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å ciąg dalszy na str. 2

…w kuźniach majątku ziemskiego Kaszewi-
ce styczniowi powstańcy przekuwali kosy i robi-
li groty do lanc. W okolicznych lasach (m.in. pod 
Wolą Grzymaliną) bili się z wojskami rosyjskie-
go zaborcy. Miejscem walk były też: Broszę-
cin, Dłutów, Łęki Szlacheckie, Wiewiec, Roz-
prza i Kuźnica.

150. rocznica Powstania Styczniowego to 
dobra okazja, by dowiedzieć się czegoś więcej 
o tym wielkim, narodowym zrywie, w którym do 
walki zaangażowało się 200 tys. powstańców. 
W naszym powiecie jednym z większych wyda-
rzeń będzie kolejny (już XIII) Regionalny Marsz 
Szlakiem Powstańców Styczniowych.

Więcej na str. 5 i 6.

150 lat temuAle jazda!
nieżna i mroźna zima, na którą tak narzekają 
kierowcy, jest dla właścicieli stoków narciarskich 

czasem „żniw”. Stok na Górze Kamieńsk od kilkuna-
stu dni dysponuje świetnymi warunkami do uprawia-
nia „białego szaleństwa”. Cieszą się z tego uczniowie, 
którzy już za dwa tygodnie rozpoczną ferie. Gminny 

Ośrodek Kultury 
zaplanował czte-
ry zorganizowane, 
kilkugodzinne wy-
jazdy na stok.

W i ę c e j 
o atrakcjach pla-
nowanych w cza-
sie ferii - na str. 
9 i 12.

Ś

Karnawałowe święto seniorów
Udekorowana karnawałowo sala domu kultury w Łękińsku była miejscem imprezy 

z okazji Dnia Babci i Dziadka. Bawiły się na niej osoby, które jeszcze w grudniu dokonały 
zgłoszenia (i stosownej wpłaty) w Gminnym Ośrodku Kultury.

Na pamiątkowym zdjęciu z gwiazdą wieczoru – Damianem Holeckim zmieściła się tyl-
ko część uczestników zabawy. Więcej na str. 12.

Ofiarni dla WOŚP
Uczniowie trzech szkół naszej gminy 

przyłączyli się do tegorocznego finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolon-
tariusze ze Szkoły Podstawowej w Łękińsku 
(na zdjęciu), z gimnazjum i Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych zebrali do specjal-
nych puszek WOŚP ponad 5100 zł. Pienią-
dze przeznaczone na ratowanie życia dzie-
ci i zapewnienie godnej opieki medycznej 
dla osób starszych przekazane zostały do 
powiatowego sztabu WOŚP w Bełchatowie.

Więcej na str. 6.

Gigantyczna inwestycja, 
nie mniejsze zainteresowanie

To będzie największa inwestycja infrastrukturalna w ciągu dwóch najbliższych lat. Pod 
względem skali porównać ją można jedynie z prowadzonym kilka lat temu kompleksowym 
uzbrajaniem terenów strefy przemysłowej w Bogumiłowie. Mowa o planowanej przebu-
dowie układu drogowego wraz z budową pełnej infrastruktury technicznej w miejscowo-
ści Czyżów.

Teatralne walentynki 
dzięki GOK

Na 14 lutego Gminny Ośrodek Kultu-
ry zaprosił do Kleszczowa ekipę Teatru Ca-
pitol z Warszawy z przedstawieniem „Drugi 
rozdział”. Spektakl obejrzymy w auli SOL-
PARKU.

Więcej na str. 12.
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Gigantyczna inwestycja, 
nie mniejsze zainteresowanie

Zakres prac, jakie będą realizowane w ramach tej inwestycji 
jest wyjątkowo szeroki. Obejmuje budowę infrastruktury technicznej 
(wodociągu, kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej, kanali-
zacji deszczowej, gazociągu, sieci teletechnicznej i elektroenerge-
tycznej - w tym linii kablowych 15 kV i 0,4 kV oraz kontenerowych 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV), a następnie wykonanie nowej 
sieci lokalnych dróg i chodników. Inwestycja realizowana będzie 
według dokumentacji projektowej, opracowanej przez konsorcjum 
utworzone przez kilka podmiotów. Jego liderem była bełchatowska 
spółka Geopomiar.

Jaka infrastruktura techniczna zbudowana będzie w ramach tej 
inwestycji w Czyżowie? Wymieńmy tylko najważniejsze pozycje:
•	 wodociąg o długości 6,5 km wraz z przyłączami (340 m) i 65 

hydrantami,
•	 kanalizacja sanitarna: grawitacyjna – 8 km i tłoczna - 3,5 km oraz 

6 tłoczni ścieków i studnie (polietylenowe, żelbetowe i rewizyjne) 
- ponad 220,

•	 kanalizacja deszczowa o długości ponad 7 km wraz z ponad 360 
studniami i studzienkami,

•	 sieć gazowa o długości ponad 6,5 km,
•	 kanalizacja służąca do wprowadzenia kabli sieci teletechnicznej 

o długości 8,9 km,
•	 sieć energetyczna, obejmująca: 3 kontenerowe stacje elektro-

energetyczne 15/0,4 kV, kablową linię energetyczną 15 kV o dłu-
gości 1,6 km, kablowe linie niskiego napięcia o łącznej długości 
ponad 9,5 km, a także sieć światłowodów, umożliwiających m.in. 
zdalną obsługę sieci energetycznych.

•	 system oświetlenia ulicznego złożony z linii zasilających o długo-
ści prawie 9 km oraz 172 słupów z lampami.
O szczegółach samych robót drogowych napiszemy więcej 

w przyszłości. Wiadomo, że długość przebudowywanych dróg 
w Czyżowie przekroczy 8,8 km. Ze względu na ogromny zakres 
prac i fakt, że Czyżów to funkcjonująca miejscowość której miesz-
kańcy muszą mieć możliwość dojazdu do swoich posesji, inwesty-
cja została podzielona na trzy etapy.

Jak już wcześniej informowaliśmy ogłoszenie o przetargu na 
realizację zadania nazwanego „Rozbudowa układu drogowego 
wraz z budową pełnej infrastruktury technicznej w miejscowości 
Czyżów” zamieszczone zostało w „Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej”. Inwestycja o tak dużej wartości wywołała zrozumiałe 
zainteresowanie firm wykonawczych. Przełożyło się to na liczbę 
złożonych ofert. W ustalonym terminie (9 stycznia) do Urzędu 
Gminy wpłynęło 11 ofert. Ich dokładna weryfikacja potrwa dłuższy 
czas. (s)

Zdalny odczyt liczników
ciągu 2012 roku pracownicy Zakładu Komunalnego „Klesz-
czów” przeprowadzili kompleksową wymianę liczników u od-

biorców wody. Operacja była konieczna, bowiem stare wodomierze 
traciły legalizację. Przy tej okazji, dla ułatwienia odczytu ilości wody 
zużytej w domach, wodomierze zostały wyposażone w specjalne na-
kładki, pozwalające na sprawdzenie ich stanu za pomocą fal radio-
wych. Dzięki temu usprawnione zostało rozliczanie mieszkańców 
z ilości ścieków odprowadzonych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Z początkiem 2013 roku na terenie naszej gminy wprowadzone 
zostały opłaty za wodę. Po to, by można było rozliczać odbiorców 
także z wody zużywanej w całym gospodarstwie (a więc też tej wy-
korzystywanej np. do podlewania ogrodu) w nowoczesne nakładki 
z modułem radiowym powinny być wyposażone liczniki w studzien-
kach wodomierzowych. Wniosek w tej sprawie zgłosił Zakład Ko-
munalny „Kleszczów”. W pierwszej dekadzie stycznia Urząd Gmi-
ny dokonał rozstrzygnięcia przetargu na dostawę 1500 szt. takich 
nakładek. Spośród ofert złożonych przez pięciu dostawców najko-
rzystniejsze warunki zaproponowała firma P.H.U. PAGOS Adam 
Karpiuk. Zrealizuje ona umowę do 14 lipca br., a koszt zamówio-
nych nakładek wyniesie 396.675 zł brutto. (s)

Wysłużony Ducato 
znalazł następcę

ziesięcioletni Fiat Ducato Panorama, który stanowi wypo-
sażenie Zakładu Komunalnego „Kleszczów” sp. z o.o. mógł 

przewieźć 8-9 osób. Teraz ma na liczniku pół miliona kilometrów. 
W 2012 roku zapadła decyzja o znalezieniu nowocześniejszego na-
stępcy tego auta. W przetargu na dostawę nowego mikrobusa, prze-
prowadzonym przez Urząd Gminy w Kleszczowie, wybrana została 
oferta spółki Łódź JTB. Wysłużony Fiat został w grudniu zastąpio-

ny przez znacznie nowocze-
śniejszy pojazd – VW Multi-
van Comfortline 2,0 TDI.

Auto może przewieźć 
do 6 pasażerów. To pojazd 
praktyczny. W części pasa-
żerskiej obydwa rzędy foteli 
można przesuwać, a dwa fo-
tele są obrotowe. Przesuw-
ne drzwi umieszczone zo-
stały po obu stronach części 
pasażerskiej. Pojazd koszto-
wał 239 tys. zł.

(s)

Internet bez tajemnic 
dla seniora

Urząd Gminy informuje, że w Gminnym Centrum Informacji 
zostanie zorganizowane bezpłatne szkolenie „Internet dla senio-
ra”, dostępne dla mieszkańców Gminy Kleszczów.

