opado-
we wdarły się do części pomieszczeń w piwnicy. W Łękińsku, by 
umożliwić autom przejazd ulicą Północną, strażacy przepompo-
wywali wodę z pól, napływającą od wschodu i południa, na dru-
gą stronę jezdni, aby umożliwić jej odpływ do kanałów odwadnia-
jących kopalnię.

W jednostkach OSP rozdzwoniły się też telefony od mieszkań-
ców Łękińska i Kleszczowa, którzy nie byli w stanie poradzić so-
bie z nadmiarem płynącej wody. Wiadomo, że pomoc nie mogła 
w jednym czasie dotrzeć do wszystkich. Trudno się dziwić rozżale-
niu tych, którzy na pomoc OSP musieli czekać przez kilka godzin. 
Strażacy zakończyli akcję w późnych godzinach wieczornych.

Następnego dnia rano do Urzędu Gminy zgłosiły się osoby 
(głównie mieszkańcy Łękińska, w którym oprócz ulewnego desz-
czu spadł także grad), domagające się ze strony urzędu działań dla 
udrożnienia rowów, bądź wykonania dodatkowych wpustów do sie-
ci kanalizacyjnej. Niektóre osoby domagały się też pokrycia ponie-
sionych strat. W tym 
samym dniu pięciooso-
bowa komisja złożona 
z pracowników Urzędu 
Gminy przeprowadzi-
ła oględziny 21 zgło-
szonych miejsc. Cho-
dziło przede wszystkim 
o sprawdzenie, w jaki 
sposób można prze-
b u d o w a ć  n a l e ż ą -
ce do gminy sieci lub 
przydrożne rowy, by 
w przyszłości, kiedy 
zdarzą się równie in-
tensywne opady, woda 
mogła być sprawniej odprowadzana. Oceniono także, jakie szkody 
wyrządziła woda w niektórych miejscach.

Poszkodowani zgłaszali się także do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej – niektórzy nawet tydzień po ulewie. Pracow-
nicy GOPS dokonali oględzin, a teraz oceniają prawne możli-
wości udzielenia pomocy. Wiadomo, że nie będzie ona możliwa 
w przypadku osób zameldowanych na stałe poza gminą Klesz-
czów. Wiadomo też, że nie będzie dodatkowych zasiłków na po-
krycie szkód w uprawach rolnych. Dzięki lokalnemu programowi 
pomocy dla rolników wszyscy właściciele gruntów rolnych otrzy-
mają w sierpniu pomoc z tytułu szkód poniesionych w uprawach 
w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

W ramach działań interwencyjnych Urząd Gminy zleci wyko-
nanie remontu kolektora kanalizacyjnego wraz ze studnią przy uli-
cy Długiej w Łękińsku. Sprawa odtworzenia i utrzymywania ro-
wów melioracyjnych, biegnących przez prywatne grunty będzie 
natomiast przedmiotem zebrania wiejskiego, które zapowiadamy 
szczegółowo na str. 1. (s)

Zmiana godzin pracy w GCI
Urząd Gminy informuje, że w sierpniu Gminne 
Centrum Informacji w Kleszczowie (ul. Główna 122) 
będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-16.00. Zmiana została wprowadzona na wniosek 
mieszkańców gminy.

WIELKA INWESTYCJA DROGOWA. To będzie druga 
pod względem wielkości spośród inwestycji drogowych, wpisa-
nych do planów budżetowych naszej gminy na ten rok. Wkrótce 
rozpocznie się kompleksowa rozbudowa ulic Ustronnej i Rolnej 
w Łękińsku. Częstochowska firma DROGBUD, której oferta (jed-
na z siedmiu) złożona na przetarg okazała się najkorzystniejsza, 
ma wykonać m.in. wodociąg, kanalizację deszczową i sanitar-
ną, kanalizację teletechniczną, zbudować 6-metrową jezdnię, 
ścieżkę rowerową i chodnik. Długość odcinka przeznaczonego 

do przebudowy to prawie 1,6 km. Koszt 
robót, które powinny być zakończone 
do 10 listopada wyniesie 5,46 mln zł.

TRWA REMONT SZKOŁY. Rusz-
towania ustawione przy budynku Szkoły 
Podstawowej w Kleszczowie nie pozo-
stawiają wątpliwości – tu trwa remont. 
O zakresie prac, które mają tu być wy-
konane do końca wakacji pisaliśmy ob-
szernie w poprzednim wydaniu „IK”.

