
Nagrody
dla gminy i wójta

hotelu Victoria w Warszawie odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagród laureatom rankingu inwestorów samorzą-

dowych 2007 – 2009, ogłoszonego przez Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”. Oceniano wielkość nakładów po-
noszonych przez gminy, miasta, powiaty i województwa na roz-
budowę infrastruktury technicznej. Pod lupę wzięto inwestycje 
z zakresu transportu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. 
W opinii autorów rankingu wydatki te mają największy wpływ na 
rozwój gospodarczy. Suma wydatków została następnie podzie-
lona na jednego mieszkańca.

W kategorii gmin wiejskich Klesz-
czów zdecydowanie wyprzedził inne 
gminy zajmując po raz ósmy pierw-
sze miejsce. Kwota wydatków inwe-
stycyjnych przypadająca na głowę 
mieszkańca gminy wyniosła 14.777 
zł. Nagrodą jest kolejna statuetka, 
przedstawiająca postać Kazimierza 
Wielkiego – króla, który – jak wiado-
mo – zastał Polskę drewnianą, a zo-
stawił murowaną. Statuetkę odebra-
ła wójt Kazimiera Tarkowska. 

Nie było to jedyne trofeum przy-
wiezione z samorządowego forum. 
Wójt gminy została także uhonoro-
wana Srebrnym Medalem Polskie-
go Klubu Infrastruktury Sportowej 
za „aktywną działalność Gminy na 
rzecz budowy nowoczesnych obiek-
tów sportowych”.
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å ciąg dalszy na str. 12

Odwaga świętości...

W

å ciąg dalszy na str. 2

Premiera
haftowanego obrazu

września w Dobryszycach, a dzień później w Kleszczowie 
można było uczestniczyć w historycznej, bo premierowej 

prezentacji wykonanej techniką haftu krzyżykowego kopii obrazu „Bi-
twa pod Grunwaldem”. Temu wydarzeniu towarzyszyły nie tylko ofi-
cjalne uroczystości z udziałem samorządowców i mieszkańców regio-
nu łódzkiego. Była także część piknikowa, w szczególnej, historycznej 
oprawie. Publiczność (dodajmy, że bardzo liczna) oglądała m.in. po-
kazy walk rycerskich, tańców dworskich i dawnej mody.

Haftowany obraz (pisaliśmy o nim obszernie w nr 16 „IK”) powstał 
dzięki współpracy kilkudziesięciu hafciarek (w większości mieszka-
nek regionu łódzkiego) i dzięki wsparciu sponsorów. Na miejsce klesz-
czowskiej premiery „Bitwy…” wybrana została aula kompleksu „SOL-
PARK Kleszczów”. Już w przeddzień tego wydarzenia, w auli odbył 
się pokaz I części filmu fabularnego „Krzyżacy” w reżyserii Aleksan-
dra Forda. å ciąg dalszy na str. 7

to motyw przewodni tegorocznego, jubileuszowego Dnia Papieskiego. W niedzielę 10 paź-
dziernika obchodzili go także mieszkańcy gminy Kleszczów. Współorganizatorami obchodów 

X Dnia Papieskiego w Kleszczowie były: Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Anielskiej, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych, Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy. 

W kleszczowskim kościele odprawiona została Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji i kanonizacji 
Jana Pawła II. Mszę odprawił i kazanie wygłosił ks. Przemysław Wesołowski z parafii w Bogdanowie. 
W słowach skierowanych do wiernych nawiązał do słów Jana Pawła II: „Odważcie się być świętymi no-
wego tysiąclecia”, wypowiedzianych na spotkaniu z młodzieżą. Mówił o odwadze bycia świętym w dzi-
siejszych czasach, kiedy coraz częściej dochodzi do głosu model życia bez Boga, przypomniał też po-
staci świętych XX wieku: Matki Teresy, Ojca Pio, ks. Jerzego Popiełuszki.

Po nabożeństwie odbyło się uroczyste wręczenie nagród, przyznanych laureatom zorganizowanych 
wcześniej konkursów. W I Gminnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II uczestniczyli uczniowie star-
szych klas szkół gminy Kleszczów: podstawówek, gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Kon-
kurs odbył się 1 października. Pierwsze miejsce w tej rywalizacji zdobyła uczennica kl. VI b SP w Klesz-
czowie - Magdalena Kochanowska (na zdjęciu), II miejsce - Aleksandra Chinalska (kl. II a Liceum 
Ogólnokształcącego), a III miejsce - Jakub Misiak (kl. VI SP w Łękińsku).

...
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å ciąg dalszy ze str. 1

W urzędowym kalejdoskopieWybory Samorządowe ‘2010
OBWIESZCZENIE

Wójta  Gminy  Kleszczów
z dnia 30 września 2010 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wy-
bieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie 

Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sej-
mików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja 

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 
r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIV/555/06 Rady Gminy 
Kleszczów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie podziału gminy na okręgi 
wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu i Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 31 lipca 2006 r. podaje się do publicznej wiadomości informację 
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych 
radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej:

Nr
 o

kr
ęg

u 
wy

bo
rc

ze
go

Granice okręgu

Liczba 
wybiera-

nych 
radnych

1 Bogumiłów, Kamień, Dębina, Rogowiec, 
Słok-Młyn 1

2 Żłobnica 1
3 Antoniówka, Kocielizna 1
4 Kleszczów 5
5 Łuszczanowice, Łuszczanowice Kolonia 3

6 Łękińsko, Adamów, Wola Grzymalina 
Kolonia, Stefanowizna 2

7 Czyżów, Wolica 2

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w 
Kleszczowie, ul. Główna 47, pokój nr 1, tel. 44/ 731-31-10.

       Wójt Gminy Kleszczów
(-) KAZIMIERA TARKOWSKA

Gminna Komisja Wyborcza 
w Kleszczowie…

… składa się z ośmiu osób. Przewodniczącą GKW została wybrana Elżbieta 
Frankowska, a jej zastępczynią - Urszula Sosińska. 

Członkowie komisji to: Jerzy Błaszczyk, Ewelina Drab, Paweł Jędrzejczyk, 
Wioletta Michałek-Raj, Marta Olbrych, Tomasz Rogut i Mariola Stasińska.

Siedziba Komisji mieści się w budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie, 
ul. Główna 47, pokój nr 1. W okresie, kiedy przyjmowane były zgłoszenia kandyda-
tów na radnych (12 – 22 października) członkowie GKW pełnili codzienne, kilkugo-
dzinne dyżury, z wyłączeniem sobót i niedziel.

Dyżury GKW pełnione były także wg ustalonego harmonogramu w czasie, kie-
dy przyjmowane były zgłoszenia kandydatów na wójta tj. w dniach 25, 26 i 27 paź-
dziernika.

Ilu radnych wybiorą Polacy?
Do 22 października można było zgłaszać terytorialnym komisjom wyborczym 

listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wybo-
rów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad 
dzielnic m.st. Warszawy.

W wyborach samorządowych 2010 roku wybierzemy w całej Polsce 2 827 rad 
(różnych szczebli), w tym: 2 479 rad miejskich, miejsko-gminnych i gminnych, 314 
rad powiatów, 16 sejmików wojewódzkich i rady 18 dzielnic Warszawy.

W tych samorządowych gremiach zasiadać będzie łącznie 46 809 radnych.
Na 37,8 mln mieszkańców prawo oddania głosu 21 listopada będzie miało 30 

564 965 wyborców.
Źródło: www.pkw.gov.pl

Nagrody dLa gmiNy i wójta. 28 września podczas konferen-
cji prasowej, zorganizowanej w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) 
w Warszawie ogłoszono wyniki konkursu „Gmina Fair Play”. KIG jest wraz z 
Instytutem Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym współ-
organizatorem tego konkursu. Bilans udziału Kleszczowa w tegorocznej ry-
walizacji to główna nagroda w kategorii wiejskich gmin wielofunkcyjnych 
oraz tytuł „Samorządowego Menedżera Roku 2010” dla wójt Kazimiery Tar-
kowskiej.

Oto uzasadnienia dla nagród przyznanych gminie Kleszczów i wójt 
K. Tarkowskiej, które przygotowała Kapituła Konkursu „Gmina Fair Play”:

Statuetka została przyznana za stworzenie modelowego na skalę kra-• 
ju kompleksu Dydaktyczno-Sportowego „SOLPARK Kleszczów”, służące-
go przede wszystkim kształceniu na najwyższym poziomie młodzieży, która 
w przyszłości będzie stanowić wartościowy kapitał ludzki dla licznych na te-
renie gminy przedsiębiorstw. 

Nagroda „Samorządowy Menedżer Roku” została przyznana za•  zaanga-
żowanie w tworzenie doskonałych warunków dla obecnych i przyszłych in-
westorów i podniesienie do wysokiego standardu życia mieszkańców te-
renów wiejskich, jak również za zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby 
i rozwój młodzieży poprzez inwestycje umożliwiające jej wysoki poziom edu-
kacji z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, jak również aktywny 
i atrakcyjny wypoczynek w nowoczesnym obiekcie sportowym.