Zakres szkolenia: ● Internet – podstawowe wiadomości; 
● Elektroniczna poczta- e-mail; ● Portale społecznościowe; ● Ko-
munikatory internetowe (Gadu-Gadu, Skype).

Czas trwania:16 godzin. Szkolenie prowadzone metodą bez-
stresową w grupach maksymalnie 4-osobowych. Organizatorzy 
i prowadzący zajęcia - pracownicy Gminnego Centrum Informa-
cji w Kleszczowie.

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu pro-
wadzone są w Gminnym Centrum Informacji w Kleszczowie, 
ul. Główna 122, tel. 44/ 731 36 46 do 8 lutego włącznie.

å ciąg dalszy ze str. 1D

Sprawdzają opad pyłu
Do września 2013 roku będzie kontynuowana umowa z zabrzań-
ską firmą, której Urząd Gminy powierzył wykonywanie pomiarów 
opadu pyłu na terenie gminy. Pomiary prowadzone są na sześciu 
stanowiskach i pozwolą ustalić m.in. jaki jest wpływ składowiska 
popiołów umieszczonego w obrębie zwałowiska wewnętrznego 
kopalni na zanieczyszczenie powietrza.
Opiekunowie kontynuują pracę
2 stycznia gmina odnowiła umowy dotyczące sprawowania opieki 
nad dziećmi w tzw. wieku żłobkowym. Z usług trzech opiekunek 
dziennych korzystają rodzice 10 dzieci.
Bezpłatne porady
Mieszkańcy gminy Kleszczów mogą korzystać z bezpłatnych po-
rad psychologa. Dyżury organizowane są w każdy piątek w godz. 
15.00-18.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. To 
specjalistyczne poradnictwo organizowane jest z inicjatywy Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

Krótko
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KOMUNIKATY

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

posiada ostatnie wolne miejsca 
na kursy językowe:

1.  Język rosyjski dla dorosłych na poziomie A 2
2. Język niemiecki dla początkujących
3. Język niemiecki dla średnio zaawansowanych
4. Język angielski dla początkujących, elementary i biznesowy
Semestr każdego z powyższych kursów obejmuje 60 godz. dydak-
tycznych. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych 
jeden raz w tygodniu na terenie Kleszczowa. 
Cena 700 zł od osoby (cena 1 godz. - 11,66 zł). 
Możliwość opłaty w 2 ratach.
Więcej informacji o kursach można uzyskać w siedzibie Spółki, pod nr tel. 
44/ 731 37 10 oraz na stronie internetowej www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Termalne ogrzewanie dla SOLPARKU
akład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o. przygotowuje się do wykonania 
pierwszej inwestycji, która umożliwi wykorzystanie energii geotermalnej. 

W kompleksie SOLPARK oraz hotelu SOLPARK zostaną zbudowane przyłącza 
cieplne, które wodę termalną doprowadzą do działających tu kotłowni, zasilanych 
obecnie gazem ziemnym. Kolejne prace w kotłowniach będą polegać na zaadopto-
waniu istniejących urządzeń do zasilania ciepłem geotermalnym.

Wkrótce ma być ogłoszony przetarg na wykonanie tych prac. W połowie stycz-
nia trwało jeszcze „dopinanie” szczegółowych zapisów w niezbędnej do ogłoszenia 
przetargu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

– Przewidujemy, że na pełną realizację inwestycji zakończoną oddaniem kom-
pletnych instalacji do eksploatacji  trzeba będzie około 12 miesięcy tj. 6 miesięcy na 
prace budowlane i technologiczne oraz 6 miesięcy na rozruch. Rozruch technolo-
giczny nowej instalacji  będzie się już odbywał w trakcie nowego sezonu grzewcze-
go – mówi Krzysztof Jasnos - prezes zarządu Zakładu Komunalnego „Kleszczów” 
sp. z o.o.

Wykonywanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla wykonania przyłączy 
cieplnych wraz z modernizacją istniejących kotłowni przy kompleksie dydaktyczno-
-sportowym SOLPARK oraz hotelu SOLPARK trwało przez prawie 12 miesięcy. Do-

piero w piątym podejściu 
Zakład Komunalny „Klesz-
czów” znalazł firmę, goto-
wą podjąć się takiego wy-
zwania. Projektowaniem 
zajęła się gliwicka firma B-
-Angel s.c. Piotr Kolasa, 
Irena Kolasa. Prace pro-
jektowe kosztowały 233,7 
tys. zł.

Po doświadczeniach, 
związanych z wyborem 
projektanta prezes Krzysz-
tof Jasnos ostrożnie pod-
chodzi do przetargu na 
wykonawstwo. Ma świa-
domość, że inwestycja 
geotermalna realizowa-
na w SOLPARKU nie ma 
odpowiedników w Polsce, 

a zastosowane tu rozwiązania techniczne będą w jakimś sensie niepowtarzalne. Za-
pisane w SIWZ wymogi związane z realizacją inwestycji były szczegółowo konsulto-
wane z kierownictwem SOLPARKU, bo prace wykonywane przez wybraną w prze-
targu firmę nie będą mogły zakłócać normalnego funkcjonowania obiektu, w którym 
działają szkoły, internat i hotel, a z części basenowej korzysta wiele osób z zewnątrz.

(s)

Strażacy podsumują rok
Jak co roku planowane są walne zebrania 

sprawozdawcze w jednostkach ochotniczych 
straży pożarnych na terenie gminy Kleszczów. 
Zebrania odbędą się w lutym i marcu według 
następującego harmonogramu:

1. Kamień - 8 lutego - 1700

2. Łuszczanowice - 9 lutego - 1800

3. Antoniówka - 16 lutego - 1800

4. Kleszczów - 1 marca - 1700

5. Wolica - 2 marca - 1800

6. Łękińsko - 8 marca - 1800

7. Dębina - 9 marca - 1700

8. Żłobnica - 16 marca - 1800

9. Czyżów - 22 marca - 1800

Z Ważne dla Złotych Jubilatów
Prosimy mieszkańców gminy Kleszczów, którzy w 2013 
roku będą obchodzić Złote Gody, by do 28 lutego br. po-
wiadomili o swoim 50-leciu kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Kleszczowie. Dotyczy to w szczególności tych 
osób, które pół wieku temu brały ślub cywilny na terenie 
innej gminy. USC nie zawsze posiada dokumenty po-
twierdzające fakt zawarcia małżeństwa przez te osoby.
Złote Gody mieszkających na terenie gminy małżeństw 
są świętowane na wspólnej uroczystości, którą orga-
nizuje wójt gminy. Głównym elementem takiej uroczy-
stości jest wręczenie medali „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”, przyznawanych przez Prezydenta RP. Pro-
cedura przyznawania tych odznaczeń trwa kilka mie-
sięcy.

Akcja krwiodawstwa
W roku 2013 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi 
w Kleszczowie planuje zorganizowanie co najmniej sied-
miu akcji krwiodawczych. Pierwsza z nich została zapla-
nowana na piątek 15 lutego. Odbędzie się w kompleksie 
SOLPARK, w godzinach 11.00-14.00.

Bilety PKS
Informujemy, że najbliższy termin sprzedaży biletów 
miesięcznych PKS w Urzędzie Gminy w Kleszczowie to 
wtorek 29 stycznia, godz. 10.00-13.00.

Gdzie zgłaszać usterki na drogach?
Prosimy mieszkańców gminy, aby zauważone usterki 
na gminnych drogach oraz informacje o uszkodzonym 
oznakowaniu zgłaszali na numer telefonu 600 476 047 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15). Państwa 
pomoc pozwoli przyspieszyć usuwanie usterek.

Gminne Centrum Informacji
Przypominamy, że Gminne Centrum Informacji w Klesz-
czowie, mieszczące się przy ul. Głównej 122 jest otwar-
te w dni robocze w godzinach 8.00–16.00. GCI oferu-
je mieszkańcom gminy bezpłatny dostęp do stanowisk 
komputerowych i do Internetu. Zapewnia też m.in. moż-
liwość skorzystania z kserokopiarki, drukarki i skane-
ra. Pracownicy GCI pomagają mieszkańcom w pisaniu 
CV, podań oraz w wypełnianiu wniosków (np. o dopła-
ty unijne). Kontakt: tel. 44/ 731 36 46; e-mail: gci@klesz-
czow.pl.

Obecnie ciepło dla kompleksu SOLPARK 
zapewniają piece zasilane gazem
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Drugie spotkanie 
z dietetykiem

poniedziałek 28 lutego odbędzie się drugie spotkanie z cyklu 
nazwanego „Akademia jedzenia”. Organizowane z inicjatywy 

Urzędu Gminy spotkanie adresowane jest do rodziców, którzy chcą 
zdrowo odżywiać swoje dzieci. Specjalistka z łódzkiego gabinetu diete-
tycznego fit & You spotka się z rodzicami w przedszkolu w Łuszczano-
wicach. Początek – godz. 17.00.

Przypomnijmy, że spotkania informacyjne z cyklu „Akademia je-
dzenia” organizowane są na zlecenie Urzędu Gminy w Kleszczowie. 
Pierwsze odbyło się 8 listopada ub. roku. Choć liczba dzieci w wieku 
do 7 lat, mieszkających na terenie gminy Kleszczów przekracza 670, 
zainteresowanie poradami specjalistki ds. żywienia wykazało zaledwie 
kilkanaście mam. Osobom, które w spotkaniu nie uczestniczyły warto 
przypomnieć tematyczną zawartość planowanego cyklu: ● wpływ spo-
żywanych produktów na rozwój i funkcjonowanie dzieci, ● potrzeba za-
pewnienia dziecku wartościowych produktów spożywczych, ● zasady 
zdrowego odżywiania dziecka, ● właściwy dobór ilości posiłków spo-
żywanych przez dziecko, ● kształtowanie u dzieci prawidłowych nawy-
ków żywieniowych.

