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W
Kamień gościł uczestników dożynek

niedzielę, 26 sierpnia społeczność gminy Kleszczów świętowała doroczne Świę-
to Plonów. W tym roku uczestnicy obchodów dożynkowych spotkali się w miejsco-

wości Kamień. Scena, stoiska gastronomiczne, miejsca do biesiadowania oraz plac zabaw 
urządzone zostały na polach sąsiadujących z miejscowym domem kultury.

Więcej na str. 12.

Które posesje 
zwycięskie?

Joanna Krystyniak – mieszkanka Kleszczowa 
i Elżbieta Kmieć z Łękińska okazały się zwycięż-
czyniami tegorocznego „Konkursu na najschlud-
niejszą posesję w gminie Kleszczów”. Ogłoszenie 
wyników rywalizacji odbyło się podczas Gminnych 
Dożynek. Właścicielkom nagrodzonych w konkur-
sie posesji dyplomy wręczył pełniący funkcję wójta 
gminy Kleszczów Jacek Rożnowski.

Wiecej na str. 7.

Junior Media 
w Kleszczowie

Uczniowie redagujący 10 najlepszych 
gazetek szkolnych w Polsce uczestniczy-
li w tygodniowych warsztatach dziennikar-
skich, zorganizowanych w kleszczowskim 
SOLPARKU przez wydawnictwo Polska-
presse Sp. z o.o. (wydawcę m.in. „Dzienni-
ka Łódzkiego”). Więcej na str. 7.

Na łódzkim jarmarku
Za nami największa regionalna impreza pro-

mocyjna, adresowana do samorządów lokalnych 
– Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Jednym z ok. 140 
wystawców była Gmina Kleszczów.

Więcej na str. 6.

Przeprowadzka 
do Łękińska

Od 3 września tymczasową siedzibą Gminne-
go Ośrodka Kultury jest dom kultury w Łękińsku (na 
zdjęciu). Przeprowadzka konieczna była ze wzglę-
du na modernizację siedziby GOK w Kleszczowie.

Barwne święto 
w Skierniewicach

Prawie 90 osób skorzystało ze zorga-
nizowanego przez Urząd Gminy wyjazdu 
na skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców 
i Warzyw. Artystyczne kompozycje, takie 
jak ta na zdjęciu, to prawdziwy symbol tej 
organizowanej z rozmachem imprezy.
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W urzędowym kalejdoskopie

Od

ZAKOŃCZONA ROZBUDOWA. Zakończyły się prace zwią-
zane z rozbudową 
oczyszczalni ścieków 
w Żłobnicy. Na prze-
łomie sierpnia i wrze-
śnia odbywał się od-
biór techniczny tego 
obiektu. Do Powia-
towego Inspektora-
tu Nadzoru Budowal-
nego w Bełchatowie 
złożony został wnio-
sek o wydanie po-
zwolenia na użytko-
wanie powiększonej 
i unowocześnionej 
oczyszczalni.

ODZYSKAJĄ CZĘŚĆ KOSZTÓW PALIWA. Od 1 do 
31 sierpnia wnioski o zwrot części podatku akcyzowego, zawarte-
go w cenie oleju napędowego, złożyło 85 producentów rolnych. We 
wnioskach wykazali, że posiadają użytki rolne o powierzchni ponad 
680 ha i dołączyli faktury VAT na zakup ponad 33,3 tys. litrów oleju 
napędowego. Dokumenty załączone do wniosków, złożonych przez 
producentów rolnych w sierpniu, pozwoliły wyliczyć, że kwota zwro-
tu wyniesie 28.996,31 zł.
– Decyzje dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego wydawane 
są w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku – mówi Anita Mielczarek, 
kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy. 
– Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od 
1 października do 31 października.

ŁATWIEJ NA ŚWIATŁACH. Trwa modernizacja trzech 
z czterech istniejących na terenie gminy sygnalizacji świetlnych. 

3 września w gminie Kleszczów opiekunowie dzienni zaj-
mują się dziewięciorgiem dzieci w wieku żłobkowym. Tę 

nową formę opieki (obok m.in. klubów dziecięcych i niań) wprowa-
dziła obowiązująca od kwietnia 2011 r. tzw. ustawa żłobkowa.

Opiekun dzienny to najłatwiejszy do zorganizowania przez sa-
morząd sposób opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. Nie wią-
że się bowiem ani z budowaniem specjalnej siedziby, ani tworze-
niem przez gminę nowej jednostki organizacyjnej. Opiekun dzienny 
to osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i dysponująca odpowiednim 
lokalem. Może organizować opiekę nad dziećmi w swoim domu, 
albo w wynajętym lokalu. Opiekun dzienny może sprawować opie-
kę maksymalnie nad piątką dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat.

Z grona czterech osób, które zostały przygotowane do podję-
cia pracy w charakterze opiekunów dziennych, od początku wrze-
śnia pracują trzy. Każda z nich ma pod opieką troje dzieci w wieku 

Wybrany w przetargu wykonawca (PRIT s.c. A. Pietrzyk, M. Pie-
trzyk ze Stróży) ma za zadanie dostosować częstotliwość zmiany 
świateł do rzeczywistego natężenia ruchu na drogach. Dodatkowo 
sygnalizatory zostaną wyposażone w zegary, które będą odmierzać 
sekundy pozostające do momentu zmiany świateł. Takie rozwiąza-
nie wpływa na płynność ruchu, ma też pewien wpływ na oszczę-
dzanie paliwa. Prace mają być zakończone w II połowie listopada.
Jedyna sygnalizacja, której nie uwzględniono w planie prowadzonej 
modernizacji to ta, która działa na skrzyżowaniu gminnej obwodnicy 
z drogą powiatową prowadzącą przez Żłobnicę.

ZMIERZĄ OPAD PYŁÓW. Specjalistyczna pracownia ochro-
ny środowiska ze Śląska zosta-
ła zaangażowana przez Urząd 
Gminy do wykonywania pomia-
rów opadu pyłu na terenie gmi-
ny Kleszczów. Umowa zosta-
ła zawarta do końca tego roku, 
ale pomiary mają być wykony-
wane także w przyszłym roku. 
Sprawa ma związek z nasilo-
nym szczególnie w tym roku 
pyleniem składowiska popiołu, 
urządzonego przez Elektrow-
nię Bełchatów na terenie zwa-
łowiska wewnętrznego kopalni. 

AUDYT W URZĘDZIE GMINY. Ewa Działdowska, repre-
zentująca zewnętrzną jednostkę certyfikującą ZETOM-CERT sp. 
z o.o. przeprowadziła 7 września audyt zewnętrzny, którego celem 
było sprawdzenie czy Urząd Gminy stosuje się do wymogów zwią-
zanych z obowiązującym Systemem Zarządzania Jakością według 
normy ISO 9001:2009. Urząd otrzymał pozytywną rekomendację w 
sprawie utrzymania posiadanego certyfikatu ISO. Ostateczną de-
cyzję w tej sprawie podjąć ma Komitet Techniczny ZETOM-CERT 
sp. z o.o.

(s)

żłobkowym. Umowy z opiekunami dziennymi, ustalające obowiązki, 
czas, miejsce sprawowania opieki oraz wysokość wynagrodzenia 
podpisała gmina. Gmina wypłaca także wynagrodzenie opiekunom, 
natomiast rodzice, którzy korzystają z ich usług wpłacają gminie na-
leżność, zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez radę gminy.