KANALIZACJA TELETECH-
NICZNA W ŁĘKIŃSKU. Przy 
ulicach: Długa, Klonowa i Akacjowa 
w Łękińsku na długości ponad 3,4 km 
pracownicy firmy Usługi Telekomunika-

cyjne i Projektowe MARTEL zakończyli budowę rurociągu przy-
łączeniowego, do którego będą wciągane kable światłowodowe. 
Trwająca od kilku miesięcy inwestycja obejmowała też budowę 
64 szt. przyłączy teletechnicznych. Koszt zrealizowanych prac 
wyniósł ponad 412 tys. zł.

DZIEWIĘĆ POSESJI W KONKURSIE. Trwa konkurs, 
który po raz kolejny ma wyłonić najschludniejsze posesje gminy 
Kleszczów. W grupie posesji siedliskowych rywalizują o nagrody 
właściciele sześciu posesji. W kategorii „posesja w gospodar-
stwie rolnym” zgłoszone zostały trzy posesje. Komisja konkur-
sowa dokonała już jednego przeglądu, kolejny planowany jest w 
sierpniu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dożynek 
Gminnych.

(s)

W urzędowym kalejdoskopie
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å ciąg dalszy na str.10

å ciąg dalszy ze str. 4
Wybiórczy spis - zakończony

wynikach zakończonego w lipcu Powszechnego Spi-
su Mieszkańców i Ludności dowiemy się pod koniec roku. 

W ogólnopolskiej operacji, która trwała od 1 kwietnia do 30 czerw-
ca, dane były pozyskiwane z czterech źródeł: z rejestrów admini-
stracyjnych, poprzez internetowy „samospis”, wywiady telefoniczne 
oraz bezpośredni spis, prowadzony w domach mieszkańców przez 
rachmistrzów.

Okazuje się, że system prowadzenia spisu i jego zakres zmie-
niał się w trakcie jego trwania. Podczas szkoleń, które przygotowy-
wały ich do pracy, rachmistrzowie zostali poinformowani, że spisem 
zostaną objęci wszyscy obywatele, przy czym ok. 20 proc. miesz-
kań będzie objętych badaniem reprezentacyjnym (długie ankiety). 
Pozostali mieszkańcy mieli być objęci tzw. badaniem pełnym (krót-
kie ankiety). W połowie prac spisowych do rachmistrzów dotarła in-
formacja, że spisane zostaną tylko wylosowane mieszkania oraz 
osoby, o których Główny Urząd Statystyczny (GUS) nie był w stanie 
pozyskać danych ze źródeł administracyjnych.

Ostatecznie rachmistrzowie odwiedzili tylko około 20 procent 
mieszkań. O tym, do których 
mieszkań czy domów się udadzą 
zdecydowało wcześniejsze lo-
sowanie. Rachmistrzowie spiso-
wi wyposażeni byli w elektronicz-
ne terminale, za pomocą których 
wypełniali formularze i drogą ra-
diową przesyłali ich zawartość 
do centralnej bazy danych. Dzię-
ki zastosowaniu tych technologii 
GUS podczas spisu mógł prawie 
zrezygnować z papieru.

Efekty spisu podane na 
stronie internetowej Głównego 
Urzędu Statystycznego w dniu 
30 czerwca o godz. 9.00 nie 
wyglądały zbyt optymistycznie. 
Zgodnie z zamieszczoną tego 
dnia informacją:
• w badaniu pełnym do spi-

sania pozostało jeszcze 1,2 
proc. populacji,

• w badaniu reprezentacyj-
nym do spisania pozostało 
0,6 proc. wylosowanych mieszkań,

• 16 czerwca o godz. 24.00 zakończył się samospis interneto-
wy. Z możliwości weryfikacji lub uzupełnienia swoich danych 
tą metodą skorzystało ok. 12 poc. Polaków.
Oznacza to, że najlepiej spośród wszystkich metod powiódł 

się spis, prowadzony przez Polaków samodzielnie, poprzez Inter-
net (może dlatego, że zachęcano nas do niego za pośrednictwem 
wszystkich komunikatorów). Niewiele zabrakło nam do wskaźnika 
15 proc., który uzyskują kraje o bardziej rozwiniętej infrastrukturze 
np. Szwajcaria, Hiszpania i Anglia.

***
Gminę Kleszczów obsługiwały dwie rachmistrzynie. Marta Skó-

ra prowadziła prace spisowe w miejscowościach: Antoniówka, 
Czyżów, Kol. Wola Grzymalina, Łękińsko, Łuszczanowice, Łusz-
czanowice Kol. oraz Wolica. Małgorzata Tanasiewicz odwiedzała 
wylosowane domostwa w miejscowościach: Kleszczów, Żłobnica, 
Dębina, Kamień, Rogowiec i Stefanowizna.