Relację z pierwszej odsłony „Akademii jedzenia”, interesującą roz-
mowę z przedstawicielką fit & You Magdaleną Kubik oraz jedną z mam, 
uczestniczących w spotkaniu, zarejestrowała telewizja NTL Radomsko. 
Program można obejrzeć za pośrednictwem strony internetowej www.
tvntl.pl. W zakładce Programy należy wybrać „Mama-najlepszy za-
wód”. Interesujący nas program nosi datę 13 listopada 2012.

(s)

Imiona dla dzieci
roku 2012 w gminie Kleszczów urodziło się 92 dzieci. W tym 
gronie było zdecydowanie więcej chłopców – 51. Rok wcze-

śniej liczba urodzonych była nieco niższa i wyniosła 90. Między liczbą 
urodzonych chłopców i dziewczynek była idealna równowaga. 

Przyjrzeliśmy się, jakie imiona w minionych dwóch latach były 
szczególnie chętnie nadawane dzieciom. Dla chłopców urodzonych 
w 2012 r. rodzice wybierali jedno z 32 imion. Palmę pierwszeństwa 
dzierżył Szymon (4), a zaraz po nim byli: Mikołaj, Wiktor, Dawid i An-
toni (te imiona nadawano po 3 razy). Zauważyć można powrót sta-
rych, polskich tradycyjnych imion, takich jak: Franciszek, Jan, Bartło-
miej. W roku 2011 najbardziej popularnymi imionami dla chłopców 
były Kacper (4) i Wiktor (4), a po nich – Ksawery (3) i Szymon (3). 
Najbardziej (naszym zdaniem) oryginalne imię roku 2011 - Tristan.

W przypadku dziewczynek w roku 2011 najbardziej popularnym 
imieniem okazała się Julia (4), a następnie Hanna (3) i Natalia (3). 
Rodzice sięgali też do imion mniej popularnych. Dlatego pojawiły się 
np. Roksana i Blanka.

W roku 2012 pięciokrotnie nadawano dziewczynkom imiona Maja 
oraz Lena. W drugiej grupie popularnych imion znalazły się: Magda-
lena (3) i Alicja (3). Rodzice szukali też imion rzadkich i niepowtarzal-
nych, stąd pewnie Ada, Iga czy Pola. (s)

W
W

Terminy odbioru odpadów 
komunalnych i segregowanych

Miejscowości: Słok, Czyżów, Adamów, Łękińsko, Wolica, Ko-
lonia W. Grzymalina, Łuszczanowice, Huby, Łuszczanowice Kol. 
Łuszczanowice, Antoniówka, Rogowiec (ul. Wiejska):
Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Luty 11 18
Marzec 11 18
Kwiecień 8 15 15
Maj 13 20
Czerwiec 10 17

Miejscowości: Kleszczów-cały, Kamień, Bogumiłów, Dębina, 
Żłobnica:
Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Luty 12 12
Marzec 12 12
Kwiecień 9 9 16
Maj 14 14
Czerwiec 11 11

PUP informuje
Pora na wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie 16 stycznia ogłosił terminy naboru 
wniosków o dofinansowanie różnych form aktywizacji zawodowej bezrobot-
nych. Wnioski będą przyjmowane:
•	 staże - od 4 lutego;
•	 roboty publiczne - od 21 stycznia;
•	 prace interwencyjne - od 28 stycznia;
•	 szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną - od 4 lutego;
•	 refundacja kosztów egzaminu i licencji - od 4 lutego;
•	 przygotowanie zawodowe dorosłych - od 4 lutego;
•	 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - 

w terminie od 4 do 20 lutego;
•	 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - w terminie od 

4 do 20 lutego.
Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Beł-

chatowie, pokój nr 1.12 (I piętro).
Ze strony internetowej www.pupbelchatow.pl można pobrać formularze 

sześciu różnych wniosków o dofinansowanie.

Doradzą organizacji pozarządowej lub spółdzielni
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie w ramach współpracy z Fun-

dacją Studiów Europejskich - Instytut Europejski w Łodzi uruchomił lokalny 
punkt doradczy, w którym udzielane są bezpłatne porady dotyczące zakła-
dania i prowadzenia podmiotów zaliczanych do ekonomii społecznej (m.in. 
spółdzielni socjalnej, pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, organizacji 
pozarządowej).

Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z Powiatowym Urzę-
dem Pracy: osobiście (parter - pokój 29) lub telefonicznie (44/ 631-40-65, 631-
40-68).

Bezrobocie na koniec roku
W ostatnim dniu grudnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Beł-

chatowie zarejestrowanych było 239 bezrobotnych mieszkańców gminy Klesz-
czów (o 10 więcej niż 31.12.2011 r.) Liczba bezrobotnych kobiet wynosiła 145, 
a liczba bezrobotnych w wieku 18-44 lata – 170. W gronie bezrobotnych z pra-
wem do zasiłku było 58 osób.

Informują o funduszach
W Bełchatowie funkcjonuje jeden z Lokalnych Punktów Infor-

macyjnych Funduszy Europejskich na lata 2007-2013. Z jego usług 
mogą korzystać osoby i firmy działające na terenie tzw. Podregio-
nu Wschodniego naszego województwa. W skład tego podregionu 
wchodzą powiaty: bełchatowski, piotrkowski, radomszczański, toma-
szowski i opoczyński oraz miasto Piotrków Trybunalski.

Zgłaszający się do punktu informacyjnego mogą bezpłatnie uzy-
skać informacje na temat: ● Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ); ● programów 
wdrażanych w ramach Narodowej Strategii Spójności (NSS). Rolą 
punktu jest także: ● kierowanie beneficjenta do odpowiednich instytu-
cji w celu uzyskania szczegółowych informacji; ● udzielanie wstępnej 
pomocy beneficjentom w procesie rozliczania projektów dofinanso-
wanych w ramach programów operacyjnych i regionalnych progra-
mów operacyjnych.

Siedziba bełchatowskiego punktu informacyjnego: Urząd Miasta 
Bełchatowa (ul. Kościuszki 1), I piętro, pok. nr 214, tel. 44/ 733 51 44, 
e-mail: info_rpo@um.belchatow.pl. Godziny pracy: poniedziałek, 
środa, czwartek i piątek - 7.30-15.30, wtorek - 7.30-17.00.
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150 lat temu
roku 2013, na który przypada 150. rocznica wybuchu Powstania 
Styczniowego, odbędzie się w Polsce niejedno wydarzenie, przy-

pominające sylwetki bohaterów, przebieg walk i dramatyczne konsekwen-
cje powstańczej klęski. Nie ma miejsca na opisywanie zdarzeń i faktów, 
które z łatwością odnajdziemy na łamach podręczników historii czy innych 
publikacji. Nie sposób jednak nie przywołać choćby kilku liczb, które obra-
zują skalę narodowowyzwoleńczej walki, rozpoczętej w styczniu 1963 r. 
W partyzancką walkę z zaborcą zaangażowanych było około 200 tysięcy 
Polaków. Większość działała w setkach rozproszonych grup, nazywanych 
„partiami”. Ich dowódcami były osoby z doświadczeniem wojskowym, wy-
niesionym najczęściej z lat służby w zaborczej armii rosyjskiej.

„Podczas szesnastu miesięcy trwania powstania miało miejsce 1229 
zbrojnych starć – 956 w Królestwie Polskim, 237 na Litwie, pozostałe – na 
Białorusi i Ukrainie. Przybierały one na ogół formę zaczepnych wypadów 
na izolowane garnizony rosyjskie lub krótkotrwałych potyczek na skrzy-
dłach większych koncentracji wojsk. Największą liczbę walk stoczono w 
Górach Świętokrzyskich na południe od Kielc, na terenie guberni lubel-
skiej oraz w rejonach przygranicznych Galicji i Prus” – pisze Norman Da-
vies w swojej monumentalnej historii Polski („Boże igrzysko”, wyd. z roku 
2000, str. 827).

„Partia” J. Oksińskiego
Partyzancka walka toczyła się w wielu miejscach dzisiejszego wo-

jewództwa łódzkiego, w tym także na terenie obecnych powiatów piotr-
kowskiego, radomszczańskiego i bełchatowskiego. Jednym z wyjątkowo 
dokładnych źródeł informacji o stoczonych potyczkach i bitwach, a tak-
że o miejscach postoju powstańczych „partii” są wspomnienia spisywane 
przez dowódców. Major Józef Oksiński (często stosowana pisownia jego 
nazwiska to Oxiński), jeden z utalentowanych dowódców powstańczych 
napisał „Wspomnienia powstania polskiego 1863-1864”.

Czytamy w nich m.in.: „Wieczorem późnym dnia 6 lutego 1863 roku, 
trzymając się kierunku na Szczerców - Bełchatów, leśnymi i polnymi droga-
mi, przybyłem, omijając miasteczko Szczerców, i stanąłem obozem w la-
sach do majątku Kaszewice należących. Korzystając z egzystującej tam 
fryszerki i walcowni żelaza, osadziłem już poprzednio posiadane, 100 kos 
na drążkach, wyrobione 40 grotów do lanc osadziwszy na drzewcach, do-
kompletowałem po kilku dniach uzbrojenie mojego oddziału”. 