Rada Gminy Kleszczów we wrześniu 2011 r. podjęła uchwa-
ły regulujące: wysokość opłat za pobyt dziecka u opiekuna dzien-
nego, maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka, a także maksy-
malne wynagrodzenie opiekuna dziennego. Przypominamy, że za 
godzinę opieki nad jednym dzieckiem opiekun dzienny otrzyma wy-
nagrodzenie w kwocie 7 zł. Kwota, którą na konto Urzędu Gminy 
będą mieli wpłacić rodzice, powierzający dzieci opiekunom dzien-
nym, wyniesie 3 zł za godzinę, natomiast dzienna stawka żywienio-
wa na jedno dziecko została przyjęta na poziomie 7 zł.

(s)

Działają opiekunowie dzienni

Wójt Gminy Kleszczów informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ul. Głównej 47 oraz na stronie internetowej Gminy Klesz-
czów www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow zostało podane do publicznej wiadomości 
ogłoszenie o organizowanym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, będącej własno-
ścią Gminy Kleszczów, położonej w miejscowości Żłobnica.

L.p. Numer 
obrębu Nr działki Oznaczenie w księdze 

wieczystej Pow. [ha] Cena wywoławcza 
netto [zł]

Wadium
zł

Minimalne 
postąpienie

1 Żłobnica 786/1 KW
PT1B/00044532/0 11,0864 135 165,00 13 600,00 1 360,00

Przetarg odbędzie się dnia 12 października 2012 r. o godz. 1100  w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 w sali nr 16.
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie, ul Główna 47, pok. nr 25, tel. 44/ 731 31 10 wew. 132, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
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KOMUNIKATYRada Gminy uchwaliła
wstępie sierpniowego posiedzenia 
Rada Gminy Kleszczów zajęła się roz-

patrzeniem zarządzenia zastępczego, wydane-
go przez wojewodę łódzkiego, a dotyczącego 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójt Kazimie-
ry Tarkowskiej. Nawiązując konsekwentnie do 
zajmowanych wcześniej stanowisk radni prze-
głosowali oświadczenie, w którym stwierdzili:

„Rada Gminy zapoznała się z Zarządze-
niem Zastępczym Wojewody Łódzkiego z dnia 
16 sierpnia 2012 roku stwierdzającym wyga-
śnięcie mandatu wójta gminy Kleszczów Pani 
Kazimiery Tarkowskiej i przyjęła wniosek o pod-
trzymanie stanowiska z XXII sesji Rady Gmi-
ny z dnia 31 maja 2012 roku o nie podejmowa-
niu uchwały wygaszającej mandat Wójta Gminy 
Kleszczów i oświadczeniu, iż w innym terminie 
w tej sprawie takiej uchwały nie podejmie”. 

Podczas sesji Rady Gminy, która odby-
ła się 30 sierpnia radni podjęli uchwały doty-
czące udzielenia pomocy finansowej dla trzech 
jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki 
tym uchwałom gmina Lgota Wielka otrzyma 26 
tys. zł na zakup wykaszarki do ciągnika, gmi-
na Łubnice – 100 tys. zł na inwestycję związa-
ną z przebudową drogi gminnej, gmina Rozprza 
– 100 tys. zł na prace modernizacyjne w siedzi-
bie szkoły w Milejowie, a Powiat Bełchatowski 
– 500 tys. zł na przebudowę fragmentu znajdu-
jącej się na terenie gminy Kleszczów drogi po-
wiatowej nr 1902E.

Kolejne podjęte uchwały dotyczyły wprowa-
dzenia zmian w wieloletniej prognozie finanso-
wej gminy Kleszczów na lata 2012-2015 oraz 
zmian w tegorocznym budżecie gminy. Następ-
nie radni zgodzili się na to, by Fundacja Rozwoju 
Gminy Kleszczów sprzedała tereny inwestycyjne 
w strefie przemysłowej w Bogumiłowie (łącznie 
1,74 ha) spółce WAPECO z Warszawy, która za-
mierza tu zajmować się przetwarzaniem popio-
łów pochodzących z Elektrowni Bełchatów. Na 
wniosek fundacji rada uchyliła podjętą w marcu 
tego roku uchwałę dotyczącą sprzedaży gruntów 
innemu inwestorowi, który planował na terenie 
tej samej strefy przetwarzać odpady palenisko-
we z elektrowni. Inwestor wycofał się z projektu.

W związku z upływem czteroletniej ka-
dencji obecny zarząd Fundacji Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów w składzie: Andrzej Szczepocki, 
Roman Skalski, Jan Rejek, Mariusz Sobociń-
ski i Jacenty Kociniak zgłosił do Rady Gminy 
Kleszczów wniosek o powołanie na kolejną ka-
dencję zarządu w takim samym składzie. Rad-
ni przyjęli ten wniosek, podejmując stosowną 
uchwałę.

Dwie kolejne uchwały rady dotyczyły wyra-
żenia zgody na wydzierżawienie części nieru-
chomości gruntowej w Kleszczowie (na 5 lat) 
oraz nieruchomości gruntowej w Kolonii Łusz-
czanowice (na 10 lat) oraz na odstąpienie od 
obowiązku ogłaszania związanych z tym prze-
targów.

W ślad za wnioskiem z posiedzenia Komisji 
Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska nie podjęto na sesji zaplanowanej w po-
rządku uchwały w sprawie nadania nazw nowe-
mu osiedlu mieszkaniowemu oraz osiedlowym 
uliczkom w miejscowości Łuszczanowice Kolo-
nia. Komisja uważa, że temat zostanie podjęty 
ponownie, kiedy zostanie sprzedana większość 
działek na tymże osiedlu. 

Radni dokonali korekty w przyjętej w czerw-
cu uchwale dotyczącej nowego podziału Gmi-
ny Kleszczów na jednomandatowe okręgi wy-
borcze. Uchwała ponownie została przesłana 
do wojewody i stanie się obowiązująca po opu-
blikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Łódzkiego. Publikacji w dzienniku urzędo-
wym wymagają także kolejne z przyjętych na 
sierpniowej sesji uchwał, dotyczące regulami-
nu targowiska gminnego w Kleszczowie oraz 
ustalenia regulaminów korzystania z obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych w naszej gminie. 
Ta ostatnia, obowiązująca już uchwała została 
zmodyfikowana ze względu na oddanie do użyt-
ku skateparku w Łuszczanowicach. 

Ostatnia z przyjętych uchwał dotyczyła wy-
rażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zaso-
bów gminy od jednostki OSP w Łuszczanowi-
cach 10-arowej działki, która stanie się częścią 
modernizowanego parku w tej miejscowości. 

(s)

Profilaktyczne szczepienia
W okresie od 17 do 22 września Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Kleszczowie prowadził coroczne 
szczepienia profilaktyczne mieszkań-
ców, finansowane z budżetu gminy. 
Przypomnijmy, że były to szczepienia 
przeciwko meningokokom i pneumo-
kokom (dla osób, które zostały wcze-
śniej zgłoszone w NZOZ). Prowadzo-
ne były także szczepienia przeciwko 
grypie (dla wszystkich zainteresowa-
nych).
Jak informuje kierujący NZOZ 
w Kleszczowie doktor Jacek Chro-
stowski osoby, które są zainteresowa-
ne zaszczepieniem przeciwko grypie 
mogą się jeszcze zgłaszać w godzi-
nach pracy ośrodka.

Mammografia i cytologia
Bezpłatne badania mammograficzne 
i cytologiczne dla kobiet będą pro-
wadzone w Kleszczowie 29 września 
(sobota) od godz. 9.00.
•	 badania cytologiczne - w gabine-

cie ginekologicznym w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia (GOZ) w Klesz-
czowie,

•	 badania mammograficzne – 
w mammobusie ustawionym przed 
GOZ.