Celem spisu było między innymi poznanie kierunku procesów 
demograficznych i społecznych, zachodzących w ostatnich latach 
w Polsce, a także uzyskanie wielu informacji o współczesnych Po-
lakach. Pytania zadawane w formularzu spisowym dotyczyły m.in. 
wykształcenia, wyznania, warunków mieszkaniowych, aktywności 
ekonomicznej, dojazdów do pracy. Ponieważ spis miał charakter 

Jeden z kilku plakatów, rekla-
mujących spis

Radni przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji 
uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2010 roku. Jak wynika z tego 
sprawozdania w tym czasie radni podjęli 126 uchwał, z czego 109 
zostało zrealizowanych, 6 jest w trakcie realizacji, jedna nie jest re-
alizowana, 3 zostały uchylone, 6 – zmieniono innymi uchwałami, 
a jedną unieważnił organ nadzoru. Kolejne przyjęte przez radnych 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczyło działalności poszczegól-
nych komisji w 2010 r. 

Rada wyraziła zgodę na zamianę ok. 20 hektarów gruntów nale-
żących do Gminy Kleszczów na grunty tej samej wielkości, należą-
ce do Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Uzasadnieniem dla prze-
prowadzenia tej operacji jest fakt, że fundacja zamierza dokonać 
potem zamiany swoich gruntów na grunty należące do Kopalni Wę-
gla Brunatnego Bełchatów i włączyć je do strefy przemysłowej nr 4.

W trakcie sesji przedstawione zostały protokoły z kontroli, prze-
prowadzonych przez Komisję Rewizyjną w Publicznym Przedszkolu 
Samorządowym w Kleszczowie i w Szkole Podstawowej w Łękińsku. 
Sprawozdania przedstawili radni, kierujący 3-osobowymi zespoła-
mi kontrolnymi: Dariusz Bujacz i Krystyna Ciesielczyk. W przypad-
ku przedszkola kontrola dotyczyła wydatków na wyżywienie dzieci, 
kosztów utrzymania i funkcjonowania obiektu, a także wpływów za 
czesne opłacane przez rodziców dzieci uczęszczających do przed-
szkola spoza terenu gminy Kleszczów. W szkole zakres kontroli był 
podobny, tyle że zamiast wpływów z czesnego radni skontrolowali 
wpływy, jakie szkoła uzyskuje z wynajmu sali gimnastycznej.

Wcześniejszy porządek posiedzenia został już na wstępie roz-
szerzony o dodatkowe punkty. Jednym z nich miało być zajęcie sta-
nowiska przez Radę Gminy w sprawie wprowadzenia zakazu utrwa-
lania obrazu i dźwięku sprzętem RTV i video na posiedzeniach 
komisji i sesjach, podczas rozpatrywania punktów: sprawy różne, 
wolne wnioski i informacje. Wniosek w tej sprawie przyjęty został na 
wcześniejszym wspólnym posiedzeniu komisji, a radni uzasadnia-
li go potrzebą ochrony danych osobowych. Ostatecznie po konsul-
tacjach z radcą prawnym punkt ten został zdjęty z porządku obrad.

Na wniosek 11 radnych do porządku lipcowej sesji wprowadzony 
został punkt dotyczący przeprowadzenia – z inicjatywy Rady Gmi-
ny – gminnego referendum w sprawie budowy w Bogumiłowie za-
kładu przetwarzania odpadów komunalnych. W dyskusji nad tym 
punktem wypowiadał się m.in. sekretarz gminy – Kazimierz Hudzik. 
Wykazał sprzeczność w sformułowaniach użytych we wniosku rad-
nych („w związku z zamiarem budowy”) i w projekcie samej uchwa-
ły („w sprawie kontynuacji budowy”). Przypomniał, że nie ma jeszcze 
żadnej decyzji administracyjnej w sprawie tej inwestycji, w tym tak-
że pozwolenia na budowę. Zaapelował o rezygnację z przeprowa-
dzania referendum w tej sprawie, bo podjęcie uchwały o jego prze-
prowadzeniu będzie odbierane jako angażowanie się organu gminy 
w prywatną inwestycję.

Uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum rada przyję-
ła przy poparciu 10 głosów. Przeciw głosowało 3 radnych. Zaplano-
wany termin referendum to 25 września. Mieszkańcy będą mieli od-
powiedzieć na pytanie: „Czy jesteś za kontynuacją budowy zakładu 
przetwarzania odpadów komunalnych na paliwa gazowe?”.

Rada Gminy zajęła się także wnioskiem o przeprowadzenie lo-
kalnego referendum, złożonym przez grupę mieszkańców gminy. 11 
lipca jego inicjatorzy złożyli w Urzędzie Gminy listy z podpisami pra-
wie 700 osób, popierającymi zamiar przeprowadzenia referendum. 
Pytanie, które chcą postawić mieszkańcom inicjatorzy tego referen-
dum brzmi: „Czy jesteś przeciwko budowie zakładu termicznego 
przetwarzania odpadów na terenie Gminy Kleszczów?”.

Zgodnie z ustawą o referendum rada powołała siedmioosobo-
wą komisję, która ma sprawdzić czy wniosek mieszkańców o prze-
prowadzenie referendum jest zgodny z przepisami ustawy o refe-
rendum lokalnym. W skład komisji powołani zostali radni: Krystyna 
Ciesielczyk, Halina Gurazda, Halina Zagórska, Paweł Bujacz, Ja-
centy Kociniak, Mirosław Misiak i Jacek Pacholik. (s)

Lipcowa sesja
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Sprzedam suknię ślubną, 

rozmiar 36.

Tel. 694 397 590.

Firma sprzeda mieszczący się 
w Kleszczowie dom dwurodzinny, 

dwukondygnacyjny, podpiwniczony 
o pow. użytk. 204,90 m kw., 
wraz z działką o pow. 0,24 ha 

i działką do niej przyległą 
(rolną, niezabudowaną) 

o pow. 0,99 ha.
Cena do negocjacji.

Tel. 44/ 731 49 11, wew. 265.

USŁUGI  MINIKOPARKĄ
Michał Tatara

Tel. 661 159 003

Pomoc klęskowa
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje rolników, których go-

spodarstwa ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosfe-
rycznych, iż mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do 29 sierpnia 2011 r. 
poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie wspar-
cia na przywrócenie potencjału produkcji gospodarstw rolnych, 
zniszczonego w wyniku wystąpienia szkody spowodowanej przez 
co najmniej jedno z wymienionych zdarzeń losowych: przymrozki 
wiosenne, ujemne skutki przezimowania, suszę, powódź, deszcz 
nawalny, huragan, grad, obsunięcie się ziemi, lawiny i uderzenia 
pioruna. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Oddzia-
le Regionalnym ARiMR lub za pośrednictwem biura powiatowego 
w Bełchatowie.

Ponadto rolnicy, którzy ponieśli takie straty mogą zwrócić się 
do ARiMR o przyznanie pomocy z działania „Przywrócenie poten-
cjału produkcji rolnej, zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk 
żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapo-
biegawczych”, mogą też starać się o przyznanie preferencyjnie 
oprocentowanego kredytu klęskowego na wznowienie produkcji 
w swoim gospodarstwie.

Pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli wysokość szkód 
oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właści-
wego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, będzie wynosić:
•	 w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich średnio po-

wyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej z trzech 
lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda oraz

•	 w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach słu-
żących do produkcji rolnej, stadach podstawowych zwierząt 
gospodarskich, nie mniej niż 10 tys. zł.

Te dwa warunki muszą być spełnione łącznie. 
Uznanie terenu gminy za obszar dotknięty klęską i uruchomie-

nie środków pomocowych dla rolników leży w kompetencji orga-
nów administracji rządowej.
UWAGA!

Przed złożeniem wniosku w ARiMR rolnik musi zgłosić szko-
dę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Wnioski i szczegółowe in-
formacje dostępne są u sołtysów oraz w Punkcie Obsługi Klienta 
w Urzędzie Gminy. 

Pomysł dla aktywnych bezrobotnych

Załóż własną firmę
Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technolo-

giczny Sp. z o.o. i Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie orga-
nizują czwartą edycję programu „Własna firma – szansa na suk-
ces”. Mogą w nim uczestniczyć osoby bezrobotne, zamierzające 
zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą na 
terenie województwa łódzkiego.

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych tym pro-
jektem odbędzie się 4 sierpnia o godz. 11.00 w sali nr 29 Powia-
towego Urzędu Pracy w Bełchatowie.