W ogólnopolskim konkursie „Gmina Fair Play” Kleszczów bierze udział 
nieprzerwanie od 2003 r. Od początku znajduje się w gronie laureatów głów-
nej nagrody. Ósma statuetka dołączy do zgromadzonej już w Urzędzie Gmi-
ny kolekcji dopiero 17 grudnia. Na ten dzień organizatorzy zapowiedzieli 
konkursową galę w Warszawie.

Wspomnijmy jeszcze o innych październikowych sukcesach naszej gmi-
ny:

w rankingu „Gazety Prawnej” Europejska Gmina Europejskie Miasto • 
Kleszczów zajął 2. miejsce wśród gmin regionu łódzkiego oraz 10. miejsce 
wśród wszystkich samorządów w Polsce; kwota unijnych dotacji, pozyska-
nych przez firmy, Urząd Gminy i gminne jednostki, a także rolników, przypa-
dająca na głowę mieszkańca wyniosła ponad 3629 zł;
w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Innowator”, organizowanego przez 
Centrum im. Adama Smitha, za najlepszy samorządowy projekt sportowo-tu-
rystyczny uznana została budowa marki lokalnej SOLPARK Kleszczów, re-
alizowana przez gminę Kleszczów. 
PEdagodZy NagrodZENi PrZEZ wójta. 14 października 
w Dniu Edukacji Narodowej do Urzędu Gminy na uroczyste spotkanie za-
proszone zostały osoby, którym wójt gminy przyznała nagrody. Spotkanie 
rozpoczęło się od złożenia serdecznych życzeń. Potem odbyło się wręcze-
nie kwiatów oraz listów gratulacyjnych z informacją o wysokości przyznanej 
nagrody. 
W Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nagrodzona zosta-
ła dyrektor Agnieszka Nagoda-
Gębicz oraz Beata Wysmułek 
i ksiądz Sławomir Bednarski. 
W Gimnazjum – oprócz dyrek-
tor Renaty Skalskiej – nagrody 
otrzymały: Bogusława Barań-
ska i Izabela Marcinkowska. W 
Szkole Podstawowej w Klesz-
czowie nagrody otrzymały: dy-
rektor Ewa Stawiak-Kołba oraz 
Iwona Chojnowska, Danuta 
Kuc i Stanisława Więcławska. W Szkole Podstawowej w Łękińsku wójt gmi-
ny nagrodziła dyrektor Agnieszkę Biernacką-Oleszczyk oraz Wiolettę Pa-
cholik i Michała Rejniaka. Nagrodzeni zostali dyrektorzy samorządowych 
przedszkoli: Ewa Jędrzejczyk (PPS w Kleszczowie), Elżbieta Jasek (PPS 
w Łuszczanowicach) i Dorota Paciorek (PPS Łękińsko). Nagrodę otrzymała 
także Katarzyna Niemczyk z przedszkola w Kleszczowie.
PRZEDSZKOLNE KLASY W SZKOŁACH. Po to, by zapewnić 
edukację przedszkolną wszystkim dzieciom, które osiągnęły wiek przed-
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å ciąg dalszy na str. 4

W urzędowym kalejdoskopie

W

KOMUNIKATY
4 i 5 listopada - zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

Na zlecenie władz samorządowych gminy 
Kleszczów w dniach 4 i 5 listopada od godzi-
ny 6.00 na terenie Kleszczowa i pozostałych so-
łectw przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiór-
ka odpadów wielkogabarytowych. Jest to zadanie 
dofinansowane ze środków budżetowych Powia-
tu Bełchatowskiego w ramach zadań z zakresu 
gospodarki odpadami.
Harmonogram akcji:

4 listopada (czwartek): ● Rogowiec; ● 
Kamień; ● Dębina; ● Żłobnica; ● Antoniów-
ka;● Łuszczanowice; ● Kol. Łuszczanowice.

5 listopada (piątek): ● Czyżów; ● Łękiń-
sko; ● Kol. Łękińsko; ● Huby;● Wolica; ● Klesz-
czów.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać 
szczegółowe informacje pod nr tel.:44/ 633 08 
15, wew. 227.

Dodatkowy termin przyjęć
W czwartek 18 listopada w grupie lekarzy 

specjalistów, którzy będą przyjmować pacjentów 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia znajdą się także 
lekarz laryngolog i lekarz dermatolog. Zapisy 
- w rejestracji GOZ.

PUP informuje
Od 1 października rejestracja osób bezrobot-

nych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchato-
wie odbywa się w godz. 800 - 1200, I piętro, sala 
1.2, stanowisko od 3 do 11. W godz. 1200 - 1400 
realizowane jest m.in.: ● wydawanie zaświad-
czeń; ● przyjmowanie podjęć pracy, ● wydawa-
nie poleceń wypłaty.

szkolny, wójt Kazimiera Tarkowska w konsultacji z dyrektorami szkół i przedszkoli samorządowych 
podjęła już wiosną tego roku decyzję o utworzeniu oddziałów dla najstarszych przedszkolaków (sze-
ściolatków) w szkołach podstawowych w Kleszczowie i Łękińsku. Została przeprowadzona adaptacja 
niezbędnych pomieszczeń. Wakacyjny remont sal i łazienek dla sześciolatków w kleszczowskiej podsta-
wówce kosztował w sumie 47,5 tys. zł, natomiast prace adaptacyjne w Łękińsku – 35 tys. zł. Aby wypo-
sażyć sale zabaw dla sześciolatków w niezbędne urządzenia szkoły skorzystały z programu „Radosna 
Szkoła”, pozyskując łącznie prawie 17,5 tys. zł dotacji.
W utworzonych w szkołach trzech oddziałach przedszkolnych uczy się w nowym roku szkolnym ponad 
50 dzieci sześcioletnich.
WYPRAWKI DLA 12 UCZNIÓW. Uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka 
rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie mogli starać się o przyznanie dofinansowania do 
zakupu podręczników. Programem pomocy objęci byli uczniowie klas I – III szkól podstawowych, jak też 
uczniowie klas II gimnazjum z terenu Gminy Kleszczów. Z programu Wyprawka szkolna na rok szkolny 
2010/2011 skorzystało 12 uczniów: dziewięciu ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie oraz trzech z gim-
nazjum. Łączna kwota przyznanego dofinansowania do zakupu podręczników wyniosła 2283 zł.

DROGOWCY NA SŁONECZNEJ. Spółka 
DROGBUD z podczęstochowskiej Lubojenki kontynu-
uje prace związane z przebudową odcinka drogi po-
wiatowej nr 1900E (z Łękińska do Łuszczanowic). 
Drogowcy wykonali już m.in. odwodnienie, przebudo-
wę istniejącej kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci 
wodociągowej i gazowej, ułożyli instalację oświetlenia 
ulicznego oraz kanalizację teletechniczną. 
14 października gotowa była już podbudowa pod ścież-
kę rowerową, a pracownicy zajmowali się m.in. usta-
wianiem krawężników przy brzegach poszerzonej do 
siedmiu metrów jezdni. Termin zakończenia robót prze-
widywany jest na początku grudnia tego roku.
ZWROT AKCYZY – W LISTOPADZIE. Od 

1 do 30 września wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju na-
pędowego złożyło w Urzędzie Gminy 84 producentów rolnych. Do wniosków dołączyli oni faktury VAT 
na prawie 29 tys. litrów kupionego paliwa. Jak obliczyły służby finansowe Urzędu Gminy dzięki skom-
pletowaniu i złożeniu niezbędnych dokumentów rolnicy odzyskają 24.490,86 zł. W ciągu października 
przygotowywane były stosowne decyzje, natomiast wypłata należnej akcyzy odbywać się ma od 2 do 
30 listopada.
POLITECHNIKA NA ZAJĘCIACH TERENOWYCH. Studenci kierunku „Gospodarka Prze-
strzenna” na Politechnice Warszawskiej przyjechali 19 października do Kleszczowa na zajęcia terenowe. 
Interesowały ich zagadnienia gospo-
darki surowcami naturalnymi oraz 
rekultywacji i zagospodarowania ob-
szarów zdegradowanych. Odwiedzi-
li PGE Kopalnię Węgla Brunatnego 
Bełchatów, byli na zrekultywowanym 
już zwałowisku zewnętrznym kopal-
ni (Góra Kamieńsk), a w popołudnio-
wej części zajęć odwiedzili Urząd 
Gminy w Kleszczowie. 
Trwające półtorej godziny spotka-
nie ze studentami poświęcone było 
głównie problemem wpływu dużej 
kopalni odkrywkowej na środowisko 

i zagospodarowanie przestrzenne naszej gminy, a także przed-
stawieniu plusów i minusów obecności kopalni na naszym tere-
nie.
WKRÓTCE DRUGI ODWIERT. Wysoka na prawie 33 me-
try wieża wiertnicza, ozdobiona logotypem generalnego wyko-
nawcy - spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło, została usta-
wiona w Kolonii Łuszczanowice. Tu – na zlecenie działającego 
w imieniu gminy Zakładu Komunalnego „Kleszczów” - rozpocz-
nie się wiercenie drugiego otworu geotermalnego, oznaczonego 
symbolem Kleszczów GT-2. Potężny wieżomaszt typu Cardwell 
KB200 o nacisku 115 ton został przywieziony na teren robót 20 

Kursy w „Arreksie”
agencji „Arreks” zakończył się we 
wrześniu kurs Nowoczesny sprze-

dawca, zorganizowany w ramach projek-
tu „Kleszczowski Klub Integracji jako spo-
sób na aktywizację osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”. Projekt jest re-
alizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kleszczowie i obejmuje 7 bez-
robotnych kobiet.