Z badań mammograficznych mogą 
skorzystać mieszkanki gminy wieku od 
37 lat wzwyż, które w ciągu ostatnich 
24 miesięcy nie wykonywały mammo-
grafii lub podczas poprzednich badań 
otrzymały pisemne wskazania do 
wykonania ponownego badania mam-
mograficznego po upływie 12 miesię-
cy. Programem nie mogą być objęte 
kobiety, u których wcześniej w piersi 
zdiagnozowano zmiany nowotworowe 
lub o charakterze złośliwym.
Zapisy kobiet zainteresowanych ba-
daniami prowadzone są w Punkcie 
Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie, tel. 44/ 731 31 10.

Badania USG piersi
Kolejne mieszkanki gminy Klesz-
czów, chcące poddać się badaniu 
USG piersi, będą mogły to zrobić 6 
października (sobota). Badania zo-
staną przeprowadzone w godz. 9.00-
11.30 w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Kleszczowie.
Zapisy w Punkcie Obsługi Klienta 
w Urzędzie Gminy, tel. 44/ 731 31 10.

Bilety PKS
Informujemy, że najbliższy termin 
sprzedaży biletów miesięcznych PKS 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie to 
piątek 28 września, godz. 10-13.

Gmina pomoże w remoncie
roga powiatowa oznaczona numerem 1902E prowadzi od skrzyżowania w Słoku na zaplecze 
elektrowni. Ma długość ponad 2,3 km. O stanie jej nawierzchni najlepiej świadczą ustawione 

przy wjeździe znaki. Jezdnia jest pełna spękań i nierówności, które dotąd tylko doraźnie remontowa-
ne były przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Starostwo Powiatowe wystąpiło do 
Rady Gminy Kleszczów oraz pełniące-
go funkcję wójta Jacka Rożnowskiego 
o udzielenie pomocy finansowej na prze-
budowę tej drogi. Uchwała w sprawie 
przyznania kwoty 500 tys. zł na ten cel zo-
stała podjęta na sierpniowej sesji. Oprócz 
środków pozyskanych z Kleszczowa po-
wiat zamierza sięgnąć po pieniądze z Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych na rok 2013.

(s)

D
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GOPS przypomina 
o składaniu wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klesz-
czowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy – 
od 01.11.2012 r. do 31.10.2013 r. - przyjmowane są 
od dnia 1 września.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wnio-
sek wraz z dokumentami do dnia 30 września, usta-
lenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastę-
puje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wnio-
sek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 paź-
dziernika do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do 
świadczeń z rodzinnych oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 
grudnia.

Fundacja zaprasza na szkolenia
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2012/13 Fundacja Rozwoju Gminy Klesz-

czów ogłasza zapisy na szkolenia i kursy dla mieszkańców naszej Gminy.
Do tej pory zgłosiły się do Fundacji osoby zainteresowane szkoleniami z zakresu:
•	 prawa jazdy kat. C i E,
•	 przewozu rzeczy,
•	 uprawnień SEP,
•	 obsługi wózków widłowych,
•	 obsługi maszyn ciężkich (ładowarki, koparki, spycharki).
Nadal przyjmujemy zgłoszenia na te szkolenia. Ponadto Fundacja informuje, że 

przyjmuje zapisy na inne rodzaje szkoleń, podnoszących kwalifikacje mieszkańców Gmi-
ny Kleszczów. Zostaną one zorganizowane pod warunkiem zgłoszenia się przynajmniej 
15-osobowej grupy uczestników.

Zarząd Fundacji podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania uczestniczącym w szkole-
niach mieszkańcom, w wysokości:

•	 50 % kosztów osobom pracującym,
•	 70 % kosztów bezrobotnym mieszkańcom gminy.
Warunkiem uczestnictwa w kursie, oprócz stałego zameldowania, jest wpłata przy zapi-

sie zaliczki w wysokości 200 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 5 października w sie-
dzibie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów (ul. Sportowa 3).

Informacja GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, iż zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wyso-
kości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę 
do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 
poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodo-
wych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinne-
go. Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.

•	 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest 
dziecko niepełnosprawne,

2. Od dnia 1 listopada 2014 r.
•	 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest 

dziecko niepełnosprawne.
Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

•	 77 zł na dziecko do 5 lat,
•	 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
•	 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.
Na dotychczasowym poziomie pozostaje wysokość: ● dodatków do za-

siłku rodzinnego, ● jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ● 
świadczenia pielęgnacyjnego, ● zasiłku pielęgnacyjnego.

Godziny otwarcia 
PZO

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segre-
gowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii 
Łuszczanowice, prowadzony przez spółkę 
EKO-REGION Bełchatów, przyjmuje odpa-
dy przywożone przez mieszkańców gminy 
Kleszczów, którzy posiadają aktualną umo-
wę ze spółką Eko-Region Bełchatów na od-
biór odpadów komunalnych. Tę umowę na-
leży okazać przy odbiorze odpadów.

Podajemy terminy otwarcia punktu do 
końca września:
•	 24 września – 12.00–20.00
•	 25 września – 12.00–20.00
•	 26 września – 12.00–20.00
•	 27 września – 10.00–20.00
•	 28 września – 10.00–20.00
•	 29 września – 8.00–20.00

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie do 30 września prowa-
dzi zapisy uczniów i studentów, chcących wyjechać na zorganizo-
wany wypoczynek zimowy.

Przewidziano następujące formy: 
● dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III - 7-dniowy obóz 

w górach, połączony z nauką i doskonaleniem umiejętności jaz-
dy na nartach,

● dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI - 7-dniowy obóz 
w górach, połączony z nauką i doskonaleniem umiejętności jaz-
dy na nartach,

● dla uczniów gimnazjum - 7-dniowy obóz w górach, połączo-
ny z nauką i doskonaleniem umiejętności jazdy na nartach lub 
snowboardzie,

● dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów (niepracują-
cych) - 7-dniowy obóz narciarsko-snowboardowy w górach,

● dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów - 
7-dniowy obóz szkoleniowo-rekreacyjny w górach (zajęcia mu-
zyczne i taneczne uczestników, nauka i doskonalenie jazdy na 
nartach lub snowboardzie).
Warunki przyjmowania zapisów, a także inne szczegóły zwią-

zane z organizacją wypoczynku zimowego zainteresowani znajdą 
na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.

Zapisy na zimowy wypoczynek Bezpłatne szkolenia
W Bełchatowie organizowana jest kolejna edycja bezpłatnych 

szkoleń unijnych w ramach projektu „Akademia kompetencji ICT”. 
Zainteresowani mogą zgłaszać się na szkolenia „Obsługa pakietu 
MS Office – Word, Excel, Power Point” oraz „ICT - kompetencje me-
nedżerskie”. Informacje na temat szkoleń można znaleźć na stronie 
www.akademiaICT.pl lub pod numerem tel. 505 242 500 i 44/ 632 
36 05). Nabór trwa do 28 września lub do uzyskania 24 zgłoszeń.

***
26 października w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Beł-

chatowie (ul. Bawełniana 3) odbędzie się spotkanie informacyjne 
na temat projektu „Sięgnij po certyfikat - potwierdź swoje kwalifika-
cje”. Jego uczestnicy będą mogli bezpłatnie zdobyć świadectwa 
na tytuł zawodowy czeladnika oraz mistrza w zawodach branży 
budowlanej: cieśla, betoniarz-zbrojarz, elektryk, kamieniarz, mu-
rarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci wod-kan, 
monter sieci gazowych, monter instalacji gazowych, posadzkarz.