Projekty działalności gospodarczej zakwalifikowane do 
wsparcia mogą liczyć na:
•	 doradztwo indywidualne oraz szkolenia,
•	 przyznanie środków finansowych na uruchomienie działal-

ności gospodarczej do wysokości 20 tys. zł,
•	 comiesięczne wsparcie pomostowe w okresie do 6 lub do 

12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
w kwocie nie większej niż 600 zł.

Terminy składania formularzy rekrutacyjnych:
•	 od 10 do 31 sierpnia do godz. 15.30,
•	 od 9 do 30 listopada do godz. 15.30.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy złożyć 
w biurze projektu, tj. w  Bełchatowsko-Kleszczowskim Par-
ku Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Bełchatowie, 
ul. Przemysłowa 4, tel. 512-981-486, www.ppt.belchatow.pl, 
e-mail: biuro6.2@ppt.belchatow.pl. Projekt realizowany jest 
przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technolo-
giczny Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Bełchatowie. 
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Wybiórczy spis - zakończony
å ciąg dalszy ze str. 8

wybiórczy, zajmujące się nim osoby odwiedzały przeciętnie co pią-
te domostwo.

Marta Skóra przyznaje, że w powszednie dni pracowała popołu-
dniami, zdarzało się też, że przeprowadzała ankiety w soboty i nie-
dziele. Dłuższe przerwy w pracach spisowych nastąpiły w Wielkim 
Tygodniu oraz w weekend majowy, bo dla jednych respondentów 
był to czas wzmożonych prac domowych, a dla innych – czas wy-
jazdów. Druga z rachmistrzyń obsługujących gminę Kleszczów – 
M. Tanasiewicz mówi, że też zdarzały jej się kilkudniowe przerwy, 
ale były i takie dni, kiedy pracowała nawet po 5-6 godzin.

Obie panie przyznają, że mobilne terminale, za pomocą któ-
rych przesyłały zebrane dane spisowe, sprawowały się nie najgo-
rzej. Czasem zdarzało się, że działały wolniej, albo wymagały prze-
rwania pracy na czas aktualizowania aplikacji spisowej. Jeśli chodzi 
o przyjęcie ze strony mieszkańców gminy to było ono raczej uprzej-
me i miłe. „Sporadycznie zdarzały się przejawy niechęci, ale wo-
bec samej idei spisu powszechnego” – mówi jedna z rachmistrzyń.

Mieszkańcy rejonów wiejskich rzadziej niż mieszkańcy miast ko-
rzystali z możliwości samospisu. Małgorzata Tanasiewicz mówi, że 
spośród przydzielonych jej do spisania mieszkańców co najmniej 
w pięciu domostwach skorzystano z możliwości wcześniejszego sa-
mospisu.

Wizyty rachmistrzów zakończyły się 30 czerwca. Zaraz potem 
rozliczyli się oni z używanego w trakcie spisowej pracy wyposaże-
nia (terminali, identyfikatorów). Ostatnim akordem spisowej bata-
lii był trwający od od 1 do 11 lipca spis kontrolny. Dotyczył części 
z wylosowanych wcześniej domów i mieszkań. Za pośrednictwem 
telefonu sprawdzano kompletność danych, zebranych przez rach-
mistrzów i ich zgodność ze stanem faktycznym.

(s)

Historia spisów
Pierwsze informacje liczbowe, dotyczące ludności ziem 

polskich pochodzą z tego samego okresu co dane odnoszą-
ce się do innych państwa zachodniej Europy – z początku 
XII wieku, a więc z okresu średniowiecza. W Polsce takie 
dane znajdujemy m.in.: w Kronice Galla Anonima i bullach 
papieskich. Od XV wieku źródłem informacji są także księgi 
uposażeń biskupstw, a od XVI w. - państwowe rejestry po-
datkowe i lustracje królewszczyzn, przygotowywane głów-
nie dla celów fiskalnych i wojskowych.

Faktycznie pierwszy i celowy spis ludności na ziemiach 
polskich odbywał się w roku 1789. Decyzję o jego przepro-
wadzeniu podjął Sejm Czteroletni. Spis był potrzebny do 
ustalenia wielkości podatku, potrzebnego na utrzymanie sta-
łej 100-tysięcznej armii. Spis nie obejmował stanów uprzy-
wilejowanych - szlachty i duchowieństwa. Mimo to „stał się 
podstawą szacunków obliczania zaludnienia Rzeczypospo-
litej końca XVIII w. przez dawnych i współczesnych histo-
ryków i statystyków”. Wyniki spisu zawarte zostały w opra-
cowaniu pn. „Okazanie proporcyi między województwami, 
miast, wsiów, dymów i podatków...”.