12 października zakończyło się szkole-
nie Pracownik kadrowo-płacowy. Uczest-
niczyło w nim 15 osób chcących podnieść 
swoje kwalifikacje.

Kolejne szkolenie dotyczące tym razem 
zagadnień z udzielania pomocy przedme-
dycznej zorganizował „Arreks” w II połowie 
października. W 16-godzinnych zajęciach 
uczestniczyło 24 pracowników przedszkoli 
samorządowych z terenu gminy Kleszczów.

W planach na najbliższe miesiące – 
poza ogłoszonym właśnie kursem z języka 
rosyjskiego – jest szkolenie logistyczne, ad-
resowane do firm.

(s)



4  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 19-20/303-304

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

KURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO STOPIEŃ A1
(poziom dla początkujących)

Zajęcia obejmują 60 godz. lekcyjnych. Odbywać się będą 
w godzinach popołudniowych, w siedzibie ARR „ARREKS”. 
Planowany termin rozpoczęcia - koniec listopada br.

Cena promocyjna - 400 zł od osoby.
Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne zaświadczenie o 

jego ukończeniu. Przeprowadzenie szkolenia uzależnione jest od 
ilości zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu 
decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki, pod nr 
tel. 44/ 731 37 31 lub 44/ 731 37 14 oraz na stronie internetowej 
www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

å ciąg dalszy ze str. 3

W urzędowym kalejdoskopie

września. Wcześniej przez kilkanaście dni trwało przygotowywanie placu 
i układanie na nim ułatwiających dojazd płyt betonowych. To zadanie wy-
konała współpracująca z jasielskimi poszukiwaczami spółka Trans-Wiert 
– także z Jasła.
Prace wiertnicze prowadzone będą przez kilkunastoosobową załogę na 
dwie zmiany. Rozpoczną się, kiedy na miejsce odwiertu zostaną dostar-
czone rury potrzebne do zabudowy otworu. Nie będą to zwykłe rury stalo-
we, ale odporne na agresywne działanie wody solankowej (a taką odkryto 
w otworze Kleszczów GT-1) rury z włókna szklanego (fiberglass).
PrZygotowaNia do Zimy. W nadchodzącym sezonie zimo-
wym odśnieżaniem gminnych dróg i placów zajmować się będzie wybra-
na w przetargu spółka Zakład Komunalny „Kleszczów”. Łączna długość 
dróg gminnych i powiatowych przeznaczonych do zimowego utrzyma-
nia wynosi 137,56 km, natomiast łączna suma powierzchni parkingów 
i placów to 23.151 m2. Zakład Komunalny „Kleszczów” wycenił koszt 
jednorazowego odśnieżania wymienionych ciągów ulic na 21 852 zł. Za 
oczyszczenie ulic z piasku, który zalegać będzie na nich po zimie firma 
otrzyma dodatkowo 85.355 zł. Umowa ma obowiązywać do 30 kwietnia 
2011 roku.
Urząd Gminy wybrał także w przetargu dostawcę 1100 ton soli, niezbędnej 
do zimowego utrzymania dróg. O to zamówienie ubiegały się m.in. firmy 
z Tarnowa, Lublińca i Kłodawy. Spośród czterech ofert najkorzystniejsza 
cenowo okazała się oferta spółki KREX z Bielska Podlaskiego. Za dosta-
wę wspomnianej ilości soli drogowej Urząd Gminy zapłaci 277.794 zł.
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. Po usunięciu 
starego pokrycia dachu i zamontowaniu nowej konstrukcji dachowej ze 
stali poznańska firma PPRI-H WODKAN Sp. z o.o. w dniach 19 – 23 
października zamontowała prefabrykowane elementy nowego pokrycia 
dachu. Wykorzystano tu wykonane na konkretny rozmiar płyty z rdze-
niem styropianowym.
W poprzednich miesiącach (prace przy modernizacji oczyszczalni rozpo-
częły się wiosną) wykonawca zajmował się wymianą zużytych instalacji 
wewnątrz budynku, przystosowywał także wewnętrzną konstrukcję do 
wstawienia nowocześniejszych i bardziej wydajnych urządzeń oczyszcza-
jących ścieki. Zewnętrzne ściany budynku oczyszczalni otrzymały styro-
pianowe ocieplenie, na które teraz nakładana jest wyprawa tynkarska.
Nowe urządzenia zostaną wstawione do środka dopiero wiosną. Całość 
prac, które zgodnie z umową mają kosztować 4,48 mln zł zakończy się 
do połowy przyszłego roku. 

W tym czasie powinna się już rozpocząć rozbudowa ostatniej z czte-
rech biologicznych oczyszczalni ścieków – w Żłobnicy. Został właśnie 
ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania. W ramach inwestycji 
zostanie zbudowana niemal od podstaw nowa oczyszczalnia ścieków, 
o powierzchni zabudowy ponad 250 m2. Powstaną także dwa zbiorniki 
– reaktory biologiczne i niezbędne do uruchomienia obiektu sieci tech-
nologiczne i rurociągi. Przebudowane zostaną przyłącza wodociągowe 
i energetyczne oraz ogrodzenie terenu oczyszczalni. Po rozruchu no-
wego obiektu wykonawca będzie musiał rozebrać istniejący budynek 
oczyszczalni. Oferty na wykonanie tej inwestycji przyjmowane będą do 
16 listopada. (s)

Profilaktyka w ZSP
olska jest krajem, gdzie ciągle świadomość odpowiedzialności za zdrowie 
własne i osób niskich jest zbyt niska. Sytuację tę należy zmienić kształcąc 

młodych ludzi w taki sposób, aby stali się liderami szeroko pojętej profilaktyki we 
własnym środowisku. Działania zmierzające do tego celu nieustannie podejmowa-
ne są w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Od września 2010 
roku szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym Wybierz Życie – pierwszy krok 
skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim. Uczniowie 
oraz rodzice zostaną zapoznani z drogami zakażenia HPV oraz związkiem zaka-
żenia z występowaniem raka szyjki macicy.

HPV - wirus brodawczaka ludzkiego; szacuje się,  że 50- 80% dorosłych osób 
jest nim zainfekowanych. Do zarażenia dochodzi na drodze kontaktów seksual-
nych i dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Istnieje ponad 100 typów tego wiru-
sa; większość z nich nie jest groźna: zakażenie przebiega bezobjawowo i ustępuje 
samoistnie (samowyleczenie). Pewna grupa wirusów HPV odpowiada za wystąpie-
nie brodawek w okolicy narządów płciowych lub okolicy odbytu - te wirusy zwykle 
nie są onkogenne. Najbardziej niebezpieczne są typy HPV onkogenne prowadzą-
ce do zmian przedrakowych i raka szyjki macicy (ponad 90% nowotworów szyj-
ki macicy wywołanych jest przez HPV) - zakażenie przebiega bezobjawowo przez 
wiele lat. Mężczyźni stosunkowo rzadko chorują na nowotwory wywołane przez 
HPV, ale jeśli są nosicielami - zarażają swoje partnerki. 

W Polsce zapada na ten typ raka ponad 3600 kobiet rocznie, z czego 
umiera co roku ok. 2000 - jest to jeden z najwyższych wskaźników w Euro-
pie. Ograniczenie występowania raka szyjki macicy można osiągnąć poprzez upo-
wszechnianie wiedzy na temat HPV, szczepieniom przeciw HPV zarówno dziew-
cząt jak i chłopców oraz zachęcaniu kobiet do regularnych badan cytologicznych. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że badania te zalecane są przez NFZ raz na trzy 
lata. Istnieją jednak typy nowotworów rozwijających się w krótszym czasie niż 
3 lata, ponadto badanie cytologiczne nie jest doskonałe - z tego powodu Unia Eu-
ropejska i polscy ginekolodzy zalecają badania raz na rok.

Zainteresowani programem mogą uzyskać dokładniejsze informacje na www.
pierwszykrok.edu.pl. n

HOTEL  „IMPERIAL”  zatrudni
kierowcę cateringu

na bardzo dobrych warunkach.
Tel. 44/ 731 31 37

Profilaktykę raka szyjki macicy…
… omawiać będzie na spotkaniu z mieszkankami gminy Kleszczów lekarz gine-

kolog Anna Laskowska z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Spotkanie, 
organizowane z inicjatywy Urzędu Gminy w Kleszczowie odbędzie się we wtorek 16 
listopada w Sali Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Głównej 47.
Początek spotkania – godz. 18.00. Więcej informacji: tel. 44/ 731 31 10, wew. 141. 