Projekt realizowany będzie przez Centrum Edukacji Zawodo-
wej CARGO i adresowany jest do osób bezrobotnych i pracujących. 
Więcej szczegółów znaleźć można na stronie www.projektlodz.
cargo.edu.pl. Zgłoszenia są przyjmowane pod nr: (44) 631-40-65, 
631-40-60, 631-40-78.
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Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. 
z siedzibą w Kleszczowie, 
ul. Główna 122 

ogłasza zapisy na poniższe szkolenia,
które planuje rozpocząć 

na przełomie września i października:
1. Kurs „Język  angielski  biznesowy”.

Semestr obejmuje 60 godz. dydaktycznych (po 50 min.). 
Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, 
jeden raz w tygodniu po 2 godz. 
Cena - 700 zł/os. (cena 1 godz. - 11,66 zł). Możliwość opła-
ty w 2 ratach.

2. Kurs „Język  angielski - poziom beginner”.
Semestr obejmuje 60 godz. dydaktycznych (po 50 min.). 
Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, 
jeden raz w tygodniu po 2 godz. 
Cena - 700 zł/os. (cena 1 godz. - 11,66 zł). Możliwość opła-
ty w 2 ratach. 

3. Kurs „Język angielski - poziom elementarny”.
Semestr obejmuje 60 godz. dydaktycznych (po 50 min.). 
Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, 
jeden raz w tygodniu po 2 godz. 
Cena 700 zł/os. (cena 1 godz. - 11,66 zł). Możliwość opłaty 
w 2 ratach. 

4. Kurs „Język hiszpański w użyciu”.
Zajęcia prowadzone będą przez native speakera. Semestr 
obejmuje 60 godz. dydaktycznych (po 50 min.). Zajęcia od-
bywać się będą w godzinach popołudniowych, jeden raz 
w tygodniu po 2 godz.
Cena 700 zł/os. (cena 1 godz. - 11,66 zł).Możliwość opłaty 
w 2 ratach.

5. Kurs komputerowy EXCEL – wersja 2010.
Zajęcia zaplanowane na 30 godz. dydaktycznych odbywać 
się będą w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygo-
dniu po 3 godz.
Cena 360 zł + VAT/os. (442,80 zł brutto). Możliwość opłaty 
w 2 ratach.

6. Kurs „Projektowanie graficzne oraz obsługa progra-
mów graficznych wspomagających proces projektowa-
nia i przygotowania do druku offsetowego i cyfrowego”.
Zajęcia zaplanowane na 45 godz. dydaktycznych odbywać 
się będą w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygo-
dniu po 3 godz.
Cena - 460 zł + VAT/os. (565,80 zł brutto). Możliwość 
opłaty w 2 ratach.

7. Szkolenie „Obsługa kas fiskalnych”.
Szkolenie jednodniowe (w godz. 900–1500).
Cena 70 zł + VAT/os (86,10 zł brutto).

8. Szkolenie „Podstawowe wymagania higieniczno-sa-
nitarne w zakładach produkujących lub wprowadza-
jących do obrotu środki spożywcze” (dawne minimum 
sanitarne).
Zajęcia zaplanowane na 2 dni odbywać się będą w godzi-
nach popołudniowych. Cena 90 zł + VAT/os. (110,70 zł 
brutto).

Przeprowadzenie powyższych szkoleń uzależnione jest od 
ilości zgłoszeń. Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać 
w siedzibie Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 14; 44/ 731 37 10 oraz 
na stronie internetowej 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 44/ 731 37 32.

Uwaga przedsiębiorcy!!!
Ministerstwo Gospodarki przypomina, że wszelkie czynności związane 

z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CE-
IDG), prowadzonej przez ministerstwo są BEZPŁATNE.

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospo-
darczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Pisma 
rozsyłane do przedsiębiorców przez niektóre firmy, sugerujące konieczność 
uiszczenia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są w istocie oferta-
mi handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. 
Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, 
która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznopraw-
ny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogól-
nodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w pu-
blicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), 
w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również ko-
munikat ministra gospodarki, zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.
pl/ceidg.cms.engine/.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu za opłatą należy podchodzić 
ze szczególną ostrożnością.

Szkoła językowa w Kleszczowie 
COOL ENGLISH SCHOOL
Oferuje kursy języka angielskiego:

v dla dzieci (od 4 lat) nauka poprzez 
zabawę,

v młodzieży metodą Direct Teens kurs 
konwersacyjny z przygotowaniem do 

egzaminu gimnazjalnego,
v dorosłych metodą Direct Method 

for English, w której najważniejsza jest 
komuniakcja oraz
v kursy maturalne

NAUCZ SIĘ MÓWIĆ PO ANGIELSKU!
Zapisy codziennie pod nr tel. 505 890 354 
lub w sekretariacie szkoły w poniedziałek, 

wtorek, czwartek od 12.30 do 18.30 
na ul. Głównej 80 w Kleszczowie 

(rabaty przy zapisie do 10.10.12 r).

Ofiarni krwiodawcy
egularnie informujemy o działalności Gminnego Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie oraz o efektach 

kolejnych akcji krwiodawstwa. W ostatnim czasie klub HDK prze-
prowadził dwie takie akcje. 17 sierpnia do kompleksu SOLPARK 
zgłosiło się 46 krwiodawców. Z tego grona do oddania krwi zostało 
zakwalifikowanych 44 dawców. Efektem akcji było 19,8 litra najcen-
niejszego leku. Nasi krwiodawcy zmobilizowali się w okresie waka-
cyjnym, kiedy w szpitalach dramatycznie maleją zapasy krwi. Taka 
postawa zasługuje na najwyższe uznanie.

Akcja przeprowadzona 14 września została zorganizowana 
wspólnie przez Gminny Klub HDK oraz Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie. Krew oddało 13 uczniów ZSP. Zebrano 
w sumie 5,850 litra tego cennego leku, z czego siedem jednostek 
(3,150 litra), przekazano dla chorej mieszkanki Żłobnicy.

– W imieniu chorej i naszego klubu dziękujemy uczniom za za-
angażowanie – mówi przedstawiciel kleszczowskiego klubu. – Wie-
rzymy, że i uczniowie i ich opiekunowie będą włączać się także do 
kolejnych akcji.

Następna akcja krwiodawcza została zaplanowana na 19 paź-
dziernika, w godz. 11.00-14.00 w SOLPARKU.

(s)

R



6  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 17-18/349-350

Seniorzy na wycieczce

Duży wybór dla ludzi z pasją
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie prowadził od począt-

ku września nabór do nowych kół zainteresowań, które rozpocząć 
mają swoją pracę w pierwszych dniach października. Będą działać 
koła zainteresowań, a także grupy uczące się gry na określonych 
instrumentach. Zaplanowane zostały m.in. zajęcia kół: ● ceramicz-
nego, ● plastycznego, ● tanecznego, ● informatycznego, ● mul-
timedialnego, ● wokalnego, ● fotograficznego, ● filmowego, ● te-
atralno-recytatorskiego.

Prowadzona będzie także (jeśli zgłoszą się chętni): nauka gry 
na gitarze, kayboardzie, instrumentach dętych (drewnianych, bla-
szanych) i perkusyjnych. W odrębnej grupie ćwiczyć mają mażo-
retki.

W przypadku osób dorosłych proponowane są zajęcia: ● z ce-
ramiki artystycznej, ● z podstaw technik plastycznych, ● z malowa-
nia na jedwabiu, a także koła zainteresowań: ● fotograficzne, ● fil-
mowe, ● multimedialne.