7 lutego powstańczy oddział opuścił Kaszewice i przez Kurnos i Ole-
śnik pomaszerował w kierunku Kamieńska. Partyzancka taktyka, potrze-
ba unikania bezpośrednich starć z większymi oddziałami sprawiała, że od-
działy były w ciągłym ruchu. W okolicach Kaszewic „partia” Oksińskiego 
pojawiła się ponownie w marcu.

Inny, walczący w tym rejonie oddział powstańczy, dowodzony przez 
majora Aleksandra Lütticha, po kilku starciach z oddziałami carskimi sto-

W

å ciąg dalszy na str. 6

czył 3 lipca pod Kaszewicami potyczkę 
z konnym oddziałem kozackim. Polacy zdo-
byli wóz z zaopatrzeniem, kilka koni, 5 fuzji, 
12 pik. Ciężko ranny oficer rosyjski został 
wzięty do niewoli, a życie straciło 6 kozaków. 
Ofiary były też po stronie polskiej. Dwaj 
powstańcy zostali pochowani na cmentarzu 
parafialnym w Kaszewicach. Znane jest 
nazwisko tylko jednego z nich – Sternalski. 

W okolicznościowej broszurce „Powsta-
nie Styczniowe – echa ziemi bełchatow-
skiej”, opracowanej przez Jolantę Piastę 
znajdujemy odnotowane nazwiska dwóch 
innych dowódców oddziałów powstańczych, 
działających na tym terenie. To niejaki Żubr, 
który walczył tu jeszcze wiosną 1864 roku 
i Franciszek Kopernicki. „Pułk Kopernickie-
go składał się z typowych dla oddziałów po-
wstańczych formacji kosynierów i strzel-
ców. W jego szeregach znaleźli się przede 
wszystkim ochotnicy z osad i wsi powiatu 
piotrkowskiego” – pisze autorka.

Świadectwa historii
Wiele interesujących wiadomości na temat przebiegu powstania 

w Piotrkowie i jego okolicach zebrało piotrkowskie Archiwum Państwowe, 
udostępniając je na swojej stronie internetowej (zakładka Wystawy on-li-
ne). Oprócz opracowania tekstowego udostępniane są tu skany historycz-
nych dokumentów z zasobów archiwum. Choć te materiały zostały opraco-
wane i udostępnione kilkanaście miesięcy temu, przypuszczać należy, że 
apogeum zainteresowania nimi dopiero nadchodzi. Do 17 stycznia strona 
zanotowała 2600 odsłon. 

Bezcenne w publikacji piotrkowskiego archiwum są pojawiające się 
tam nazwiska, daty i zdarzenia. Dowiadujemy się na przykład o przecho-
dzących na stronę powstańców żołnierzach stacjonujących w Piotrkowie 
wojsk rosyjskich (m.in. podporucznicy: Grekowicz, Gromejko, Rakowski, 
Rudowski i Udymowicz). W mieście w tym czasie przebywał na stałe car-
ski pułk piechoty i sotnia kozaków. Jednym z sukcesów powstańczych na 
naszych terenach było opanowanie (niestety, tylko przejściowe) Radom-
ska. W tej akcji Polacy zdobyli sporą kwotę 5310 rb. 

Jednym z najbardziej oryginalnych dokumentów jest zachowane we-
zwanie prezydenta Piotrkowa skierowane do piotrkowskiego proboszcza, 
by ten stawił się w ratuszu w celu zaprzysiężenia ochotników ruszających 
do powstania. Z innych dokumentów dowiemy się o późniejszych losach 
dwóch uczestników Powstania Styczniowego, którzy doczekali odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. Jeden z nich, porucznik Adam Woycie-

W firmach gminy Kleszczów
Stypendium z E-PB
uPolitechnika Częstochowska szczyci się działalnością Klubu In-
tegracyjno-Promocyjnego, którego członkami są wybitni absolwen-
ci. Jednym z efektów aktywności klubu jest zdobywanie środków na 
stypendia dla wyróżniających się studentów. Wśród firm, które „do-
rzuciły się” do stypendiów przyznanych w 2011 r. znalazł się także 
Energomontaż - Północ Bełchatów. Po raz wtóry ta firma ufundo-
wała stypendium w roku 2012. „Ogłoszenie wyników akcji stypen-
dialnej odbyło się 4 grudnia 2012 roku podczas uroczystości Święta 
Politechniki” – czytamy na łamach 49 nr „Czasopisma Politechniki 
Częstochowskiej”. W tym roku akademickim stypendium z Energo-
montażu - Północ Bełchatów otrzymał studiujący na Wydziale Bu-
downictwa Tomasz Nowak. Fundatorowi tego wsparcia – prezesowi 
działającej w Rogowcu firmy, Jerzemu Chruścielowi dyplom z po-
dziękowaniami wręczyła rektor uczelni.

Czyściejsze kąpieliska dzięki… rurom KWH Pipe
Za pomocą wyprodukowanych w KWH Pipe rur o średnicy 1600 

mm zmontowany został 375-metrowy rurociąg. Za pośrednictwem 

tej, zatopionej na dnie morza instalacji, wody z kanalizacji desz-
czowej części Sopotu odprowadzane są w głąb Zatoki Gdańskiej. 
Jest to trzeci etap realizowanej od 2009 roku inwestycji, dzięki któ-
rej sopockie kąpieliska nie będą zanieczyszczane wodą opadową, 
spłukującą różne nieczystości z ulic miasta. Cały projekt, którego 
wartość szacowana jest na ok. 8 mln euro umożliwi „ujęcie wód so-
pockich potoków w trzy oddzielne układy zbiorcze i wyprowadzenie 
trzech podwójnych rurociągów zrzutowych w głąb Zatoki Gdańskiej 
od komór wylotowych usytuowanych na plaży” -  czytamy na stro-
nie internetowej KWH (www.kwh.pl). Można tam obejrzeć fotografie 
z operacji łączenia i układania „sopockiego” rurociągu. Całe przed-
sięwzięcie zostało 
szczegółowo opisa-
ne w pierwszym te-
gorocznym wydaniu 
magazynu „Nowo-
czesne Budownic-
two Inżynieryjne”, 
z którego pochodzi 
zamieszczona tu fo-
tografia.

(s)

Major Józef Oksiński
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Ranking „Gazele biznesu”
lutego w łódzkim Hotelu Andel’s odbędzie się regionalna gala, 
podczas której zostaną uhonorowane najlepsze firmy woje-

wództwa łódzkiego w rankingu „Gazele biznesu 2012”. Wyniki rankingu 
ogłoszone były w specjalnym grudniowym dodatku do dziennika „Puls 
Biznesu”, który od roku 2000 firmuje tworzenie zestawień najbardziej 
dynamicznych firm.

Edycja za rok 2012 obejmowała firmy, które zgłosiły swój udział 
w rankingu i udostępniły wyniki finansowe za lata 2009, 2010 i 2011. 
Jednym z wymogów było odnotowywanie corocznego wzrostu przycho-
dów ze sprzedaży, a także brak straty. Udział w rankingu był bezpłatny.

Regionalna lista z wykazem „Gazel biznesu” liczy 217 firm. Tak, jak 
co roku sprawdziliśmy, jak wiele firm mających siedzibę na terenie gmi-
ny Kleszczów zgłosiło swój udział w rankingu. Znaleźliśmy dwie spół-
ki. Kersten Europe Sp. z o.o. ulokował się na 1800 miejscu listy ogólno-
polskiej. Firma zatrudniająca 30 pracowników miała w 2011 roku 10,7 

5

150 lat temu

chowski dożył roku 1937, umierając w wieku 102 lat. Zachował się wycinek 
z międzywojennej gazety, opisujący m.in. jego fascynację postacią i dzie-
łem Józefa Piłsudskiego.

J. Piłsudski – skoro już o nim mowa – z wielkim szacunkiem podcho-
dził do czynu styczniowych powstańców. I nie był to wyłącznie szacunek 
deklarowany w słowach. Po odzyskaniu niepodległości urzędnicy pań-
stwowi mieli obowiązek odszukać i zarejestrować wszystkich żyjących po-
wstańców. Weterani otrzymali wówczas opiekę państwa i stałą pomoc fi-
nansową. Dzięki dokumentacji stworzonej w latach II RP możliwe było 
dotarcie m.in. do informacji o siedemnastu byłych powstańcach stycz-
niowych, którzy po 1918 r. mieszkali na terenie Piotrkowa. Krótką cha-
rakterystykę każdego z nich znaleźć można w cytowanym już opracowa-
niu J. Piasty.

Dodajmy, że z szacunku dla wszystkich zrywów niepodległościowych, 
podejmowanych przez Polaków w okresie zaborów wzięła się pierwsza 
próba opisania i zilustrowania zachowanych pamiątek, dokonana w roku 
1929. Ministerstwo Robót Publicznych wydało wtedy opracowanie „Pomni-
ki bojowników o niepodległość 1794-1863” pod red. prof. Henryka Mościc-
kiego. Gdyby autorom tego opracowania dostępna była dzisiejsza technika 
(fotograficzna i informatyczna) przedwojenna publikacja mogłaby wyglą-
dać tak, jak zawartość - jedynej w swoim rodzaju - strony internetowej, 
utworzonej przez Jerzego Kowalczyka.

Świadectwo pamięci
„Świadectwem naszej zbiorowej pamięci o ludziach i zdarzeniach roku 

63 są zachowane mogiły, krzyże, pomniki i tablice oraz inne materialne pa-
miątki, przypominające tamte minione lata” – pisze wspomniany autor stro-
ny www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl. To jedno z bezcen-
nych i wyjątkowych źródeł informacji o miejscach upamiętnienia ważnych 
potyczek i innych epizodów, związanych z okresem Powstania Stycznio-
wego. W toku wieloletniej, mrówczej pracy J. Kowalczyk zdołał zgromadzić 
rejestr 819 obiektów położonych na terenie 299 miejscowości. Zamiesz-
czony na stronie materiał ilustracyjny liczy około 4000 zdjęć.