P
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GOK informuje
WARSZTATY WOKAlNE. GOK w Kleszczowie organizuje zaję-
cia warsztatowe przygotowujące do śpiewania. W programie m.in. emisja gło-
su oraz przygotowanie wokalne (ćwiczenia oddechowe, dykcyjne, rozśpiewu-
jące).

Warsztaty poprowadzi Marta Krawczyk - absolwentka Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej w Krakowie, obecnie aktorka Gliwickiego Teatru Mu-
zycznego oraz Krakowskiej Opery Kameralnej.

Zapisy do 10 listopada w świetlicy GOK w Kleszczowie. Więcej informacji 
- na stronie internetowej: www.goksir.pl.

ZAPISY DO TEATRU. GOK organizuje wyjazd do MDK w Radom-
sku na spektakl komediowy „Klimakterium”. Wyjazd – 10 grudnia o godz. 19.00. 
Cena biletu – 50 zł. Zapisy – do 26 listopada. Ilość miejsc ograniczona. 

MODERNIZACJA SYSTEMU
SElEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

PRZYDOMOWEJ
w Gminie Kleszczów

Szanowny Kliencie,

„EKO-REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie informuje 
wszystkich klientów z terenu Gminy Kleszczów, że od 
października 2010 r. zostanie rozpoczęte wprowadzanie 
istotnych zmian w systemie selektywnej zbiórki odpadów 
z pojemników przydomowych. Przedsięwzięcie to ma na celu 
ujednolicenie systemu zbiórek przydomowych z aktualnymi 
standardami Spółki oraz wyeliminowanie zwiększającej się 
obecnie ilości przypadków umieszczania niewłaściwych 
odpadów w pojemnikach do selektywnej zbiórki. 

Zmiany będą obejmować:
Wymianę wszystkich dotychczas używanych pojemników 1. 
na opakowania szklane na nowe, estetyczne pojemniki 
120 l w kolorze zielonym z pomarańczową klapą; 
każdemu klientowi indywidualnemu będzie przysługiwał 
1 obsługiwany bezpłatnie kosz 120 l na szkło; dla podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność na własny 
rachunek wprowadza się opłaty w wysokości połowy opłaty 
jak za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych.
Wprowadzenie dodatkowego pojemniczka na zużyte baterie 2. 
i akumulatorki małogabarytowe obsługiwanego 1 raz na 
kwartał podczas zbiórki szkła.
Wprowadzenie możliwości umieszczania w obecnie 3. 
używanych przez Państwa żółtych lub zielonych pojemnikach 
jednocześnie czystej makulatury, opakowań z tworzyw 
sztucznych oraz z metalu. Wymienione odpady selektywne, 
gromadzone przez Państwa w jednym pojemniku będą 
nazywane surowcami suchymi i po zbiórce będą podlegać 
szczegółowej selekcji na sortowni odpadów. Każdemu 
klientowi indywidualnemu będzie przysługiwał 1 obsługiwany 
bezpłatnie pojemnik na surowce suche o pojemności 120 l. 
Dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na 
własny rachunek wprowadza się opłaty w wysokości połowy 
opłaty jak za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych.
Zmniejszenie częstotliwości obsługi pojemników na 4. 
szkło z obecnych 6 zbiórek rocznie do 4 zbiórek (1 raz 
w kwartale).
Zwiększenie częstotliwości obsługi pojemników na surowce 5. 
suche z obecnych 6-ciu zbiórek rocznie do 12 zbiórek (1 raz 
w miesiącu).
Wycofanie z użycia obecnie stosowanych niebieskich 6. 
pojemników na makulaturę.
Każdy pojemnik na opakowania szklane oraz surowce 7. 
suche zostanie wyposażony w naklejkę określającą rodzaje 
odpadów jakie można, a jakich zabrania się umieszczać 
wewnątrz.

Informujemy, że w związku z powyższym, w okresie od 
października do grudnia 2010 roku do każdego klienta z terenu 
Gminy Kleszczów dotrą nasi pracownicy w celu wymiany umów 
na selektywną zbiórkę oraz wymiany i dostarczenia nowych 
pojemników. W przypadku braku Państwa zgody na zmianę 
warunków współpracy, obecna umowa na odbiór odpadów 
gromadzonych selektywnie zostanie z Państwem rozwiązana 
za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, zgodnie z § 9 ust. 
2. umowy podstawowej.

Jednocześnie zawiadamiamy, że wznawiamy możliwość 
zawierania umów na przydomowe pojemniki do selektywnej 
zbiórki dla obecnych i nowych klientów.

Wyrażamy nadzieję, że przedsięwzięte przez nas działania 
spotkają się z Państwa zrozumieniem i przyczynią się do 
poprawy funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów 
opakowaniowych jako przedsięwzięcia proekologicznego.

Poszukujemy do pracy 
w Centrum w Kleszczowie, 
pracownika na stanowisko:

ASYSTENT/ASYSTENTKA
w Dziale Dystrybucji Krajowej

Wymagania:
Wykształcenie min. srednie•	
Wysoka odporność na stres•	
Umiejętność pracy pod presją czasu•	
Dyspozycyjność (praca na zmiany)•	
Umiejętność pracy w zespole•	
Znajomość języka angielskiego•	
Doskonała znajomość pakietu MS Office (Word, •	
Excel, Outlook)
Znajomość branży motoryzacyjnej•	
Dokładność i odpowiedzialność•	
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/97 r. o ochronie danych 
osobowych, Dz. U. nr 133 poz.883).

Wszystkie zainteresowane i spełniające wyżej wymienione 
kryteria osoby proszone są o przesłanie zgłoszeń i CV drogą 
mailową na adres: personel@groupecat.com lub pozostawienie 
dokumentów w sekretariacie w Centrum CAT w Kleszczowie 
(Rogowiec, ul Maurice Coulet 9).

W Podstrefie „Kleszczów”
ko-Region Kleszczów Sp. z o.o. zamierza zbudować w Pod-
strefie „Kleszczów” Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-

nej (tereny strefy w Bogumiłowie) innowacyjny zakład wytwarzania 
gazu syntezowego z odpadów organicznych. Gaz ten może być wy-
korzystywany jako źródło energii do zasilania silników spalinowych, 
wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej. 

Budowa zakładu, który ma być zlokalizowany na działce o po-
wierzchni 5,5 ha ma pochłonąć co najmniej 80 mln złotych. Prace 
w nim ma znaleźć co najmniej 50 osób. (s)

E

Firma Usługowo-Handlowa
„CAR MOT” Grzegorz Włodarczyk
Tel. 0508 285 955
Łuszczanowice 89 A

Wystawiamy faktury VAT

Czynne:
Pon. – pt. – godz. 8 – 18,

Sob. – godz. 8 – 15. 

WULKANIZACJA•	
KOMPUTEROWE •	
WYWAŻANIE KÓŁ
OPONY NOWE, UŻYWANE•	



6  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 19-20/303-304

Fundacja świętowała 15-lecie

oferuje:
osprzęt elektro-instalacyjny
przewody, rury, kanały
oprawy mieszkaniowe, świetlówkowe.

Filia w Kleszczowie

ul. Główna 92

Pon. – pt - 7.30 – 17.00
Sobota – 8.00 – 14.00

Tel. 44/ 731-36-37

l

l

l

października w auli SOLPARKU 
zebrali się uczestnicy obchodów 

15. rocznicy działalności Fundacji Rozwo-
ju Gminy Kleszczów (FRGK). Byli w tym 
gronie przedstawiciele władz samorządo-
wych – wójt Kazimiera Tarkowska oraz rad-
ni gminy z przewodniczącym Pawłem Bu-
jaczem na czele, przedsiębiorcy działający 
na terenie Kleszczowskich Stref Przemysło-
wych, przedstawiciele Kopalni i Elektrowni, 
szefowie instytucji i firm, a także mieszkań-
cy gminy Kleszczów, którzy w przeszłości 
sprzedali swoje grunty pod powstające stre-
fy przemysłowe.

Prezes zarządu fundacji – Andrzej 
Szczepocki (fot. 1) zwracając się do zapro-
szonych szczególnie serdecznie witał tych 
właśnie mieszkańców. Podkreślał, że bez 
gestu dobrej woli, jakim była sprzedaż grun-
tów na cele inwestycyjne nie byłoby dzi-
siejszych osiągnięć gospodarczych Klesz-
czowa.

- Bez Waszego zrozumienia i czynów 
nasza gmina nie byłaby w tym miejscu, 
w którym jest – podkreślał prezes A. Szcze-
pocki. O tym, jak duże jest grono tych osób 
świadczy obszerna lista nazwisk, zamiesz-

czonych w okolicznościo-
wym, eleganckim folderze 
„15 lat dla Gminy Klesz-
czów”, który przygotowany 
został na jubileuszową uro-
czystość. Jest na niej 111 
nazwisk.

W wystąpieniu otwiera-
jącym uroczystość Andrzej 
Szczepocki wrócił pamięcią 
do początków fundacji, prac 
nad przygotowywaniem 
„Strategii Rozwoju Gminy 
Kleszczów”,  a także pierw-
szych działań biznesowych 
FRGK. Podkreślał, jak waż-
na dla stworzenia samorzą-
dowych stref była decyzja 
kierownictwa Elektrowni Bełchatów, która 
umożliwiła podłączenie komunalnej magi-
strali 110 kV do elektrownianej rozdzielni. 