Zainteresowani mogą się jeszcze kontaktować telefonicznie 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury (tel. 731-35-63 lub 731-32-30) lub 
zgłaszać do jego obecnej siedziby w Łękińsku przy ul. Szkolnej.

andomierz, Przemyśl i Łańcut to główne punkty 3-dniowej 
wycieczki, zorganizowanej z okazji Dnia Ludzi Starszych 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. W wycieczce 
uczestniczyło 44 emerytów i rencistów, którzy w pierwszym dniu 
zwiedzili Sandomierz, podziwiając z bliska takie perełki jak Brama 
Opatowska, renesansowy ratusz, Wąwóz Królowej Jadwigi oraz 
Podziemną Trasę Turystyczną pod kamieniczkami sandomier-
skiego rynku. Drugi dzień wypełniło naszym turystom zwiedzanie 
zamku w Krasiczynie wraz z przyległym parkiem, przemyskiego 
rynku wraz z katedrami i kościołami, a także Sanktuarium Maryj-
nego w Kalwarii Pacławskiej.

W trzecim dniu, już w drodze powrotnej z Soliny do Klesz-
czowa seniorzy udali się do Łańcuta, by obejrzeć tu pałac Lubo-
mirskich i Potockich - jedną z najpiękniejszych rezydencji arysto-
kratycznych w Polsce, otoczoną malowniczym parkiem w stylu 
angielskim.

(s)

S

Gmina na łódzkim jarmarku
egoroczny jarmark odbywał się 8 i 9 września na terenie 
kompleksu wystawienniczego MOSiR przy ulicy Skorup-

ki 21. Stoisko promocyjne Gminy Kleszczów zostało przygotowa-
ne przy współpracy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kleszczowie. Tak jak w ubiegłym roku odwiedzający podziwia-
li przykłady rękodzieła artystycznego, wykonanego przez miesz-
kańców naszej gminy w ramach zajęć prowadzonych w pra-
cowniach GOK. Tym razem dużą część prezentowanych prac 

stanowiła dekoracyjna cera-
mika.

Uczestnicy jarmarku mo-
gli uzupełnić swoje wiado-
mości o gminie Kleszczów 
korzystając z rozdawanych 
bezpłatnie ulotek informa-
cyjnych oraz map turystycz-
nych. Na stoisku znalazły 
swoje miejsce także ulotki re-
klamujące ofertę kompleksu 
SOLPARK.

Bardzo dobrze została 
przyjęta przez łodzian Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Kleszczów. Nasi mu-
zycy wraz z mażoretkami wy-
stąpili najpierw przy gminnym 
stoisku, a potem - w dłuż-
szym koncercie - na scenie 
regionalnej.

(s)

T

Nowy rok rozpoczęty
3 września uczniowie i nauczyciele spotkali się znowu po wakacyjnej przerwie. 

We wszystkich szkołach gminy Kleszczów tego dnia zainaugurowano uroczyście 
nowy rok szkolny. Na starcie roku 2012/2013 liczba uczniów wszystkich szkół wy-
nosiła 726. W poszczególnych szkołach uczy się: ● Szkoła Podstawowa w Klesz-
czowie: 268 (w tym 43 pierwszoklasistów; ● Szkoła Podstawowa w Łękińsku: 78 
(19); ● Gimnazjum: 198 (67); ● Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych: 182 (67).

Wyprawka szkolna
Z rządowego programu dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów 

z najuboższych rodzin skorzystało 14 uczniów z naszej gminy, w tym 10 ze szko-
ły podstawowej w Kleszczowie, 2 – z gimnazjum oraz 2 z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych. Dofinansowanie wyniosło łącznie 1853 zł - dokładnie tyle, ile kwo-
ta przyznana gminie Kleszczów decyzją wojewody łódzkiego.
Maszerowali na orientację

XIII Regionalny Marsz na Orientację został zorganizowany przez bełcha-
towskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ku czci żołnierzy wal-
czących na Borowej Górze we wrześniu 1939 r. Trzyosobowe grupy miały do 
pokonania trasę: Grocholice – Kielchinów - Borowa Góra, rywalizując przy tym 
w udzielaniu pomocy przedmedycznej, strzelaniu z broni pneumatycznej, rzucie 
granatem oraz w quizie z wiedzy historycznej. Leśne miejsca, przy których spraw-
dzano wspomniane umiejętności i wiedzę, należało odnaleźć przy pomocy mapy.

Z grona 21 uczniów kleszczowskiego liceum, którzy uczestniczyli w marszu 
najlepiej wypadła drużyna z klas I: Tomasz Wypych, Izabela Krauze i Aleksandra 
Grzesiak. Zajęła ona VI miejsce. (s)

Szkolne wieści
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Na

ięcioosobowa komisja powołana w Urzędzie Gminy prze-
prowadziła dwukrotną ocenę rywalizujących w konkursie 

posesji – pierwszy raz pod koniec czerwca, drugi raz – miesiąc 
później. Oceniano odrębnie posesje siedliskowe oraz posesje 
w gospodarstwie rolnym. Główna nagroda w kategorii „posesja 
siedliskowa” wyniosła 3 tys. zł, a w kategorii „posesja w gospo-
darstwie rolnym” – 3,5 tys. zł.

Punkty decydujące o końcowym wyniku przyznawane były 
nie tylko za pomysłowe urządzenie przydomowych ogródków, 
ale też m.in. za sposób gromadzenia i odprowadzania ścieków 
komunalnych, stan zabezpieczenia przeciwpożarowego budyn-
ków, zakres prowadzonej w danym gospodarstwie selektywnej 
zbiórki odpadów, a także stan utrzymania pasa zieleni, rowu i 
chodnika przed posesją. Dodatkowo w gospodarstwach rolnych 
ocenie podlegały: miejsce i sposób gromadzenia obornika i gno-
jowicy, miejsca przebywania zwierząt oraz sposób przechowy-
wania sprzętu rolniczego.

Wyniki konkursu przeprowadzonego w 2012 r.:
Kategoria „Posesja siedliskowa”:
I. Joanna Krystyniak - Kleszczów
II. Barbara Muskała - Łuszczanowice Kolonia
III. – nagrody równorzędne:

o Barbara Berłowska - Kleszczów
o Katarzyna Kuliberda - Wolica

Kategoria „Posesja w gospodarstwie rolnym”:
I. Elżbieta Kmieć - Łękińsko.
W tej kategorii więcej nagród nie przyznano.

Zwycięską posesję siedliskową komisja opisała w ten spo-
sób: Ogród bardzo dobrze utrzymany, w stare drzewa wkom-
ponowane nowe nasadzenia dające dużą bioróżnorodność, ro-
ślinność wzbogacona o kwiaty jednoroczne. Na terenie ogrodu 

umieszczono 
hamak, ław-
kę ogrodową 
oraz inne ele-
menty małej 
architektury, 
służące do 
przechowywa-
nia drewna. 
Ogród oświe-
tlony. Wyko-
szony pas 
zieleni przed 
posesją.

A oto krótki 
opis uhonorowanej główną nagrodą posesji w gospodarstwie rol-
nym: Budynki gospodarcze w dobrym stanie z zabezpieczenia-
mi przeciwpożarowymi. Część użytkowa dobrze odseparowana 
od części wypoczynko-
wej. Na terenie posesji 
znajduje się zbiornik 
wodny, w pobliżu które-
go umieszczono altanę. 
Wszelkie sprzęty i ma-
szyny rolnicze znajdują 
się w przygotowanych 
do ich przechowywania 
budynkach. Nasadzenia 
urozmaicone, liczne ra-
baty z roślinami jedno-
rocznymi. Zadbany pas 
zieleni przed posesją.