Kolejne udokumentowane spisy ludności na ziemiach 
polskich odbyły się: ● w Księstwie Warszawskim w 1808 
i 1810 r.; ● w Królestwie Polskim w 1827 i 1897 r.; ● w Ga-
licji w 1910 r.

W niepodległej Polsce pierwszy, niezwykle ważny dla 
odrodzonego państwa spis przeprowadzony został już 
w 1921 roku. Następne spisy powszechne ludności odby-
wały się w latach: 1931, 1946, 1950, 1960, 1970, 1978, 
1988, 2002.

Opr. na podstawie informacji GUS

Powiatowe mistrzostwa LZS 
w piłce nożnej

lipca na boisku w Wolicy odbyły się Mistrzostwa LZS powiatu 
bełchatowskiego w piłce nożnej drużyn „niezwiązkowych”. 

W mistrzostwach udział wzięło pięć reprezentacji: Gmina Kluki, 
Gmina Bełchatów, LKS Drużbice, MG-LKS Zelów oraz LKS Omega 
Kleszczów.

Końcowa kolejność drużyn: 
I. MG-LKS Zelów
II. Gmina Kluki
III. Gmina Bełchatów
IV. LKS Omega Kleszczów
V. LKS Drużbice

LKS Omega Kleszczów 
wicemistrzem

lipca na boiskach w Łękińsku i Wolicy odbyły się Mistrzostwa 
Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w piłce nożne 

drużyn „niezwiązkowych”. O tytuł mistrza walczyło pięć drużyn: 
LKS Rozprza (pow. ziemski piotrkowski); LUKS „2” Stryków (pow. 
zgierski); MG LKS Zelów (pow. bełchatowski); LZS „Drukarz” 
Radomsko (pow. radomszczański); ULKS Działoszyn (pow. 
pajęczański) oraz gospodarz mistrzostw – LKS Omega Kleszczów.

W wyniku losowania utworzono dwie grupy eliminacyjne. 
W grupie „A”, która mecze rozgrywała w Wolicy najlepsi okazali się 
piłkarze z Zelowa, a w grupie „B” (mecze w Łękińsku) – piłkarze 
Omegi. Mecz o I miejsce stoczyli na boisku w Łękińsku. Lepsi 
okazali się goście, którzy wygrali z naszą drużyną 2:0.

Końcowa kolejność:
I. MG LKS Zelów
II. LKS Omega Kleszczów
III. ULKS Działoszyn
IV-V (ex aequo) LZS „Drukarz” Radomsko i LZS Rozprza

Najlepszym zawodnikiem mistrzostw został Marcin Mostowski 
(ULKS Działoszyn), najlepszy strzelecem - Grzegorz Tomaszczyk 
(MGLKS Zelów), a najlepszym bramkarzem Andrzej Lotczyk (MG 
LKS Zelów). Pierwsze trzy drużyny otrzymały puchary, medale 
i dyplomy, pozostałe dyplomy, a najlepsi piłkarze – statuetki.

W zespole Omegi Kleszczów wystąpili: Damian Szymanek 
(bramkarz), Bogdan Osiewicz, Marcin Osiewicz, Przemysław 
Górazda, Bartłomiej Barański, Kamil Barański, Dawid Barański, 
Tadeusz Trajdos, Marcin Piesiak, Sebastian Czechowicz, Paweł 
Kociniak, Mateusz Olbrych, Tomasz Olbrych, Tomasz Ujazda, 
Sławomir Rabenda, Piotr Frukacz, Kamil Szczęsny. 

Organizatorami tej imprezy były: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Łodzi i Omega Kleszczów. 

24

Piłkarskie bilanse
l  Klasa okręgowa „JUNIOR MŁODSZY”

W zakończonym sezonie 2010/2011 drużyna piłkarska LKS 
Omega Kleszczów, występująca w klasie okręgowej w kategorii 
wiekowej „junior młodszy” zajęła 6. miejsce na 9 występujących 
zespołów. Dorobek punktowy naszej drużyny to 21 pkt., a bilans 
bramkowy 36:30. Pierwsze miejsce wywalczyli piłkarze UKS 
Mechanik Radomsko.
l  Klasa okręgowa kl. „MICHAŁOWICZ”