Choć w podtytule strony widnieje hasło „Miejsca pamięci – wojewódz-
two krakowskie i świętokrzyskie” w wykazie nie zabrakło też 23 punktów 
z naszego, łódzkiego regionu. Aż 21 z nich to miejsca położone na tere-
nie powiatu opoczyńskiego. Miejsca pamięci prezentowane są alfabetycz-
nie według nazw miejscowości. Zawartość strony stanowią szczegółowe 
opisy, oryginalne cytaty z prasy, ksiąg metrykalnych, wspomnień i pamięt-
ników. Warto zapoznać się chociażby z informacjami na temat Koniecpo-
la. 25 maja 1863 r. miała tu miejsce jedna z bardziej krwawych potyczek 
powstania.

Wykaz bibliografii, z której skorzystał autor, liczy 418 pozycji. J. Ko-
walczyk ma świadomość, że opracowany rejestr nie obejmuje wszystkich 
miejsc i zachęca do współpracy w aktualizacji wykazu. Aktualizacja prowa-
dzona jest starannie, a autor nie zapomina o podaniu nazwiska osoby, od 
której pozyskał dodatkowe dane.

W e  w s p o -
mnianej już bro-
szurce Jo lanty 
Piasty znajdujemy 
wykaz 56 miejsc, 
podających chro-
nologicznie miej-
sca bitew i poty-
czek, stoczonych 
przez powstańców 
na ziemi łódzkiej. 
Miejsca, w których 
upamiętniony zo-
stał powstańczy 
czyn nie zostały 
odnotowane. 

G d y b y  p o -
wstał ich wykaz znalazłyby się w nim na pewno Kaszewice (groby po-
wstańców), Piotrków Trybunalski (pomnik na Starym Cmentarzu) oraz 
Grocholice. Na cmentarzu w tej właśnie parafii znajduje się symboliczny 
grób powstańców, opatrzony napisem: Przechodniu! Poleć Bogu dusze 
bohaterskich powstańców z 1863 r. poległych za wolność ojczyzny w wal-
ce z rosyjskim ciemiężcą. Gloria victis. Mieszkańcy Zamościa.

Powstańczy szlak
Od roku 2000 Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

w Bełchatowie oraz Związek Strzelecki „Strzelec” z Bełchatowa organizują 
marsze Szlakiem Powstańców Styczniowych. Uroczystości rozpoczynają 
się Mszą św. w kościele w Parznie. Dlaczego właśnie tu? W krypcie świąty-
ni znajdują się szczątki sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Podczas powsta-
nia styczniowego w Zagórzu na Śląsku zorganizowała ona szpital polowy 
dla rannych powstańców, prowadziła też zbiórkę środków opatrunkowych, 
brała nawet (wspólnie z rodziną Siemienieckich) udział w pertraktacjach 
przy zakupie broni dla powstańców. To właśnie ze względu na udział Wan-
dy Malczewskiej w zrywie 1863 roku w „Litanii do świątobliwej Wandy” 
wprowadzono wezwanie: opiekunko rannych powstańców.

Uczestnicy marszu pokonują trasę długości 14 kilometrów. Idą z Parz-
na przez klucką Groblę, Kaszewice, aż do Kurnosa. Każdy uczestnik po 
zakończeniu marszu otrzymuje potwierdzenie udziału w marszu. Po trzech 
i pięciu kolejno zaliczonych marszach każdemu uczestnikowi przysługu-
je brązowa i srebrna odznaka. Wzorowana jest ona na znakach powstań-
czych.

Zapowiedziano, że w tegorocznej, XIII edycji Regionalnego Marszu 
Szlakiem Powstańców Styczniowych zostanie rozstrzygnięty konkurs na 
strój i rekwizyt powstańczy. Dla najlepszych pomysłów przewidziano na-
grody.

Zgłoszenia większych grup uczestników (np. grup szkolnych) przyjmo-
wane są przez organizatorów marszu za pośrednictwem skrzynki rssk@
tlen.pl. Na marsz, który zaplanowany został na 10 lutego można zgłaszać 
się do 31 stycznia.

J. Strachocki

å ciąg dalszy ze str. 5

mln zł obrotu, a przychody w analizowanych trzech latach (2009-2011) 
wzrosły o 47,92 proc. Spółka RAMB zatrudniająca 1500 osób ulokowa-
ła się na miejscu 4206 z obrotami w 2011 r. na poziomie 186,5 mln zł 
i wzrostem przychodów o 6,64 proc.

Warto wspomnieć jeszcze o dwóch innych firmach, które – co praw-
da – nie mają swoich siedzib w gminie Kleszczów, ale na tym terenie 
działają. Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która zainwestowa-
ła w budownictwo mieszkaniowe na osiedlu „Łuszczanowice” zajmuje 
4210 miejsce w aktualnym zestawieniu „Gazel biznesu” z obrotami na 
poziomie 20,9 mln zł i wzrostem przychodów o 6,51 proc. BSM zatrud-
nia 94 pracowników.

Firma ROKA A. I. Kantorski Sp. K. prowadzi m.in. działalność po-
legającą na świadczeniu usług ochroniarskich. W zestawieniu „Gazele 
biznesu ‘2012” znalazła się na wysokiej, 42. pozycji w kraju. Wynik ten 
zawdzięcza zwiększeniu przychodów o ponad 408 proc. ROKA zatrud-
nia 1155 pracowników.

(s)

Symboliczny grób w Grocholicach
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Szkolne wieści

Wystawa mebli - Łuszczanowice 89 (obok Wulkanizacji).

Zagrali w finale WOŚP
W mroźną niedzielę 13 stycznia po raz dwudziesty pierwszy za-

grała w całym kraju Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tego-
roczny finał przebiegał pod hasłem „Godność - dla ratowania życia 
dzieci i godnej opieki medycznej dla seniorów”. W tej ważnej ak-
cji nie zabrakło również wolontariuszy ze szkół gminy Kleszczów. 
Wśród kwestujących byli m.in. uczniowie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych: Dawid Masiarek, Sebastian Roczek, Natalia Klim-
czyk, Michał Mielczarek, Iza Kordowska, Klaudia Kozieł, Klaudia 
Czank i Paulina Kokocińska. Do specjalnych puszek WOŚP zebra-
li oni 1649,89 zł.

W akcję włączy-
li się także wolonta-
riusze z gimnazjum: 
Weronika Kaźmier-
czak, Kamila Miel-
c z a r e k ,  K a t a r z y -
na Morawiec, Kamil 
Bębnowski  i  Woj -
ciech Skalski. Efek-
tem ich pracy było 
zebranie kwoty 2314 
zł. W Szkole Podsta-
wowej w Łękińsku 
w gronie wolontariu-

szy znaleźli się: Magdalena Muskała, Piotr Krawczyk, Adam Łako-
my, Łukasz Morawski i Mateusz Morawski. W trakcie prowadzonej 
13 stycznia kwesty zebrali 1151 zł i 40 eurocentów.

Dodajmy, że kwestującymi uczniami z gminnych szkół opie-
kowali się nauczyciele. W imieniu wolontariuszy oraz ich opieku-
nów serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy, którzy 
wsparli tegoroczny finał WOŚP.

Edukacja filmowa
19 grudnia uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w multime-

dialnej lekcji filmowej, która wzbogaciła ich wiedzę o X Muzie czyli 
sztuce filmowej. W pierwszej części uczniowie poznawali cechy po-
szczególnych gatunków filmowych (m.in. animacji, dramatu, scien-
ce-fiction, komedii, horroru, fantasy). Wykład prowadzącego zaję-
cia przeplatany był prezentacją filmowych przykładów. Drugą część 
zajęć wypełnił pokaz filmu „Podwójne życie” z Melem Gibsonem 
w roli głównej, w reż. Jodie Foster.

Efekty przedświątecznej akcji
Uczniowie gimnazjum kolejny raz postanowili zostać Świętymi 

Mikołajami, biorąc udział w akcji charytatywnej „I Ty możesz zostać 
świętym Mikołajem”. W akcję odbywającą się od 3 do 18 grudnia na 
terenie gminy Kleszczów zaangażowało się 59 uczniów gimnazjum. 
Zebrana przez nich kwota (4600 zł) przeznaczona została na speł-
nienie marzeń podopiecznych Fundacji Mam Marzenie. To fundacja 
działająca od 2003 roku, której do dziś udało się spełnić marzenia 
ponad 4000 chorych dzieci.

W bełchatowskim sztabie WOŚP å ciąg dalszy na str. 8

Wyśpiewali „Srebrne Pasmo”
Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek, który w sobotę 
19 stycznia odbył się w Chełmnie, miał aż 22 uczestników. 

Do rywalizacji o konkursowe Grand Prix oraz Złote, Srebrne i Brązo-
we Pasma przystąpiły m.in. zespoły z Trójmiasta, Bydgoszczy, Po-
znania, Warszawy, Szczecina i Leżajska. Kleszczowski Chór Kame-
ralny „Sonore” z Kleszczowa (poprzednia nazwa: Kameralny Chór 
Gminy Kleszczów) pod dyrekcją Sławomira Szafrańskiego publiczno-
ści zgromadzonej w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 za-
prezentował cztery kolędy: „W żłobie leży”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Nad 
Betlejem w ciemną noc” oraz skomponowany przez Bartłomieja Pę-
kiela utwór „Magnum Nomen Domini”. 