(s)

Które posesje zwycięskie?

Junior Media 
w Kleszczowie

yła to druga edycja Letniej Szkoły Junior Media. Udział w niej 
był nagrodą dla młodych dziennikarzy, a zarazem szansą na 

odbycie zajęć z profesjonalnymi redaktorami i fotoreporterami, pra-
cującymi na co dzień w gazetach koncernu Polskapresse.

Obok warsztatów w programie pobytu w Kleszczowie znala-
zły się zajęcia integracyjne i sportowe, a także odwiedziny w kil-
ku zakładach, funkcjonujących w Kleszczowskich Strefach Prze-
mysłowych (KWH Pipe Poland, Caparol Polska i Constantia Teich 
Poland). Uczniowie odwiedzili także m.in. łódzką redakcję „Pol-
ska-Dziennik Łódzki”. Na zakończenie w hali SOLPARKU roze-
grany został turniej siatkarski z udziałem uczestników letniej szko-
ły oraz młodych siatkarzy ze szkółek założonych przez gwiazdy 
Skry Bełchatów - Michała Bąkiewicza i Mariusza Wlazłego. Młodzi 
zawodnicy mieli szansę słuchać porad i wskazówek udzielanych 
przez jednego z najlepszych siatkarzy w Polsce - M. Wlazłego.

(s)

Przyłapani na czytaniu
wakacyjny konkurs fotograficzny „Przyłapani na czy-
taniu”, ogłoszony przez Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Kleszczowie, złożono 5 zestawów fotografii. Spośród nich ko-
misja konkursowa pod przewodnictwem dyrektor GBP Violet-
ty Kacperek nagrodziła trzy prace. Pierwszą nagrodę przyznano 

wykonanej przez Ju-
stynę Cieślak foto-
grafii „Przypływ”.

Nagrody ufun-
dowała Gminna Bi-
blioteka Publiczna w 
Kleszczowie. Kon-
kursowe prace moż-
na oglądać na wy-
stawie urządzonej 
w siedzibie GBP na 
terenie kompleksu 
SOLPARK. (s)

P

B
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1. Informacje ogólne.
Kostka brukowa, obrzeża chodnikowe oraz płyty chodnikowe znajdują się na 
paletach w Żłobnicy – baza Zakładu Komunalnego „Kleszczów”.
2. Ilości.

Kostka brukowa – koloru szarego, typ Behaton, grubości 6 cm w ilości 
700 m2.
Obrzeże chodnikowe – koloru szarego o wymiarach 6x20x75 w ilości 
70 sztuk.
Płytka chodnikowa – koloru szarego o wymiarach 7x50x50 w ilości 100 
sztuk.

3. Cena sprzedaży oraz terminy przetargów.
•	 08 października 2012 r. do godz. 12.00 na ilość 180 m2 kostki 

brukowej oraz 18 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 
1.836,00 zł.

•	 11 października 2012 r. do godz. 12.00 na ilość 50 szt. płytek 
chodnikowych za cenę wywoławczą 50,00 zł.

•	 15 października 2012 r. do godz. 12.00 na ilość 180 m2 kostki 
brukowej oraz 18 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 
1.836,00 zł.

•	 18 października 2012 r. do godz. 12.00 na ilość 50 szt. płytek 
chodnikowych za cenę wywoławczą 50,00 zł.

•	 22 października 2012 r. do godz. 12.00 na ilość 180 m2 kotki 
brukowej oraz 18 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 
1.836,00 zł

•	 29 października 2012 r. do godz. 12.00 na ilość 160,00 m2 kostki 
brukowej oraz 16 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 
1.616,00 zł.

4. Termin realizacji.
W ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy oraz uiszczeniu należności 
w kasie Urzędu Gminy.
5. Elementy składowe oferty.
Oferta składa się z oferty cenowej (wg wzoru Załącznik nr 2 do Zarządzenia).
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana:
- na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
- w języku polskim pod rygorem nieważności,
- w jednym egzemplarzu,
- podpisana – każda strona oferty, przez osobę lub osoby uprawnione do 
zaciągania zobowiązań,
- wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane,
- wszelkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny i parafowane 
przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą 
dokonania poprawki,

Wójt Gminy Kleszczów ogłasza przetarg ograniczony ofertowy 
na sprzedaż kostki brukowej, obrzeży chodnikowych oraz płyt chodnikowych

pochodzących z rozbudowy dróg gminnych ul. Sosnowej i ul. Słonecznej.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją:
Sprzedaż składników majątkowych pochodzących z zadania „Rozbudowa 
dróg gminnych ul. Sosnowa i ul. Słoneczna”
Dotyczy przetargu w dniu ………………….2012 roku
Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie. 
8. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Jednym kryterium oceny oferty jest wysokość zaproponowanej ceny brutto.
Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto.
9. Postanowienia końcowe.
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-
sprzedaży.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy - pokój 
nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140, ul. Główna 45 w Kleszczowie.

Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 
podania przyczyn.

Wójt Gminy Kleszczów

…………………………….
(miejscowość, data)

OFERTA CENOWA
dotyczy przetargu ofertowego ograniczonego na sprzedaż kostki 
brukowej, obrzeży chodnikowych oraz płytek chodnikowych 
pochodzących z rozbudowy dróg gminnych ul. Sosnowej i ul. Słonecznej.
…………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym ograniczonym w dniu 
………….……. na sprzedaż kostki brukowej*, obrzeży chodnikowych*, 
płytek chodnikowych*  i proponuję cenę.

Cena brutto
……………………………….

Słownie:……………………………………… 
………………………………………….....…zł

*niepotrzebne skreślić
Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w kostki brukowej, 
obrzeży chodnikowych i płyt betonowych, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń 
oraz jestem upoważniony/-na do przygotowania oferty.
Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia stosownej 
umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

……………………………..
(czytelny podpis uczestnika)

•	 przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 
(egzaminator)

•	 przygotowanie do egzaminów certyfikatowych 
(egzaminator TELC)

•	 nauka języka zwykłego, prawniczego i ekonomicznego

Tłumaczenia z języka niemieckiego:
•	 tłumaczenie przysięgłe (tłumacz przysięgły)
•	 zwykłe i specjalistyczne

Nauczanie języka niemieckiego:

Tel. 600-653-103 www.tlumacz-grodek.pl

Grupa firm ROKA 
zatrudni osoby 

do pracy w charakterze 
PRACOWNIKÓW
OCHRONY.