Obszerną listę dokonań fundacji w mi-
nionym 15-leciu zawiera wspomniany fol-
der. Są w nim informacje o liczbie firm, po-
wstałych dotychczas w Kleszczowskich 
Strefach Przemysłowych, o kwotach nagród 
wypłaconych przez FRGK uczniom i stu-
dentom, o wspieraniu rolnictwa, organizacji 
sportowych i placówek medycznych. Impo-
nująca jest liczba uczestników szkoleń i kur-
sów zawodowych zorganizowanych przez 
fundację – ok. 1400. Wymienione zostały 
także przedsięwzięcia, w których uczestni-
czyła FRGK, by promować ofertę inwesty-
cyjną naszej gminy. W swoim podsumowa-
niu prezes A. Szczepocki wspomniał tylko 
o niektórych działaniach, a potem przed-
stawił główne zamierzenia fundacji na naj-
bliższe lata. 

Gratulacje dla jubilatki i życzenia dal-
szych sukcesów złożyli wspólnie przewod-

niczący Rady Gminy oraz wójt K. Tarkow-
ska. Dyrektor Kazimierz Kozioł z PGE KWB 

Bełchatów (fot. 2) 
składając życzenia 
w imieniu górników 
zauważył:

-  N ie  by łoby 
tych wszystk ich 
sukcesów,  gdy -
by nie sprzyjają-
ca planom fundacji 
Rada Gminy oraz 
wójt.

Janusz Czaj-
kowsk i  k ie ru ją -
cy spółką Energo-
serwis Kleszczów 
składając gratula-
cje przypomniał, 
że jednym z waż-
nych biznesowych 

posunięć fundacji było powołanie do życia 
– wspólnie z Elektrownią Bełchatów – lokal-
nego operatora sieci energetycznych.

Mniej oficjalną, rozrywkową część uro-
czystości wypełnił program rewiowy „Pół 
żartem, pół serio”. Jak na rewię przystało 
były tancerki 
w barwnych 
kostiumach, 
k o l o r o w e 
światła i kil-
k o r o  w o -
ka l i s tów – 
wśród nich 
Jacek Bor-
kowski (fot. 
3 ) ,  w y k o -
nujący pio-
senki z re-
pertuaru F. 
Sinatry.

(s)

1

2

3
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SOLPARK pełen atrakcji…
Informujemy wszystkich zwolenników zimowych atrakcji, iż od dnia 23 października 

uruchomiliśmy zadaszone lodowisko, na które serdecznie Państwa zapraszamy. go-
dziny funkcjonowania lodowiska:

l poniedziałek - piątek: 16.00 – 21.00, l  sobota - niedziela: 10.00 – 21.00.
Kolejną atrakcją SOLPARKU jest masaż hawajski Lomi Lomi Nui. Usługa masażu 

dostępna jest również w pakiecie „Hawajska Jesień” wraz z sauną turecką i zabiegiem 
kosmetycznym. Koszt pakietu jedyne 120zł. Rezerwacje przyjmujemy drogą telefonicz-
ną lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie SOLPARKU.

Zapraszamy także do skorzystania z zajęć dodatkowych, m.in.: yogi, aerobku, aqu-
aaerobiku, nauki pływania oraz kick-boxingu. 

Ponadto zwolennikom aktywnego treningu udostępniamy siłownię oraz salkę fit-
ness. 

Proponujemy także strefę SPA, a w niej: sauny fińskie i tureckie, kriosaunę, grotę 
solną oraz gabinet kosmetyczny, w którym zadbacie Państwo nie tylko o młody wygląd 
i zgrabną sylwetkę, ale również zregenerujecie siły, zrelaksujecie ciało  i umysł.

Zachęcamy także do skorzystania z pakietu „Relaks” zawierającego 4 godziny luk-
susu w dobrej cenie. Za jedyne 50 zł mogą skorzystać Państwo z sauny, groty solnej, fo-
tela masującego oraz basenu.

Już niebawem będą mogli Państwo skorzystać z pakietu m.in.: odchudzającego, 
orzeźwiającego, upominkowego i …wielu, wielu innych. Szczegółowe informacje na 
www.kompleks-solpark.pl.

Usługa dostępna od 25 października
zapisy telefoniczne: 44 731 65 17

Uroczystości organizowane 26 września rozpoczęła Msza św. w ko-
ściele p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie. Potem uczestnicy nabożeń-

stwa przybyli do auli, wy-
pełnionej niemal całkowicie 
widzami, którzy cierpliwie 
czekali na chwilę odsłonię-
cia niezwykłego dzieła. Za-
nim je zobaczyli wysłuchali 
na stojąco hymnu „Boguro-
dzica”. Twórców haftowa-
nego obrazu, zaproszonych 
gości oraz mieszkańców 
regionu powitali wspólnie 
wójtowie gmin, współor-
ganizujących uroczystość 
pierwszej publicznej prezen-

tacji „Bitwy…”: Kazimiera Tarkowska – wójt gminy Kleszczów i Jan Paw-
likowski – wójt gminy Dobryszyce. Odsłonięcia obrazu wójtowie dokonali 
wspólnie z Krystyną Ozgą - wice-
wojewodą łódzkim.

Podziękowaniem, składanym 
przez uczestników kleszczowskiej 
uroczystości twórcom imponują-
cego rozmiarami dzieła była dłu-
go trwająca owacja na stojąco. 
Szczególne podziękowania dla każ-
dej z osób, które miały swój udział 
w powstaniu kopii „Bitwy pod Grun-
waldem”, złożyła pani wicewojewo-
da. Podkreśliła przy tym ich wielką pasję twórczą i bezinteresowne za-

angażowanie. Twórcy otrzymali listy gratulacyjne 
i kwiaty. Dzień wcześniej, w Dobryszycach zosta-
li obdarowani specjalnymi medalami honorowymi, 
które w limitowanej ilości przygotowały wspólnie 
gminy Dobryszyce i Kleszczów.

Premierze haftowanego obrazu towarzyszy-
ły imprezy atrakcyjne zarówno dla młodszych, jak 
i starszych uczestników. Pozwoliły one wypełnić 
niedzielne popołudnie i wieczór setkom przyby-
łych do „SOLPARKU” osób. Zainteresowani histo-

Premiera haftowanego obrazu
å ciąg dalszy ze str. 1 rią mogli oglądać pokazy walk rycerskich 

m.in. w wykonaniu Hufca Rycerstwa Ma-
łopolskiego „Leliwa” oraz Bractwa Ry-
cerskiego Ziemi Sieradzkiej. Rycerze 
prezentowali przy tej okazji dawną broń, 
a także najważniejsze elementy zbroi. 
Gwardia Reprezentacyjna Miasta Nowa 
Dęba dała pokaz musztry paradnej, zaś 
członkowie Zespołu Tańca Dworskiego 
„Gratia Iuvenis”, ubrani w historyczne stroje pokazali, jak dawniej tań-
czono.

Widzowie mogli uczestniczyć w konkurencjach sprawnościowych 
i grach rycerskich, próbując swoich sił m.in. na stanowisku łuczniczym. 
Gratką – zwłaszcza dla najmłodszych uczestników – okazały się warsz-
taty, w czasie których można było poznać tajemnice produkcji papieru 
czerpanego, technikę wykonywania średniowiecznych monet przez min-
cerzy, a także sposoby lepienia z gliny wyrobów ceramicznych.

Odsłonięcie kopii obrazu stało się dla wielu osób okazją do spoj-
rzenia z bliska na kompozycję dzieła. O uwiecznionych przez Matej-

kę postaciach opowiadał widzom pracownik bełchatowskiego 
muzeum – Marcin Uss. Można było porozmawiać z twórca-
mi haftowanego dzieła, w tym także z Grzegorzem Żochowski, 
który przekształcił cyfrowe zdjęcie oryginału na komputerowe 
wydruki, pomocne hafciarkom w wykonywaniu poszczególnych 
fragmentów.

Finałem uroczystości, zorganizowanych wspólnie stara-
niem urzędów gmin Dobryszyce i Kleszczów oraz Gminne-
go Ośrodka Kultury w Kleszczowie, przy udziale spółki „SOL-
PARK”, były pokazy teatru ognia w wykonaniu Grupy Turkus. 
Na zakończenie odbyła się projekcja II części filmu „Krzyżacy”.

W „SOLPARKU” obraz był prezen-
towany aż do 2 października. Dzięki 
temu mogły go obejrzeć osoby, które 
nie zdążyły na niedzielną prezentację. 
Nauczyciele historii odwiedzając aulę 
wraz z uczniami mieli niepowtarzal-
ną okazję do uatrakcyjnienia lekcji hi-
storii i przypomnienia wydarzeń zwią-
zanych z obchodzoną w tym roku 600 
rocznicą bitwy pod Grunwaldem. 