Kolejna drużyna piłkarska LKS Omega Kleszczów, występująca 
w klasie okręgowej w kategorii wiekowej „Michałowicz” w zakoń-
czonym sezonie 2010/2011 zajęła 4. miejsce na 13 występujących 
zespołów. Nasi piłkarze w 24 rozegranych meczach zdobyli łącznie 
43 pkt. i uzyskali bilans bramkowy 82:52. Na I miejscu rozgrywki 
zakończył zespół KP RKS Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki.
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Ogólnopolska Olimpiada Młodzie-
ży w sportach letnich odbywała się 

od 22 do 24 lipca w Warszawie. Startowali 
w niej sportowcy w wieku 17-18 lat. Pływacz-
ka Omegi Kleszczów Barbara Wasilewska 
zdobyła na tej imprezie 3 medale, w tym:
•	 brązowy na dystansie 200 m stylem 

dowolnym,

Kinga Trojanowska 
w czołówce juniorek

15 do 17 lipca odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim Mistrzostwa Polski 
Juniorów (16 lat). Wzięło w nich udział 219 zawodników z 93 klubów 

w Polsce. Była wśród nich także 
Kinga Trojanowska, pływaczka Omegi 
Kleszczów.

Był to jej pierwszy start po 
przerwie spowodowanej kontuzją. 
Najlepszy rezultat osiągnęła na 400 
m stylem dowolnym, zajmując piąte 
miejsce (czas 4.32,92), ponadto dwa 
razy była szósta: na 100 m dowolnym 
(1.00.19) oraz na 800 m stylem 
dowolnym, gdzie uzyskała rezultat 
9.22,31. Natomiast na dystansie 200 
m stylem dowolnym zajęła siódmą 
lokatę (2.12,30).

Trenerem Kingi Trojanowskiej jest 
Robert Pawlicki.

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.

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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

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

S p o r t
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Od

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy 

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

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

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

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

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

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

•	 złoty na 400 m stylem dowolnym 
(czas 4.20,89),

•	 złoty na 800 m stylem dowolnym 
(8.59,42).
W olimpiadzie uczestniczył także 

Bartłomiej Wolak z LKS Omega Klesz-
czów, który wystartował na dystansach 
50, 100 i 200 m stylem dowolnym.

Barbara Wasilewska 
z dwoma złotymi medalami

Kinga Trojanowska z trenerem
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PROSTO z SOLPARKU

zaprasza na NAUKĘ PŁYWANIA

Zapisy przyjmujemy osobiście 
lub telefonicznie 44/731 65 17 i 44/731 65 01

Organizujemy naukę pływania dla 
następujących grup:
•	 dzieci w przedziałach wiekowych :

o od 18 miesiąca do 3 roku życia
o od 3 do 5 roku życia
o od 5 do 7 roku życia
o od 8 do 10 roku życia

•	 dorośli
•	 seniorzy
•	 kobiety w ciąży
•	 osoby niepełnosprawne
Oferujemy też doskonalenie pływania dla osób powyżej 14 
roku życia.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 21 sierpnia 
o godz.12.00 w salce konferencyjnej SOLPARKU. Zajęcia 
prowadzi certyfikowany instruktor pływania - Adam Cygan.

Fotografie w formacie 3D
Od 17 lipca w foyer SOLPARKU czynna jest nowa wystawa fotograficzna. 
Tym razem można oglądać prace bełchatowskiego fotografika Wiesława 
Iwańcówa. Wystawę trójwymiarowych fotografii tworzą obrazy przyrody, 
odkrywki „Szczerców”, a także minerałów. Wstęp jest bezpłatny. W SOL-
PARKU można wypożyczyć specjalne okulary, dzięki którym zobaczymy 
trzy wymiary prezentowanych zdjęć. Kaucja za okulary - 2 zł. Wystawa 
będzie dostępna do 14 sierpnia.

SOLPARK perłą w koronie?
Wśród obiektów pretendowanych do miana jednej z pereł w plebiscycie 
„Perły w Koronie Województwa Łódzkiego 2011” jest także Kompleks 
„SOLPARK Kleszczów”. Zachęcamy do oddawania głosu na ten obiekt. 
Prosimy o zaangażowanie rodziny, bliskich oraz przyjaciół.
Szczegóły dotyczące plebiscytu na: http://lodz.naszemiasto.pl/serwisy/
lodzkie_perly_2011/. Aby oddać głos należy pod zdjęciem SOLPARKU klik-
nąć głosuj za. Możliwość głosowania 1 raz na dobę. Do końca plebiscytu 
jest więc szansa wysłać sporo głosów.