Tel. 44/ 632-21-81, 
695-738-459.
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Odbiór odpadów wielkogabarytowych – wystawka
EKO-REGION sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 2 i 3 października od godziny 6.00 na terenie Gminy Kleszczów prowadzony 
będzie bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane sprzed posesji 
według następującego harmonogramu:

2 października (wtorek)
● Rogowiec, ● Kamień, ● Dębina, ● Żłobnica, ● Antoniówka, ● Łuszczanowice, ● Kolonia Łuszczanowice, ● Wolica, ● Czy-
żów
3 października (środa)
Łękińsko
● ul. Północna, ● ul. Modrzewiowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Miła, ●ul. Ustronna, ● ul. Rolna, ● ul. Długa, ● ul. Słoneczna, ● ul. Po-
przeczna, ●ul. Akacjowa, ● ul. Leśna, ● ul. Klonowa, ● ul. Szkolna

Kleszczów
● ul. Główna, ● ul. Sosnowa, ● ul. Słoneczna, ● ul. Szkolna, ● ul. Tylna, ● ul. Krótka, ● ul. Polna, ● ul. Boczna, ● ul. Ogrodowa, ● ul. 
Łączna, ● ul. Osiedlowa, ● ul. Niska, ● ul. Poprzeczna, ● ul. Cicha, ● ul. Wysoka, ● ul. Sportowa, ● ul. Spacerowa, ● ul. Źródlana, ● 
ul. Brzozowa, ● ul. Wspólna, ● ul. Kalinowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Wrzosowa, ● ul. Jagodowa, ● ul. Jarzębinowa, ● ul. Południowa, ● 
ul. Leśna, ● ul. Jaśminowa, ● ul. Poziomkowa, ● ul. Liliowa, ● ul. Słonecznikowa, ● ul. Chabrowa, ● ul. Krokusowa, ● ul. Kwiatowa, 
● ul. Tulipanowa, ● ul. Wiśniowa, ● ul. Różana, ● ul. Malinowa, ● ul. Miła, ● ul. Irysowa.

Miejscowości i ulice zostały ułożone według kolejności 
przejazdu.

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach 
wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję lub do drogi 
dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:
•	 radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
•	 lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
•	 opony z samochodów osobowych,
•	 złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
•	 dywany, wykładziny, meble
•	 duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, 

skrzynki, wiadra,
•	 elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
•	 odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,
•	 akumulatory.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie 
będą odbierane:
•	 odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
•	 odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (fira-

ny, zasłony, narzuty, koce),
•	 szkło w żadnej postaci,
•	 duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebez-

piecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
•	 odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospo-

darczej,
•	 odpady zawierające azbest – eternit.
UWAGA !!!

Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę od-
bioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport 
oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym 
dniu ulic i miejscowości. Mieszkańcom, którzy nie wystawią 
odpadów przed posesję do godziny 6.00 rano w wyznaczonym 
dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą za-
wracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd 
wymienionymi ulicami i miejscowościami jest jednokrotny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 
44/ 633 08 15 wew. 221.

3

3

3

KOLEKTORY SŁONECZNE
doradztwo

montaż

serwis

Posiadamy referencje
www.kolektory.lodz.pl

Tel. 601 310 014

SPRZEDAM
dom jednorodzinny 

w Lgocie Wielkiej (k/ Radomska). 
Dobra lokalizacja, nie wymaga 

remontu, do zamieszkania od zaraz.
Kontakt: 44/ 680 11 10; 500 114 837

Sprzedam dom 
na terenie gminy Kleszczów 

w miejscowości 
Łuszczanowice.

Tel. 691-736-143. 

P r o d u c e n t  m e b l i
Janusz Moryń„MEBLOMAX”

WYKONUJE MEBLE:
● kuchenne, ● pokojowe, ● sypialnie, ● 

stoły, ● krzesła ●
● biurowe, ● komody, ● szafy wnękowe ●

● oraz nietypowe pod zamówienie Klienta.
3 Na wszystkie meble udzielamy gwarancji.

3 Montaż, transport gratis.
3 Wystawiamy fakturę VAT.

3 Niskie ceny.
Zapraszamy do salonu producenta:

Łuszczanowice 51
tel. (44) 731-48-41, kom. 509-372-199

www.meblomax.org.pl
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S p o r t
Strzeleckie mistrzostwa LZS

września na strzelnicy w Radomsku przy ul. Piaskowej od-
były się indywidualne i drużynowe mistrzostwa Zrzeszenia 

LZS województwa łódzkiego w strzelectwie. Uczestnicy rywalizowa-
li w dwóch konkurencjach, strzelając z karabinka kbks standard (10 
strzałów w pozycji leżąc z odległości 50 m) oraz z pistoletu sporto-
wego (10 strzałów z pozycji stojąc z odległości 25 m).

W zawodach startowała też strzelecka drużyna LKS Omega 
Kleszczów w składzie: Katarzyna Pulwert, Lesław Baryła i Maciej 
Michałek.

Organizatorem strzeleckich mistrzostw były: Wojewódzkie Zrze-
szenie LZS w Łodzi, łódzki Urząd Marszałkowski i Powiatowe Zrze-
szenie LZS w Radomsku.

Zapisy do sekcji 
KS Omega Kleszczów zaprasza dzieci ze szkół podstawo-
wych na zajęcia piłki siatkowej, które odbywają się w każdy 

wtorek w godz. 16.30-18.00 w sali gimnastycznej SP Łękińsko. Za-
jęcia prowadzi instruktor Marcin Szymak. 

***
Sekcja Shorin-Ryu Karate przy LKS Omega Kleszczów prowa-

dzi nabór chętnych do uprawiania tej dyscypliny sportu. Zapisy i za-
jęcia rozpoczynają się we wrześniu. Treningi odbywać się będą 
w poniedziałki i środy w godz. 16.00-18.30 w Szkole Podstawowej 
w Łękińsku. Informacji udziela i zapisy prowadzi instruktor Zbigniew 
Berłowski.

Kiedy grają piłkarze?
rwa już na dobre jesienna runda rozgrywek piłkarskich se-
zonu 2012/2013. Uczestniczą w niej zespoły LKS Omega 

Kleszczów. Mecze rozgrywane na boiskach gminnych powinny być 
dla kibiców okazją do dopingowania naszych drużyn, a także do 
chwili relaksu na świeżym powietrzu. Oto terminy najbliższych po-
jedynków:
III liga
(mecze na stadionie w Kleszczowie)
•	 29 września, godz. 15.00 – LKS Omega – GKS Pogoń Grodzisk Maz.
Klasa A
(mecze na boisku w Wolicy)
•	 30 września, godz. 11.00 – LKS Omega II – LKS Astoria II 

Szczerców
Klasa „O” junior młodszy
(mecze na boisku w Żłobnicy)
•	 29 września, godz. 11.00 – LKS Omega – GLKS Włókniarz 

Moszczenica
Klasa Kuchar
(mecze na boisku w Łękińsku)
•	 29 września, godz. 11.00 – LKS Omega – KS Grocholice 

Bełchatów.

Brąz dla piłkarzy Omegi
odczas XV Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Opolu, które od-
bywały się w dniach 23-25 sierpnia, piłkarze LKS Omega 

Kleszczów, wchodzący w skład reprezentacji województwa łódzkie-
go, zdobyli brązowy medal. Piłkarze rywalizowali w turnieju drużyn 
pięcioosobowych.

W zespole Omegi wystąpili: Michał Zientarski, Przemysław 
Ciemniewski, Tomasz Kurstak, Paweł Kowalski, Mateusz Jacak, 
Dawid Stopka i Grzegorz Walentynowicz. Trenerem drużyny był 
Marcin Zimoch.

W największej corocznej imprezie LZS rywalizowało ponad 
800 sportowców z 16 województw. Warto podkreślić, że piłkarze 
z Kleszczowa po raz trzeci z rzędu wrócili z igrzysk z medalem.