J. Strachocki 
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Szkolne wieści

USŁUGI
koparko-

ładowarką 
VOLVO BL 71

kopanie fundamentów,•	
niwelacja terenu•	

Marek Błaszczyk
Kol. Łuszczanowice 17

Tel. 663 047 754
e-mail: marko34@onet.eu

12 października odbyła się akademia z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej. Były życzenia dla 
wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, była 
stosowna część artystyczna, a także program edu-
kacyjny „Jak dbać o prostą sylwetkę”, przedstawio-
ny przez dzieci z kl. II c pod kierunkiem Damiany 
Płomińskiej. Program ten wiązał się z otwarciem 
sali, przygotowanej do zajęć z gimnastyki korek-
cyjno-kompensacyjnej.

Tego dnia odbyło się również otwarcie nowe-
go placu zabaw oraz sali zabaw i sal dla dzieci sze-
ścioletnich. Modlitwy odmówili księża: ks. Andrzej 
Pękalski z Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP 
Anielskiej oraz ks. Krzysztof Góral, pastor Parafii 
Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie. Uro-
czystego otwarcia wraz z zaproszonymi gośćmi 
dokonała wójt Kazimiera Tarkowska.

7 października uczniowie klas I-III odwiedzi-
li Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Dzieci brały 
tu udział w zajęciach Kajet, gęsie pióro i obsadka 
- powrót do szkoły pradziadka. Poznały słownic-
two, przybory i nazwy przedmiotów, których uży-
wali w szkole ich przodkowie. Miały okazję spró-
bować swoich sił w kaligrafii, pisząc gęsim piórem 
i atramentem.

***
7 października szkołę odwiedził gość z Ka-

merunu - ksiądz Brice Megnono. Opowiedział 
uczniom o tradycjach i zwyczajach w swoim ojczy-
stym kraju. Atrakcją dla dzieci i nauczycieli była na-
uka piosenki w języku kameruńskim. Ciemnoskó-

ry gość rozdał na pamiątkę obrazki z wizerunkiem 
Matki Boskiej Częstochowskiej.

***
13 października uczniowie pierwszej klasy 

złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Dyrektor 
Agnieszka Biernacka-Oleszczyk dokonała symbo-
licznego aktu mianowania z pomocą dużego ołów-
ka. Po tej ceremonii odbyła się akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Festiwal Piosenki Szkol-
nej wypełniły śpiewane przez uczniów piosenki 
o nauczycielach i przedmiotach szkolnych.

Dzień Edukacji Narodowej gimnazjaliści uczci-
li inscenizacją. Z uwagi na ogłoszoną w wojewódz-
twie łódzkim żałobę została ona zaprezentowa-
na 18 października - kilka dni po święcie. Podczas 
akademii pojawiły się skecze, humorystyczne pio-
senki i życzenia dla nauczycieli. W przeddzień 
święta pedagodzy oraz pracownicy szkoły otrzy-
mali od gimnazjalistów moc życzeń, kwiaty i we-
sołe optymistyczne wierszyki dotyczące swojej 
pracy. 

***
8 i 9 października odbywał się w Warszawie 

(w LII LO im. Wł. St. Reymonta) Zlot Szkół Rey-
montowskich. Uczestniczyli w nim także przed-
stawiciele naszego Gimnazjum. Uroczystość 
rozpoczęła się galą pocztów sztandarowych 23 za-
proszonych szkół z całej Polski. Od sześciu lat sta-
łym elementem zlotów jest konkurs dla młodzie-
ży związany z twórczością Reymonta. W piątkowe 
południe w Bielańskim Centrum Edukacji Kultural-
nej rozpoczął się VI Konkurs Recytatorski Mówi-
my Reymontem, przeprowadzony w trzech kate-
goriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja 

i szkoły ponadgimnazjalne. Udział w zlocie był oka-
zją do wymiany doświadczeń i promocji szkoły. 
Korzystając z pobytu w stolicy delegacja z Klesz-
czowa obejrzała starówkę, Muzeum Powstania 
Warszawskiego i barokowy kościół Świętego Krzy-
ża na Krakowskim Przedmieściu.

24 września odbyła się prelekcja Bądź ekolo-
giczny – segreguj odpady. Uczniowie zostali za-
poznani z przepisami i obowiązkami dotyczącymi 
gmin w zakresie gospodarki odpadami. Szczegól-
ny nacisk wykładowcy położyli na konieczność se-
gregacji odpadów w każdym gospodarstwie domo-
wym. Poświęcili też uwagę powszechnemu na wsi 
problemowi spalania wszelkich odpadów. Efek-
tem takiego postępowania jest zwiększona emisja 
szkodliwych substancji m. in. dioksyn. Młodzi lu-
dzie powinni stać się liderami promującymi ekolo-
giczne postawy w środowisku lokalnym.

***
28 września uczniowie klas sportowych Ib 

i IIb Liceum Ogólnokształcącego wraz z opieku-
nami uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do 
Wrocławia. Głównym celem wycieczki była Aka-
demia Wychowania Fizycznego. Uczniowie obej-
rzeli obiekty sportowe (m.in. stadion olimpijski, 
korty tenisowe, boisko lekkoatletyczne, wydział fi-
zjoterapii). Przedstawiciele uczelni zapoznali go-
ści z historią i organizacją AWF oraz warunkami 
otrzymania indeksu. Ten wyjazd będzie pomoc-
ny uczniom, którzy zechcą w przyszłości wybrać 
studia na uczelniach takich jak AWF. Atrakcyjnym 
uzupełnieniem wycieczki było zwiedzanie Wrocła-
wia, zwłaszcza jego staromiejskiej części.

***
14 października w wycieczce przedmiotowej 

na Politechnikę Łódzką uczestniczyli uczniowie 
Technikum Nowoczesnych Technologii oraz grupa 
matematyczna klasy I a liceum. Młodzież pozna-
wała Wydział Mechaniczny PŁ i obejrzała pokaz 
z optyki geometrycznej i elektrostatyki, przygo-
towany przez studentów PŁ, zrzeszonych w kole 
naukowym fizyków. Uczniowie mogli aktywnie 
uczestniczyć w prezentowanych eksperymentach.

Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Szkoła Podstawowa 
w Kleszczowie

Szkoła Podstawowa w Łę-
kińsku

Gimnazjum w Kleszczowie

Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych

Firma sprzeda mieszczący 
się w Kleszczowie 

dom dwurodzinny, 
dwukondygnacyjny, 

podpiwniczony o pow. 
użytk. 209,40 m kw., 

wraz z działką 
o pow. 0,24 ha 

i działką do niej przyległą 
(rolną, niezabudowaną) 

o pow. 0,99 ha.
Cena 800.000 zł.

Tel. 44/ 731 49 11, wew. 265. 
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Biuro Rachunkowe 
mgr inż. Jadwiga Józefiak

Łuszczanowice 53
tel. 44/ 731-47-57, tel. kom. 501 462 611

Świadczymy usługi w zakresie:
prowadzenie ksiąg handlowych,•	
prowadzenie ksiąg przychodów i •	
rozchodów,
prowadzenie ewidencji VAT,•	
obsługa kadrowo-płacowa,•	
sporządzanie wniosków – zwrot VAT na •	
materiały budowlane.

W i P
oferuje usługi:

   l malowanie pomieszczeń
      l poddasza – kompleksowo
         l gładzie gipsowe
            l suche zabudowy G – K
               l meble na wymiar

SZYBKO I PROFESJONALNIE
Tel. 791 862 923

562 zł do hektara
inisterstwo rolnictwa opublikowało projekt rozporządzeń określają-
cych wysokość dopłat bezpośrednich za 2010 r. Podstawowa dopłata 

do ziemi wyniesie 562,09 zł za hektar. W ub. roku stawka tzw. jednolitej płat-
ności obszarowej była na poziomie ok. 507 zł na 1 ha gruntów rolnych. Do-
płata uzupełniająca, która przysługuje niektórym rolnikom (np. producentom 
zbóż) wynosi w tym roku 327,28 zł/ha. W ubiegłym roku – było to 356 zł.

Do roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na łąkach (tzw. płatno-
ści zwierzęce) rolnicy dostaną 439,03 zł/ha. Dopłata do pomidorów wynie-
sie ok. 157 zł za tonę. Do hodowli krów wysokość dotacji została ustalona 
na poziomie 346,43 zł za sztukę, a do owiec – 105,91 zł za sztukę. Spe-
cjalna dopłata do uprawy roślin strączkowych i motylkowatych wyniesie zaś 
207,28 zł na hektar.

O wielkości dopłat decyduje kurs przeliczeniowy złotego do euro. Wy-
znacza go co roku, w końcu września Europejski Bank Centralny. W tym 
roku jest on mniej korzystny dla rolników niż w 2009 r. i wynosi ok. 3,98 zł. 
W ubiegłym roku było to 4,2 zł. 