Orlen Wisła Płock na obozie
Od 17 do 23 lipca szczypiorniści mistrza Polski – drużyny Orlen Wisła 
Płock przebywali na obozie sportowym w SOLPARKU. To ich kolejna wizy-
ta w Kleszczowie. Podczas pobytu w SOLPARKU goście korzystali m.in. 
z zajęć aquaaerobiku, siłowni, hali i bieżni. Podczas przedostatniego dnia 
zgrupowania szczypiornistów odwiedziła ekipa Wisła TV. Efekty tej wizyty 
można obejrzeć na www.sprwislaplock.pl.

Dzień Energetyka 2011

Zaśpiewa Andrzej 
Piaseczny

lenerowa impreza organizowana w Beł-
chatowie z okazji Dnia Energetyka to 

okazja do świetnej, wakacyjnej zabawy. W tym 
roku koncerty zaplanowano na sobotę, 13 sierp-
nia na placu przy ulicy Edwardów. Na scenie za-
prezentują się: zespół Mothema Africa, Robert 
Rozmus i zespół Chłopacy. Gwiazdą wieczoru 
będzie Andrzej Piaseczny. (s)

SOLPARK kończy 
2 latka…

i z tej okazji organizuje huczną imprezę. 
W sobotę 27 sierpnia obchody zaczną 

się o godz. 12 projekcją filmu „Disco robaczki”. 
Zostanie otwarta urodzinowa wystawa, zorgani-
zowany turniej piłki plażowej i konkursy rucho-
wo-sprawnościowe. 

W ramach bezpłatnych pokazów można bę-
dzie obejrzeć masaż Lomi Lomi Nui, skorzystać 
z fotela masującego, dowiedzieć się, na czym 
polega masaż permanentny, obejrzeć pokaz 
nurkowania. Będzie sporo atrakcji dla dzieci (np. 
plac zabaw i program „Bajkowo zagadkowo”).

Odbędzie się rozdanie nagród zwycięz-
com różnych konkursów, realizowanych w trak-
cie urodzin, a także konkursu fotograficzne-
go „SOLPARK W OBIEKTYWIE”. Urodzinową 
imprezę zakończy dyskoteka na basenie ze-
wnętrznym, organizowana …w hawajskich kli-
matach. (s)

Wypełniony atrakcjami program roz-
począł się w altanie biwakowej w Rezer-
wacie Łuszczanowice o godzinie 15.30. 
Pierwszym punktem programu była nauka 

marszu z kij-
kami. Zaję-
c i a  n o r d i c 
walking po-
prowadzi ła 
instruktor Jo-
anna Grab-
n a .  M a r s z 

został zakończony występem – na cześć 
dziesięciorga uczestników – Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej. O 16.00 rozpoczął się go-
dzinny bieg  po rezerwacie z Mateuszem 
Podawcą – biegaczem LKS Omega Klesz-
czów na średnich dystansach. Jedenaścio-
ro uczestników tego biegu spotkało się na 
mecie z miłym powitaniem w wykonaniu 
kleszczowskiej orkiestry.

Podczas trwania impre-
zy uczestników zabawiali ani-
matorzy z Wioski Słowiań-
skiej. Można było rywalizować 
w strzelaniu z zabytkowej ar-
maty, w turnieju łuczniczym 
i rzucie podkową do celu. 
Można było uczyć się piec 
podpłomyki i ręcznie wykony-
wać papier czerpany.

Wiele atrakcji przygotowali też pra-
cownicy GOK. Dzieci mogły układać puz-
zle, zajmować się kolorowaniem mega-
-malowanek, lepić wyroby z gliny. Dużym 
zainteresowanie cieszyło się malowa-
nie na styropianie. Uczestnicy „Święta 
Włóczykija” brali też udział w zabawach 
i konkursach ruchowych. Na zakończenie 
imprezy odbyła się prezentacja multime-
dialna z podróży po świecie, przeprowa-
dzona przez podróżnika Andrzeja Wój-
towicza. Imprezę umilali swoją muzyką 
uczestnicy kółka gitarowego z Patrykiem 
Jabłońskim na czele. Podczas trwania 
imprezy zostały m.in. ogłoszone wyni-
ki konkursu na najciekawsze przebranie 
Włóczykija z filmu o Muminkach.

W „Święcie Włóczykija” brało udział 
około 100 osób. Impreza zakończyła się 
o godzinie 21.00.

Opracowano z wykorzystaniem 
informacji i zdjęć przekazanych przez GOK

Plenerowa impreza „Święto Włóczykija” zorganizowana 
przez Gminny Ośrodek Kultury była pomysłem na zajęcie wielu 
osobom w różnym wieku wakacyjnego sobotniego popołudnia.

Przednia zabawa ...

P