Przesłuchania konkursowe trwały (z półtoragodzinną przerwą) 
od godz. 9.15 do 16.45. Potem na miejskim rynku odbyło się wspól-
ne kolędowanie chórów. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w ko-
ściele p.w. Wniebowzięcia NMP, po wieczornej, uroczystej Mszy 
św. W ocenie jury, któremu przewodniczył wykładowca Akademii 
Muzycznej w Poznaniu – prof. Leszek Bajon, kleszczowski chór 
znalazł się w gronie wykonawców nagrodzonych Srebrnymi Pa-
smami.

W Kleszczowskim Chórze Kameralnym „Sonore” śpiewają 
obecnie:
•	 soprany: Agata Perczak, Olga Szafrańska, Karolina Połczyńska, 

Magdalena Połczyńska, Klaudia Michałek, Magdalena Kocha-
nowska, Weronika Kaźmierczak,

•	 alty: Małgorzata Kulka-Opałka, Agnieszka Musiał, Aleksandra 
Rejniak, Katarzyna Morawiec,

•	 tenory: Sebastian Marszałek, Tomasz Stępień, Andrzej Gurazda, 
Marek Królik, Artur Stanisławski, Patryk Pacholik,

•	 basy: Wiesław Perczak, 
Maciej Szczęsny, Dawid 
Wojewoda, Artur Stan-
kiewicz, Paweł Popio-
łek, Sylwester Czank.
Warto przypomnieć, że 

ważną przed konkursem w 
Chełmnie rozgrzewkę chór 
odbył w kleszczowskim ko-
ściele 13 stycznia, kiedy po 
wieczornej Mszy św. zaprezentował czternaście kolęd i pastorałek.

(s)

VIII



8  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 2/358

C
Wabienie studentów

zy wybrać nowy oryginalny kierunek, jak np. dostępną w kra-
kowskiej AGH wirtotechnologię*? A może szukać uczelni, któ-

ra (tak jak Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) 
zapewnia najlepszym studentom stypendia, pokrywające 50 lub 100 
proc. czesnego? Rozsądnym wyjściem wydaje się też wybór jedne-
go z tzw. kierunków zamawianych (to „ministerialna” lista kierunków 
technicznych, matematycznych i przyrodniczych, na których najlep-
si studenci otrzymują stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie).

Ze względu na niż demograficzny uczelnie prześcigają się w two-
rzeniu różnego rodzaju zachęt. Uczniowie klas maturalnych liceów 
i techników coraz częściej będą zaglądać na portale informacyjne 
różnych uczelni, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat przy-
szłych kierunków kształcenia. Lepszym rozwiązaniem wydaje się wy-
jazd na jedne z licznych targów edukacyjnych, których organizacja 
z początkiem marca ruszy pełną parą.

Oto kilka propozycji takich targów:
• 1 marca - XI Bełchatowskie Targi Edukacyjne (Zespół Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie) - oferta szkół wyższych 
i policealnych oraz firm organizujących bezpłatne szkolenia za-
wodowe;

• 7-9 marca - XIX Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2013 w War-
szawie (Pałac Kultury i Nauki) - ekspozycje polskich i zagranicz-
nych uczelni oraz szkół ponadgimnazjalnych;

• 14-16 marca - XVI Łódzkie Targi Edukacyjne (tereny Międzynaro-
dowych Targów Łódzkich);

• 26 marca - Częstochowskie Targi Edukacyjne (VII Liceum Ogól-
nokształcące im. M. Kopernika w Częstochowie) - oferta uczel-
ni wyższych, szkół językowych oraz szkół doskonalenia zawodo-
wego.
Oprócz udziału w imprezach targowych uczniowie klas matu-

ralnych będą mogli także poznawać wybrane szkoły wyższe, bio-
rąc udział w organizowanych przez nie „Dniach otwartych”. Jedna 
z pierwszych takich imprez odbyła się niedawno (17 i 18 stycznia) na 
Politechnice Łódzkiej.

(s)
* wirtotechnologia – nauka o sposobach wykorzystywania dostępnych 
programów informatycznych do rozwiązywania problemów technolo-
gicznych.

Najlepsze licea i technika
raz piętnasty opublikowana została lista najlepszych 
w Polsce liceów i techników. Lista układana jest przez 

Ogólnopolską Fundację Edukacyjną „Perspektywy” i ogłaszana na 
portalu „Perspektywy” oraz w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Ranking liceów obejmuje 500 szkół z całej Polski uszerego-
wanych w oparciu o następujące kryteria: sukcesy w olimpiadach 
30%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmio-
ty dodatkowe 40%, opinia akademicka 5%. Przy tak skonstruowa-
nych kryteriach najlepszym liceum ogólnokształcącym zostało LO 
nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Najwyżej na liście sklasyfikowaną szkołą z naszego regionu 
jest I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika z Łodzi (miejsce 
8). Sześć kolejnych liceów, jakie znajdujemy w pierwszej setce ran-
kingu to szkoły mające swoją siedzibę w Łodzi. Jeśli chodzi o pla-
cówki oświatowe położone w miastach położonych najbliżej naszej 
gminy, to najwyższą pozycję w rankingu (112) zajmuje I LO im. Bo-
lesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. W ub. roku szkoła 
ta zajmowała miejsce 107. Na 123. pozycji znajdujemy I LO im. Wł. 
Broniewskiego w Bełchatowie (w poprzedniej edycji – 113), a na 
207. miejscu - II LO im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku. Ta szko-
ła w ub. roku zajmowała 234 lokatę.

Ogólnopolski Ranking Techników objął 250 szkół. Kryteria, we-
dług których uszeregowano placówki były następujące: sukcesy 
w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, ma-
tura - przedmioty dodatkowe 20%, wyniki egzaminów zawodowych 
30%, opinia akademicka 5%. Najwyższą pozycję zajęło Technikum 
Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. z Lublina.

Na miejscu 15. znajdujemy najlepsze technikum z regionu łódz-
kiego. To Technikum nr 2 w ZSE im. S. Staszica w Zduńskiej Woli, 
a na 16. - Technikum w ZSP nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi. 
Cztery położone najbliżej gminy Kleszczów technika z listy rankin-
gowej (w nawiasie – ich pozycja w 2012 r.): ● 99. Technikum Eko-
nomiczno-Handlowe w ZSP nr 5 - Piotrków Tryb. (188), ● 118. 
Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E - Radomsko (80), 
● 154. Technikum Energetyczne w ZSP nr 3 - Bełchatów (250+), 
● 200. Technikum w ZS CKR im. Wł. St. Reymonta - Dobryszyce 
(250+). (s)

Po

•	 Przygotowanie do egzaminu 
gimnazjalnego i maturalnego 
(egzaminator)

•	 Przygotowanie do egzaminów 
certyfikatowych (egzaminator TELC)

•	 Tłumaczenia z języka niemieckiego:
	tłumaczenia przysięgłe
	tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne

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

„Podaruj książkę bibliotece w Gorzkowicach”
Jak informowaliśmy, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Kleszczowie prowadzona jest akcja zbiórki książek dla szkolnej 
biblioteki w Gorzkowicach. Najbardziej poszukiwane są książki dla 
dzieci w wieku od 6 do 13 lat. „Książki w dobrym stanie, ładne, in-
teresujące ...bajki, wiersze, powieści, opowiadania, lektury, książki 
popularnonaukowe... Każdy z nas ma na swojej półce jedną książ-
kę, którą podzielić się może. Zachęcamy zatem do przynoszenia 
ich do szkoły i wspierania darem spalonej biblioteki. Naprawdę war-
to!” – czytamy w komunikacie na stronie ZSP. Dla osób, które za-
stanawiają się jaki tytuł mogłyby podarować, pomocny może być 
wykaz aktualnych lektur dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Do 
listy lektur można dotrzeć poprzez stronę internetową www.zsp-
kleszczow.pl.

Koordynatorem akcji zbierania książek, które posłużą do odtwo-
rzenia księgozbioru biblioteki szkoły w Gorzkowicach, jest ks. Sła-
womir Bednarski.

Zaśpiewaj o miłości
Drugą edycję Konkursu Piosenki Językowej zorganizuje 7 lu-

tego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. W konkursie mogą wziąć 
udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ich za-
daniem jest zaśpiewanie piosenki o miłości w języku angielskim, 

niemieckim lub hiszpańskim. Zgłoszenia uczestników przyjmowane 
są do 4 lutego pod adresem konkurs.piosenki@o2.pl.

Odwiedzili politechnikę
Uczniowie klasy III LO i IV TNT odwiedzili 17 stycznia gmach 

Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Po-
litechniki Łódzkiej, by zapoznać się ze szczegółową ofertą studiów 
na tej uczelni. Uczestnicy „Dni otwartych PŁ” poza odwiedzeniem 
stoisk, mogli brać udział w wykładach i w warsztatach, przygotowa-
nych przez kadrę i studentów uczelni.

Opracowano z wykorzystaniem informacji
przekazanych przez szkoły samorządowe

å ciąg dalszy ze str. 7

Szkolne wieści
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FERIE ‘2013
Wyjazdy i wycieczki organizowane dla 

dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 
przez GOK w Kleszczowie

Data Godzina 
wyjazdu

Cel wyjazdu, program Uczestnicy

•	 11 lutego 
(pon.)

•	 15 lutego 
(pt.)

•	 18 lutego 
(pon.)

•	 22 lutego 
(pt.)