Od 2010 r. wzrasta jednak wysokość dopłat bezpośrednich. Polscy rol-
nicy od tego roku będą je otrzymywać na takim samym poziomie, jak rolni-
cy z krajów „starej” Unii. Warto przypomnieć, że z budżetu UE pochodzi tyl-
ko 70 proc. płatności dla naszych rolników, resztę dopłaca budżet krajowy. 
Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2010 r. 
wynosi około 3,2 mld euro, tj. prawie 13 mld zł.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2010 r. złożyło blisko 1,37 mln rolni-
ków. Dopłaty do ziemi od 1 grudnia będzie wypłacała Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pokazy  kulinarne
Z inicjatywy Urzędu Gminy w listopadzie zorganizowane zostaną kolejne edukacyjne pokazy. Łączy je wspólny temat: ,,Gotujmy smacz-

nie i zdrowo”. Harmonogram pokazów w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

l.p. MIEJSCOWOŚć DATA POKAZU GODZINA MIEJSCE POKAZU

1. Kamień 5 listopada - piątek 1530 OSP w Kamieniu

2. Antoniówka 15 listopada - poniedziałek 1530 OSP w Antoniówce

3. Kleszczów 16 listopada - wtorek 1530 Dom Kultury w Kleszczowie 

4. Łękińsko 17 listopada - środa 1600 Dom Kultury w Łękińsku 

5. Wolica 18 listopada - czwartek 1530 OSP Wolicy

6. Rogowiec 19 listopada - piątek 1530 Świetlica w Rogowcu

7. Dębina 23 listopada - wtorek 1530 OSP w Dębinie

8. Żłobnica 24 listopada - środa 1600 OSP w Żłobnicy

9. Łuszczanowice 25 listopada - czwartek 1600 Dom Kultury w Łuszczanowicach

10. Czyżów 26 listopada - piątek 1600 Świetlica w Czyżowie

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko( Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz.1227) Wójt Gminy Kleszczów 
podaje do publicznej wiadomości, że w związku z inwestycjami re-
alizowanymi przez Urząd Gminy w Kleszczowie  wydana została 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: 
Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach – odcinek od 
GPZ do drogi gminnej „pod lasem” wraz z wykonaniem od-
wodnienia i likwidacją kolizji przyłączy: gazociągu, kanalizacji 
sanitarnej i wodociągu. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach w obrębie 
geodezyjnym Łuszczanowice nr: 712, 713, 318/17, 318/19, 318/21, 
318/22, 318/24, 318/5, 329/4, 330/2, 331/4, 332/4, 331/6, 332/6, 
333/2, 334/5, 334/7, 334/9, 335/2, 336/2, 337/2, 338/2, 339/2, 
340/2, 341/7, 341/9, 341/11, 351/7, 351/9, 351/11, 351/13, 352/5, 
352/7, 354/2, 355/2, 356/5, 356/7, 356/9, 357/5, 357/7, 357/9, 
358/4, 358/6, 359/2, 360/2, 361/2, 362/2, 363/2, 364/2, 365/6, 365/8, 
366/10, 366/12, 366/14, 366/6, 366/16, 366/18, 367, 265/5, 318/8, 
294/4, 294/6, 295/1, 296/1, 750/5, 750/7, 750/9, 750/11, 299/6.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się 
zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 27, 26 od 
poniedziałku do piątku w terminie 14 dni od daty podania do 
wiadomości.

M
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Uniejowie w ramach Licealiady 
dziewcząt i chłopców odbyły się 8 

października Mistrzostwa Województwa 
Łódzkiego w Indywidualnych Biegach Prze-
łajowych. 
W zawodach wzięło udział 81 dziewcząt 
i 91 chłopców z województwa łódzkiego. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie reprezentowali: Denis Kotynia (II b) 
i Ewelina Dryja (II b). Ewelina zajęła IV miej-
sce.

***
12 października 20 uczniów ZSP 

uczestniczyło w Zelowie w rejonowych szta-
fetowych biegach przełajowych. Dziewczę-
ta reprezentujące sześć szkół biegły na dy-
stansie 10 x 1000m, a chłopcy (z siedmiu 
szkół) na dystansie 10 x 1200m. 

Dziewczęta z ZSP Kleszczów (Barba-
ra Wasilewska, Marta Dudzińska, Anna Mu-
szyńska, Izabela Pabich, Katarzyna Kozak, 
Aleksandra Banasik, Paula Misiak, Beata 
Traczyńska, Paulina Rogozińska, Ewelina 
Dryja) zajęły III miejsce, a chłopcy - II miejsce 
i awansowali do zawodów wojewódzkich.

Drużynę uczniów ZSP tworzyli: De-
nis Kotynia, Patryk Tarkowski, Mateusz 
Trawczyński, Patryk Trawczyński, Sewe-

S p o r t

S p o r t

W

8 października na stadionie gminnym 
w Kleszczowie odbyła się pierwsza, 

jesienna część ligi wojewódzkiej LZS w lek-
kiej atletyce szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. Uczestniczyło 25 szkół, a star-
towało łącznie 350 uczniów. W imprezie 
zorganizowanej przy współpracy Woje-
wódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi i Ludo-
wego Klubu Sportowego „Omega” Klesz-
czów uczestniczyli też sportowcy ze szkół 
naszej gminy. Najlepsze wyniki (do III miej-
sca) uzyskali:

Aleksandra Klewin (SP Kleszczów) - I m. •	
w biegu na 200 m,
Emilia Frankowska (SP Kleszczów) - I m. •	
w skoku w dal,
Kinga Dworzyńska (SP Łękińsko) – III m. •	
w skoku w dal,
drużyna SP Kleszczów w składzie: Alek-•	
sandra Klewin, Emilia Frankowska, Na-
talia Pikus, Oliwia Widera – I m. w szta-
fecie szwedzkiej,
Piotr Śluga (SP Kleszczów) – I m. w bie-•	
gu na 200 m,
drużyna SP Kleszczów w składzie: Łu-•	
kasz Kuśmierek, Adrian Spaleniak, 
Piotr Śluga, Szymon Sobociński – II m. 
w sztafecie szwedzkiej,
Weronika Chojka (Gimnazjum w Klesz-•	
czowie) – I m. w biegu na 100 m.

W zawodach lekkoatletycznych uczest-
niczyli również następujący uczniowie:
SP Kleszczów:  Agnieszka Obuchowska, 

Uczniowie na bieżni

Najlepsi w sztafecie szwedzkiej

Sportowcy z ZSP
Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert 

na najem lokalu 
handlowo-usługowego

w budynku komunalnym 
w Kleszczowie, 
ul. Główna 112

Ustala się następujące warunki najmu:
Prowadzenie działalności handlowo-usłu-1. 
gowej w ustalonym przez Wynajmującego 
standardzie.
Okres trwania umowy – 1 rok z możliwością 2. 
jej przedłużenia.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo bie-3. 
żącej kontroli prawidłowego wykorzystania 
obiektu i znajdujących się w nim urządzeń 
i wyposażenia.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest 4. 
zobowiązany do wpłacenia kaucji gwarancyj-
nej w wysokości 1.500 zł.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana 5. 
jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie 
do uiszczenia należnego podatku od nieru-
chomości.
Lokal składa się z następujących pomiesz-

czeń: pomieszczenia socjalnego, WC, maga-
zynu, pomieszczenia handlowego, korytarza, 
o łącznej powierzchni 39,61m².

Lokal ten wyposażony jest w sprawne in-
stalacje wodociągowe wody zimnej i ciepłej, ka-
nalizację sanitarną, centralne ogrzewanie, elek-
tryczne oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.

Zainteresowani najmem mogą oglądać 
przedmiot najmu w dni powszednie w godz. 
11.00 – 14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem 
Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Wszelkich dodatkowych informacji można 
zasięgnąć w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Klesz-
czowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel. 44 /731-31-
10 w. 140.
Oferty winny zawierać:

proponowaną stawkę miesięczną czynszu • 
najmu (z uwzględnieniem podatku VAT) oraz 
propozycję waloryzacji czynszu,
dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub sie-• 
dzibę, nazwa firmy,
koncepcję funkcjonowania lokalu handlowo-• 
usługowego w Kleszczowie,
charakterystykę działalności gospodarczej • 
oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopi-

skiem „LOKAL UL. GŁÓWNA 112 W KLESZ-
CZOWIE” należy składać w terminie do dnia 
09 listopada 2010 r. do godziny 12°° włącznie 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Klesz-
czowie, ul. Główna 47. 

Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie 
prawo prowadzenia z oferentami dodat-
kowych negocjacji. O wynikach konkursu 
wszyscy oferenci powiadomieni zostaną in-
dywidualnie.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo od-
stąpienia od konkursu lub unieważnienia 
konkursu. 

Aleksandra Wojewoda, Julia Kotynia, Na-
talia Mularczyk, Bartosz Pieniążek, Szymon 
Mendak, Patryk Niedbała.
SP Łękińsko: Dominika Wojewoda, Natalia 
Szczepocka, Dominika Różycka, Jagoda 
Staniszewska, Natalia Buresz, Natalia Ja-
sek, Justyna Klekot, Aleksandra Rogoziń-
ska.
Gimnazjum w Kleszczowie: Karolina Po-
łczyńska, Anna Paradzińska, Marta Świder-
ska, Katarzyna Sukiennik, Angelica Mizera, 
Katarzyna Chojnowska, Nicole Szczekocka, 
Weronika Kotynia, Maciej Roczek, Piotr Mi-
chalczyk, Mateusz Trajdos, Tomasz Górec-
ki, Klaudiusz Rutkowski.

ryn Rudzki, Kamil Możdżeń, Karol Hasikow-
ski, Adam Górski, Damian Idzikowski, Kon-
rad Szmit.