Piłka nożna - A klasa
rużyna Omegi Kleszczów, występująca w rozgrywkach okrę-
gowej klasy A po pięciu rozegranych meczach zajmuje I miej-

sce.
Oto wyniki meczów:

•	 19.08. – Omega II– KS Ruch 1961 Chrzanowice 9:2
•	 25.08. – LKS Pamapol-Hetman Rusiec – Omega II 0:7
•	 02.09. – Omega II – GKS Czarni Rozprza 8:3
•	 09.09. – KS Grocholice Bełchatów – Omega II 2:11
•	 15.09. – Omega II – LKS Start Niechcice 5:1

Piłka nożna - III liga
•	 15.08. – Omega Kleszczów – Start Otwock 1:1
•	 18.08. – Warta Sieradz – Omega Kleszczów 0:1
•	 26.08. – Omega Kleszczów – Mazur Karczew 1:0
•	 01.09. – Ursus Warszawa – Omega Kleszczów 3:2
•	 08.09. – Omega Kleszczów – Legionovia Legionowo 1:2 
•	 12.09. – Orzeł Wierzbica – Omega Kleszczów 1:1
•	 15.09. – Omega Kleszczów – Włókniarz Zelów 4:0

Piłkarze trzecioligowej drużyny LKS Omega Kleszczów po sied-
miu rozegranych meczach zajmują szóste miejsce na 16 uczestni-
czących drużyn.

9

D

P

T

L



1 - 30 IX `2012 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  11

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

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

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

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

S p o r t

S p o r t

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

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym na-

leży zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział 
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w 
Kurnosie (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 
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695-
122-863 lub 692-130-780. 

Złoty medal P. Chojnowskiego

Wojewódzkie mistrzostwa 
w piłce nożnej kobiet

września na boisku „Orlik” w Działoszynie odbył się finał wojewódzki mi-
strzostw zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w piłce nożnej kobiet powyżej 16 

lat. Wzięły w nim udział drużyny: LZS Gidle (pow. radomszczański), LZS Działoszyn 
(pow. pajęczański), LZS Rozprza (pow. piotrowski), LZS Sulmierzyce (pow. paję-
czański) i LKS Omega Kleszczów (pow. bełchatowski).

Drużyna mogła liczyć 12 zawodniczek, na boisku występowało 5 zawodniczek 
+ bramkarz. W naszej drużynie zagrały uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie: Justyna Botór, Anita Stanios, Patrycja Kłys, Aleksandra Traj-
dos, Ewelina Bugajska, Justyna Kluba i Ewa Makówka.

enisista stołowy Patryk Choj-
nowski uczestniczył w XIV Igrzy-

skach Paraolimpijskich w Londynie i 
wywalczył złoty medal, pokonując w fi-
nale 3:0 Chińczyka Yanga Ge, rozsta-
wionego z numerem jeden. Pochodzą-
cy z Kleszczowa zawodnik rozpoczynał 
ligowe występy w klubie ŁTSR Łask. W 
barwach tego klubu zdobył złote meda-

le mistrzostw Polski we wszystkich mło-
dzieżowych kategoriach wiekowych. 
Jego pierwszym trenerem był Longin 
Wróbel.

Obecnie P. Chojnowski jest tenisi-
stą zespołu Morliny Ostróda, która wy-
stępuje w najwyższej klasie rozgrywko-
wej w Polsce. Jego trenerem jest były 
olimpijczyk Adam Krzeszewski.

***
Serdeczne gratulacje dla Patryka Chojnowskiego za zdoby-

cie złotego medalu podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Londy-
nie składa zarząd, pracownicy i cała społeczność sportowa klu-
bu LKS Omega Kleszczów. 

T

15

Sprzedam 
działkę budowlaną 

pow. 0,25 ha 
w Kleszczowie.

Tel. 44/ 731-47-88 
(po godz. 16.00).

Poszukuję 
opiekunki 

do 6-miesięcznego 
dziecka.

Tel. 785-530-878

P.H.U.  IRZYKOWSKI  
LESZEK

● okna, ● drzwi zew., ● 
drzwi wew., ● parapety, 

● rolety, ● bramy 
garażowe, ● garaże, ● 

blachodachówki, ● rynny
Kleszczów, ul. Główna 2 B.

Tel. 510-218-366.

Przyjmę 
do pracy 
fryzjerkę.

Tel. 510-218-366.

Sprzedam 
działkę budowlaną 

o pow. 0,74 ha 
na terenie 

gminy Kleszczów 
oraz działkę leśną 

o pow. 0,5 ha 
na Rogowcu.

Tel. 607-864-276.
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Korowód dożynkowy, prowadzony 
przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Gmi-
ny Kleszczów przybył na miejsce festynu 
przed godz. 15. W korowodzie tym kroczy-
ły m.in. poczty sztandarowe, starostowie 
dożynek (Agnieszka Wysocka ze Żłobni-

cy i Grzegorz Urbański z Kamienia), kobie-
ce delegacje poszczególnych sołectw, nio-
sące przygotowane dożynkowe wieńce, szli 
także gospodarze uroczystości – przedsta-
wiciele władz gminy Kleszczów oraz zapro-
szeni na dożynki goście.

Uroczystości rozpoczęła dziękczyn-
na Msza święta, odprawiona przez księ-
dza Krzysztofa Nowaka - proboszcza 
parafii p.w. św. Michała Archanioła w Cha-
bielicach. Koncelebransami byli probosz-
czowie parafii rzymskokatolickich w Klesz-
czowie (Andrzej Pękalski) i w Łękińsku 
(Henryk Gorgoń), udział w nabożeństwie 
wziął także ks. biskup Marek Izdebski z Pa-
rafii Ewangelicko-Reformowanej w Bełcha-
towie.

Po zakończeniu tej modlitewnej czę-
ści święta plonów krótkie wystąpienie do 
uczestników dożynkowego festynu wygło-
sił pełniący funkcję wójta gminy Kleszczów 
– Jacek Rożnowski. Gospodarz dożynek 

odebrał z rąk starostów poświęcony w trak-
cie nabożeństwa chleb, a od delegacji z Dę-
biny – wieniec. Potem nastąpiła ceremonia 
wręczania kolejnych dożynkowych wień-
ców. Obdarowani zostali nimi m.in. prze-
wodniczący Rady Gminy Kleszczów Henryk 
Michałek oraz reprezentujący największych 
pracodawców na terenie: Kazimierz Kozioł 
– dyrektor PGE GiEK Oddział Kopalnia Wę-
gla Brunatnego Bełchatów i Stanisław Pa-

puga – zastępca dyrektora PGE GiEK Od-
dział Elektrownia Bełchatów.

W ramach programu estradowego, któ-
ry wypełnił rozrywkową część Dożynek 
Gminnych zaprezentowały się: Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów, Ze-

spół Pieśni i Tańca Bańdurka z Łowicza, 
zespół country Drink Bar, Rafał Brzozow-
ski oraz zespół Formacja Nieżywych Scha-
buff. Świąteczny festyn zakończył program 
Biesiada polska – duża porcja tanecznych 
rytmów.

W dożynkowym programie nie zabra-
kło konkursów, zabaw i pokazów. Zgodnie 
z tradycją ogłoszone zostały wyniki kolejnej 
edycji „Konkursu na najschludniejszą pose-
sję Gminy Kleszczów”. J. Strachocki

Kamień gościł uczestników dożynek

Rafał Brzozowski zaśpiewał m.in. 
swój przebój „Tak blisko”.  å

Poczty sztandarowe w dożynkowym korowodzie.

Za chwilę rozpocznie się dziękczynna Msza 
święta…

… odprawiona przy ustawionym na scenie ołtarzu.

Starostowie przekazują chleb gospodarzowi 
dożynek.

Dyrektor KWB Bełchatów dziękuje za przeka-
zany mu wieniec.

Barwne dekoracje w sąsiedztwie sceny.

Dziewczęca część Zespołu Pieśni i Tań-
ca BAŃDURKA.

Znakomity koncert dała kleszczowska 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Na dożynkach można było zaopatrzyć 
się w różne gatunki miodu.

Jeden z konkursów zorganizowanych 
przez GOK.