9.00-15.00 Wyjazd na Górę Ka-
mieńsk

Uczniowie klas IV – 
VI (narty)
Młodzież gimna-
zjalna i ponadgim-
nazjalna (narty lub 
snowboard)

12 lutego 
(wtorek)

7.00-21.00 Wycieczka do Ćmielowa 
i Krzemionek Opatow-
skich
W programie: ● zwie-
dzanie Żywego Muzeum 
Porcelany połączone z 
warsztatami ceramicznymi, 
● obiad, ● zwiedzanie 
Muzeum Archeologicznego 
i Rezerwatu Krzemionki

Uczniowie szkół 
podstawowych

19 lutego 
(wtorek)

6.40-22.00 Wycieczka do Warszawy
W programie: ● zwiedza-
nie Centrum Nauki Koper-
nik, ● seans w Planetarium 
pt: „Życiodajny klimat”, ● 
obiad, ● zwiedzanie Sta-
dionu Narodowego

Młodzież gimnazjal-
na i ponadgimna-
zjalna

21 lutego 
(czwartek)

13.00-
17.00

Kulig z ogniskiem w „Ma-
lutkie Resort”

Uczniowie szkół 
podstawowych, 
gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjal-
nych

Opłata za wycieczki i wyjazdy - 10 zł od osoby za 1 wyjazd (płatne 
w dniu zapisu).
Zapisy na wycieczki i wyjazdy prowadzone są w GOK w Łękińsku 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 do dnia 31 stycznia.

Kiedy do biblioteki?
(terminy aktualne od 1 lutego br.)

Gminna Biblioteka Publiczna w Klesz-
czowie, ul. Sportowa 8, tel. 44/ 731-36-
54, email: biblioteka@goksir.pl
•	 poniedziałek 10.00-18.00
•	 wtorek 10.00-18.00
•	 środa 10.00-18.00
•	 czwartek 10.00-18.00
•	 piątek 10.00-18.00
•	 sobota 10.00-18.00

Filia Biblioteczna w Łękińsku, 
ul. Szkolna 2, tel. 44/ 731-46-05, email: 
biblioteka_lekinsko@goksir.pl
•	 środa 11.00-18.00
•	 piątek 11.00-18.00

Filia Biblioteczna w Żłobnicy, tel. 44/ 
731-46-09, email: biblioteka_zlobnica@
goksir.pl
•	 wtorek 11.00-18.00
•	 czwartek 11.00-18.00

FERIE ZIMOWE                               
2013

Od 11 do 22 lutego SOLPARK zaprasza dzieci i młodzież do 
18 roku życia do korzystania z szeregu bezpłatnych atrakcji. Dla 
wszystkich dzieci i dla młodzieży, która ferie będzie spędzać w 
domu, przygotowaliśmy:

ZAPISY NA TURNIEJE PROWADZONE SĄ W KASACH SOL-
PARK-u lub pod nr tel. 44/ 731 65 01.

Jednocześnie informujemy, iż w okresie ferii zimowych strefa 
gier, strefa SPA oraz  lodowisko będą czynne od godziny 10.00.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem ferii dostępne są:
• w SOLPARK Kleszczów Sp. z o.o., ul. Sportowa 8, Kleszczów,
• na stronie internetowej www.solpark-kleszczow.pl,
• pod numerem telefonu  44/ 731 65 01.

ZAPRASZAMY

I TYDZIEŃ
11 lutego

(pon.)
10.00-14.00 Zabawa w Figloraju Figloraj
15.00-16.00 Turniej gry w kręgle Kręgielnia

12 lutego 
(wtorek)

11.00-12.00 Aquaaerobic dla dzieci i 
młodzieży Hala basenowa

13.00-14.00 Tenis stołowy Sala rehabilitacyjna
13 lutego
(środa)

10.00-14.00 Zabawa w Figloraju Figloraj
14.00-14.45 Audiobook w Grocie solnej Grota solna

14 lutego
(czwartek)

11.00-12.00 Hokej na lodzie Lodowisko
15.00-16.00 Turniej gry w bilard Sala bilardowa

15 lutego
(piątek)

14.00-15.00 Zajęcia dla dzieci i 
młodzieży na siłowni Siłownia

16.00-17.30 Projekcja bajki EPOKA 
LODOWCOWA 4

Aula

II TYDZIEŃ
18 lutego

(pon.)
10.00-14.00 Zabawa w Figloraju Figloraj
15.00-16.00 Turniej gry w kręgle Kręgielnia

19 lutego
(wtorek)

11.00-12.00 Aquaaerobic Hala basenowa
13.00-14.00 Tenis stołowy Sala rehabilitacyjna

20 lutego
(środa)

10.00-14.00 Zabawa w Figloraju Figloraj
14.00-14.45 Audiobook w Grocie solnej Grota solna

21 lutego
(czwartek)

11.00-12.00 Hokej na lodzie Lodowisko
15.00-16.00 Turniej gry w bilard Sala bilardowa

22 lutego
(piątek)

14.00-15.00 Zajęcia dla dzieci i 
młodzieży na siłowni Siłownia

16.00-17.30 Projekcja bajki KACPER Aula

FERIE Z BIBLIOTEKĄ
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kleszczowie, ul. Sportowa 8
* zajęcia w godzinach 12.00-14.00
11.02. (poniedziałek) - „Maski karnawałowe” - 

zajęcia plastyczne dla dzieci
13.02. (środa) - „Upominki na Walentynki” - za-

jęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
18.02. (poniedziałek) - „Zrobione z patyczków” 

- zajęcia plastyczne dla dzieci 
20.02. (środa) - „Ilustracje do wierszy J. Tuwi-

ma” - zajęcia plastyczne
W godzinach pracy biblioteki można skorzystać 
w czytelni: z księgozbioru, prasy kolorowej, sta-
nowisk komputerowych oraz gier planszowych.

Filia Biblioteczna w Łękińsku, 
ul. Szkolna 2
* zajęcia w godzinach 14.00-16.00
13.02. (środa) - „Walentynkowe stroiki dla zako-

chanych” - zajęcia plastyczne dla dzieci 
i młodzieży

15.02. (piątek) - „Czytanie na dywanie” - zajęcia 
dla najmłodszych

20.02. (środa) - „Plecionkowy zawrót głowy. 
Bransoletki z kolorowych sznureczków” 
- zajęcia dla dzieci

22.02. (piątek) - „Zimowy decoupage” - zajęcia 
dla dzieci

 
Filia Biblioteczna w Żłobnicy, 
Żłobnica 25
* zajęcia w godzinach 13.00-15.00
12.02. (wtorek) - Gry planszowo-edukacyjne: 

sudoku, monopoly, scrabble, flotylla - za-
jęcia dla dzieci i młodzieży

14.02. (czwartek) - „Zwierzęta zimą” - zajęcia 
plastyczne dla dzieci

19.02. (wtorek) - „Zimowy decoupage” - zajęcia 
plastyczne dla dzieci i młodzieży

21.02. (czwartek) - „Mały artysta. Domek w gó-
rach” - zajęcia plastyczne dla dzieci
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Tenisiści zaczęli 
rundę rewanżową

espół tenisistów stołowych LKS Omega Kleszczów, który gra 
w II lidze, zaczął mecze rundy rewanżowej. 12 stycznia nasi 

zawodnicy zmierzyli się z rywalami z KS Energetyk AMŁ Dzianiny 
Łódź. Ten pojedynek zakończył się wygraną Omegi 8:2. W spotka-
niu z łódzkimi tenisistami w drużynie Omegi zagrali: Witold Uzar-
czyk, Jarosław Nitek, Kamil Trzcinka i Przemysław Gierak.

Po 12 kolejkach Omega przewodzi w tabeli z dorobkiem 24 pkt. 
Na drugim miejscu jest KTS Sandomierz z dorobkiem 19 pkt. W 13. 
kolejce zaplanowanej na 9 lutego pingpongiści Omegi zagrają 
z drużyną  SKTS Skarżysko Kamienna.

Rewanżowa runda potrwa do 7 kwietnia. W ostatnim pojedynku 
LKS Omega Kleszczów zmierzy się z zespołem KTS Sandomierz.

(s)

S p o r t

S p o r t

Z

O

działkę budowlaną
Sprzedam 

działkę budowlaną 
o pow. 10 arów. 
Tel. 696-267-891.

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert na najem lokalu usługowego 

w budynku komunalnym w Kleszczowie, 
ul. Główna 45/1

Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności usługowej w ustalonym przez Wynajmują-

cego standardzie.
2. Okres trwania umowy – 1 rok z możliwością jej przedłużenia.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidłowego 

wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim urządzeń i wyposa-
żenia.

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wpłace-
nia kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.000 zł.

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobo-
wiązany będzie do uiszczenia należnego podatku od nieruchomości.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenia usługo-
wego, WC, korytarza, o łącznej powierzchni 17,01 m².
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe, wody 
zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie, elektryczne 
oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Zainteresowani najmem mogą oglądać przedmiot najmu w dni powsze-
dnie w godz. 11.00–14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy 
w Kleszczowie.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju nr 5 Urzę-
du Gminy w Kleszczowie, 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 siedzibę, nazwę firmy,
• koncepcję funkcjonowania lokalu usługowego w Kleszczowie,
• charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „LOKAL UL. GŁÓWNA 
45/1 W KLESZCZOWIE” należy składać w terminie do dnia 12 lutego 
2013 r. do godziny 12°° włącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy 
w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia z oferen-
tami dodatkowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni zostaną in-
dywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub 
unieważnienia konkursu.

Sprzedam 
działkę budowlaną 

w Łękińsku 
o powierzchni 0,1 ha.

Tel. 604-962-510.

Studentka pedagogiki 
zaopiekuje się dzieckiem 

lub osobą starszą.