Pierwsze miejsca wywalczyły drużyny 
ZSO w Zelowie (w kategorii dziewcząt) i III 
LO w Bełchatowie (w kat. chłopców).

***
W Łodzi odbyły się 18 października za-

wody lekkoatletyczne szkół ponadgimna-
zjalnych województwa łódzkiego. Zawody 
składały się z pięciu konkurencji indywidu-
alnych (biegi na 100, 400, 800 lub 1500 
m, pchnięcie kulą, skok w dal i sztafeta 4 x 
100 m). Zarówno w kategorii dziewcząt, jak 
i chłopców udział wzięło po 14 drużyn z róż-
nych szkół.

Kleszczowski ZSP reprezentowało 12 
dziewcząt i 15 chłopców. W generalnej kla-
syfikacji dziewczęta wywalczyły IV miejsce, 
zaś chłopcy VII. Najlepsze wyniki uzyskali:

sztafeta dziewcząt (Paulina Niedbała, •	
Paulina Rogozińska, Ewelina Dryja, 
Katarzyna Kozak – wszystkie z kl. II b) - 
II miejsce z czasem 0,53:73;
 Katarzyna Kozak - I miejsce w biegu na •	
400 m (1,00:65);
Tomasz Borowicz - III miejsce w biegu •	
na 100m (0,11:89).
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Wolborzu odbyły się 2 października 
XV Ogólnopolskie Biegi Przełajowe 

LZS. Udział wzięło 1050 zawodników z dzie-
więciu województw. Rozegrano 17 biegów 
na różnych dystansach i dla różnych grup 
wiekowych. W zawodach startowali też za-
wodnicy LKS „Omega” Kleszczów, zajmując 
dobre miejsca. Wyniki naszych reprezen-
tantów (do VI miejsca): 

Julia Kotynia (SP Kleszczów) - IV m. na •	
44 zawodniczki, startujące w biegu na 
600 m.
Bartosz Pieniążek (SP Kleszczów) – •	
II m. na 61 zawodników, startujących w 
biegu na 800 m.
Aleksandra Klewin (SP Kleszczów) – •	
II m. na 35 zawodniczek, startujących 
na 800 m,
Tomasz Pietryniak – II m. na 22 zawod-•	
ników w biegu na 5000 m.
Zdzisław Peroński (kat. open) - V m. •	
na 12 zawodników, startujących na         
600 m.

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

S p o r t

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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

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

W

W

3

dniu 26 września w gimnazjum w Łobudzicach (gm. Zelów) odbyły się mistrzostwa 
LZS powiatu bełchatowskiego w piłce koszykowej mężczyzn. Udział wzięły 

reprezentacje ze Szczercowa, Kleszczowa i Zelowa. Wyniki meczów:
LKS „Omega” Kleszczów – Szczerców 40:18•	
Zelów – LKS „Omega” Kleszczów 48:26•	
Zelów – Szczerców 27:20•	

Pierwsze miejsce zajęli koszykarze z Zelowa, drugie – z Kleszczowa, a trzecie – ze 
Szczercowa. W naszej drużynie wystąpili: Rafał Błasiński, Grzegorz Rejek, Michał 
Ziółkowski, Jarosław Grzybek, Tomasz Grzybek, Radosław Bujacz, Artur Kuśmierek.

października w Żłobnicy odbył się mecz piłki siatkowej, zorganizowany stara-
niem miejscowego Ogniwa LZS. Drużyna Ogniwo Żłobnica I pokonała 3:2 Ogni-

wo Żłobnica II. W składzie zwycięskiej drużyny wystąpili: Przemek Bęczkowski, Arek 
Klewin, Łukasz Walenczak, Damian Ryplewicz, Krystian Kulczyński, Dawid Szymurski 
(kapitan).

W drugim zespole zagrali: K. Rudzki, W. Rudzki, S. Rudzki, M. Rudzki, M. Ryplewicz 
i F. Jędrzejczyk (kapitan). Obie drużyny zostały nagrodzone piłkami do siatkówki, które 
wręczył przewodniczący Ogniwa Żłobnica – Lesław Jańczyk.

Mecz siatkarski

Oprócz tych zawodników w przeła-
jach brali też udział:

SP Łękińsko•	 : Paweł Pajęcki, Piotr 
Krzympiec,
Gimnazjum Kleszczów•	 : Kamil Bęb-
nowski,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych•	 : 
Karol Hasikowski, Kamil Mozdrzeń, 
Łukasz Klekociński.
Wśród zaproszonych na zawody 

gości był m.in. wiceprzewodniczący 
Rady Głównej LZS w Warszawie - Wa-
cław Hurko oraz przewodniczący Sejmi-
ku Województwa Łódzkiego i przewod-
niczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
w Łodzi – Marek Mazur.

Nagrody pieniężne i rzeczowe zo-
stały ufundowane staraniem organiza-
torów: Zrzeszenia LZS w Łodzi, Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, Krajowego 
Zrzeszenia LZS, Urzędu Marszałkow-
skiego w Łodzi i Rady Powiatowej LZS 
w Piotrkowie Tryb.

Ogólnopolskie Biegi Przełajowe

Wicemistrzowie powiatu
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å ciąg dalszy ze str. 1
Odwaga świętości...

Uczestnikami 
konkursu plastycz-
nego „Jan Paweł II 
i Jego pielgrzym-
ki do Ojczyzny” byli 
uczniowie kl. I-III 
szkół  podstawo-
wych. Komisja naj-
wyżej oceniła prace 
plastyczne wykona-
ne przez: Marię Mi-
chałek (kl. II SP w 
Kleszczowie); Mar-
tynę Muskałę (kl. 
I SP w Łękińsku); 
Kamila Misiaka (kl. 
I SP w Łękińsku).

Uczestnicy X 
Dnia Papieskiego 
zebrali się jeszcze 
przy pomniku Jana 
Pawła II w Klesz-
czowie. Tu wspól-
ną modlitwę popro-
wadził ks. proboszcz Andrzej Pękalski (fot. 1). Potem udali się 
do Gminnego Ośrodka Kultury, by obejrzeć przygotowany przez 
młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (fot. 2) program 
„Kawiarniane wspomnienia”. Przedmiotem tych wspomnień było 

życie, działalność 
kapłańska i twór-
czość kard. Ka-
rola Wojty ły,  a 
także kilka naj-
ważniejszych fak-
tów związanych 
z pielgrzymkami i 
nauczaniem Pa-
pieża Jana Pawła 
II. Wieczór zakoń-
czył się… słodkim 
poczęstunkiem – 
degustacją kre-
mówek.

(s)

STACJA PALIW „BLISKA”
zaprasza do skorzystania 

z jesiennych promocji
PRZYJEDŹ I POZNAJ SZCZEGÓŁY!!!

OFERTA DOSTĘPNA OD 15.X.2010 r.

Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza

Zajęcia z ceramiki
Są prowadzone w pracowni ceramicznej w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kleszczowie, odbywają się w dwóch grupach (osoby 
dorosłe):
l poniedziałek - godz. 9.30-12.30 l środa - godz. 9.30-12.30
Na zajęciach uczestnicy 
będą zapoznawali się ze 
wszystkimi technikami 
lepienia z gliny. Potem 
będą realizować prace wg 
własnego projektu. W pełni 
wyposażona pracownia 
ceramiki zapewnia wygodę 
i komfort pracy. Powstałe 
prace będą szkliwione 
i wypalane w Gminnym 
Ośrodku Kultury w 
Kleszczowie.
Na zajęcia zapraszamy 
również dzieci i młodzież.
Nauka gry na gitarze
Zajęcia odbywają się w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w 
Kleszczowie: l piątek - 18.00–20.00
Kółko fotograficzne 
Zajęcia odbywają się pracowni fotograficznej GOK w Kleszczowie:
l piątek - 15.00-20.00
Kółko recytatorsko – teatralne
Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej w Łękińsku – sala nr 
114  l piątek - 14.00-16.30
Kółko informatyczne
Zajęcia odbywają się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku – 
sala nr 107: l czwartek - 15.30-17.30 – grupa młodsza
l czwartek - 18,00-20.00 – grupa starsza
Na zajęciach uczestnicy będą poszerzać wiedzę z zakresu 
technologii i wiedzy informatycznej.
Nauka gry na keyboardzie
Zajęcia odbywają się w WOK w Łękińsku – sala nr 003:
l czwartek - 14.30–19.30
Kółko taneczne
Termin pierwszego spotkania: 3 listopada (środa), 16.00 - sala 
widowiskowa GOK w Kleszczowie.
Kółko szachowo–warcabowe
Terminy pierwszych spotkań: 
l 2.11. (wtorek) - 17.00-18.00 - GOK w Kleszczowie – świetlica
l 3.11. (środa) - 17.00-18.00 - WOK w Łuszczanowicach