Tel. kont. 795 177 077.

Na Górze Kamieńsk
środek narciarski Góra Kamieńsk czynny jest przez cały ty-
dzień. Przypomnijmy, że są tu trzy trasy zjazdowe, kolej krze-

sełkowa i dwa wyciągi talerzykowe. Góra Kamieńsk dysponuje też 
wypożyczalnią sprzętu i szkółką jazdy. Nad bezpieczeństwem osób 
korzystających z naśnieżonych stoków czuwają ratownicy GOPR.

Zanim wybierzemy się tu na narty warto wejść na internetową 
stronę www.gorakamiensk.info i sprawdzić, jak wyglądają warun-
ki na stoku. Obraz z kamery pozwoli nam też ocenić jak wielu jest 
narciarzy. ***

Na 3 lutego (niedziela) na Górze Kamieńsk planowane są Mi-
strzostwa Województwa Łódzkiego w Narciarstwie Alpejskim 
i Snowboardzie z cyklu „Family Cup” 2013. Zawody rozpoczną się 
o godz. 11.

Family Cup to największa w Polsce impreza dla amatorów, z eli-
minacjami regionalnymi w całej Polsce i wielkim finałem, który w tym 
roku odbędzie się w Kielcach. 

(s)

Pamiętaj o oddaniu głosu!
Do 31 stycznia trwa oddawanie głosów w Plebiscycie na Naj-

lepszego Sportowca Powiatu Bełchatowskiego 2012 roku. Wśród 
kandydatów do tytułu jest troje sportowców, związanych z gminą 
Kleszczów: uczniowie ZSP, utalentowani pływacy Barbara Wasi-
lewska i Filip Mielczarek oraz tenisista stołowy, złoty medalista 
paraolimpiady w Londynie – Patryk Chojnowski. Głosowanie 
odbywa się za pośrednictwem strony www.belsport.pl.
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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

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

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-34
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
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

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. 

Powiatowy rok sportowy
stycznia w Miejskim Domu Kul-
tury w Zelowie odbyło się Powia-

towe Podsumowanie Roku Sportowego 
2012 Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sporto-
we. Ogłoszono wyniki plebiscytu na dzie-
siątkę najlepszych sportowców i sportowe 
odkrycia roku. Wręczono wyróżnienia spor-
towcom, którzy startowali w zawodach tzw. 
bloku integracyjnego, a także trenerom – 
wychowawcom.

Najlepszym sportowcem roku zosta-
ła zawodniczka klubu Omega Kleszczów 
- Barbara Wasilewska z sekcji pływackiej. 
Drugie miejsce zajął Mateusz Urbaniak 
(sekcja lekkoatletyczna Omegi), a czwar-
te miejsce - Kinga Trojanowska (sekcja 
pływacka). Szóstą lokatę zajęła Weronika 
Chojka z sekcji lekkoatletycznej Omegi.

W kategorii „odkrycie sportowe roku” 
wyróżnionych zostało trzech młodych za-
wodników: Maciej Jabłoński, Piotr Kaczmar-

czyk i Miłosz Podsiadły, którzy reprezen-
tują LKS Omega Kleszczów w sekcjach 
lekkoatletycznej i piłkarskiej. 

Wyróżnienie za wyniki w zawo-
dach integracyjnych otrzymał Mirosław 
Krzympiec, natomiast w kategorii tre-
ner - wychowawca wyróżnienia otrzy-
mali Robert Pawlicki (trener pływania) 
i Tomasz Bednarski (trener sekcji lekko-
atletycznej).

W rywalizacji sportowej gmin powia-
tu bełchatowskiego najlepszą okazała 
się Gmina Kleszczów, reprezentowana 
przez LKS Omega Kleszczów.

Zarząd Klubu gratuluje wyróżnio-
nym i dziękuje wszystkim zawodni-
kom i trenerom za wysokie osiągnię-
cia sportowe w minionym roku, które 
przyczyniły się do tego, że klub LKS 
Omega Kleszczów wygrał sportową ry-
walizację w powiecie i województwie.

12
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Karnawałowe 
święto seniorów

stycznia w sali widowiskowej Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Łękińsku odbyła się zabawa z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Uczestników (ponad 150 babć i dziadków) powitali i okolicznościo-
we życzenia złożyli: przewodniczący Rady Gminy Henryk Michałek, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie Sławomira Mro-
zowicz oraz proboszcz kleszczowskiej parafii ks. Andrzej Pękalski.

Impreza dla babć i dziadków rozpoczęła się występem gwiazdy 
wieczoru - śląskiego artysty Damiana Holeckiego, który na scenie za-
prezentował się w takich piosenkach jak m.in. „Czerwone róże”, „Je-
steś aniołem” czy „Po prostu dziękuję”. Koncert spodobał się uczest-
nikom imprezy, a taneczne rytmy zachęciły do wyjścia na parkiet. 
Potem na scenę weszli muzycy zespołu Holiday. Zabawa przy dźwię-
kach wykonywanych przez zespół hitów trwała do północy.

Tańce przerywane były tyl-
ko przy okazji konkursów, przy-
gotowanych przez pracowni-
ków GOK. Przeprowadzono 
m.in. konkurs na króla i królową 
babć i dziadków. W tym konkur-
sie zwycięzcami zostały oso-
by, które mogły pochwalić się 
największą gromadką wnuków 
i prawnuków. W kolejnym kon-
kursie („Piosenka z imieniem”) 
brały udział dwie drużyny: jed-

na złożona tylko z babć, druga - tylko z dziadków. Zadaniem uczest-
ników było zaśpiewanie fragmentu piosenki, w której pojawiało się 
imię. Piosenki śpiewane przez obie drużyny nie mogły się powtarzać. 
Po bardzo zaciętej rywalizacji zwycięską drużyną okazali się pano-
wie. Odbył się także konkurs, którego uczestnicy mieli za zadanie od-
gadywać znane melodie filmowe.

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

SOLIDNIE I Z GWARANCJĄ

MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika

l naprawy powypadkowe
l instalacje LPG
l serwis klimatyzacji

l kompleksowa naprawa 
zawieszeń

l części zamienne - opony

Teatralne walentynki
„Drugi rozdział” to teatralna komedia, napisana przez Neila Simona. Wy-

stępują w niej: Tamara Arciuch, Daria Widawska, Bartłomiej Kasprzykowski i 
Piotr Grabowski. Reżyseria: Wojciech Adamczyk.

Spektakl można będzie obejrzeć 14 lutego (czwartek) o godz. 18.00 w auli 
SOLPARKU Kleszczów. Bilety w cenie 30 zł można kupować w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Łękińsku (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
15.00). Ilość miejsc ograniczona!

Będzie z czego wybierać
Szczegółowe plany zajęć świetlicowych, które w trakcie ferii odbędą się 

w poszczególnych domach kultury w gminie Kleszczów, przewidują zorgani-
zowanie kilkudziesięciu różnych warsztatów (głównie plastycznych), konkur-
sów, zajęć na świeżym powietrzu oraz turniejów. Niektóre z tych zajęć adre-
sowane są tylko do dzieci, inne – także do młodzieży. Ze względu na to, że 
domy kultury w Kleszczowie i Antoniówce są w remoncie, uczniowie z terenu 
tych sołectw będą musieli poszukać ciekawych dla siebie zajęć w sąsiednich 
miejscowościach.

Każda placówka przygotowała szczegółowy plan zajęć i umieściła go 
w widocznym miejscu. Wszystkie zajęcia odbywać się mają w godzinach po-
południowych – zwykle od godz. 15. lub 16. Wiadomo, że w trakcie zajęć nie 
zabraknie tematów „walentynkowych” (wszak w pierwszym tygodniu ferii wy-
pada to święto zakochanych). Z obszernego programu wybraliśmy kilkanaście 
przykładowych zajęć o różnym charakterze.
Czyżów
•	 12 i 19 lutego, godz. 15.00-19.00 - „Domowy recykling - praktyczne pojemniki”
•	 15, 16 i 22 lutego, godz. 15.00-19.00 - Warsztaty artystyczne decoupage
Dębina
•	 15 lutego, godz. 15.00-20.00 - „Serwetki wielkanocne” - otwarte zajęcia 

z rękodzieła artystycznego (siatka filet)
•	 19 lutego, godz. 15.00-20.00 - „Łami-Główki” - zajęcia ćwiczące umysł; wy-

korzystanie gier logicznych
Kamień
•	 20 lutego - Efektowne ramki na zdjęcia z pudełek na płyty CD
•	 23 lutego - Wiersze w zimowej szacie – czytanie wierszy o tematyce zimo-

wej; prace plastyczne malowane farbami i pastą do zębów
Łękińsko
•	 16 i 19 lutego, godz. 15.00-18.00 - Warsztaty „Filcowy zawrót głowy” - wy-

konywanie filcowych ozdób do włosów oraz filcowego etui na komórkę
•	 23 lutego, godz. 15.00-18.00 - Klaunolandia - szaleństwa cyrkowe
Łuszczanowice
•	 9 lutego, godz. 18.00-19.30 - Turniej gier komputerowych dla młodzieży
•	 15 lutego, godz. 18.00-19.30 - Nauka szydełkowania
Rogowiec
•	 22 lutego, godz. 16.00-19.00 - Wykonywanie karmników dla ptaków
•	 24 lutego, godz. 16.00-20.00 - Dyskoteka na zakończenie ferii
Wolica
•	 14 lutego, godz. 15.00-19.00 - Zajęcia kulinarne (zapiekanki)
•	 21 lutego, godz. 15.00-18.00 - Turniej tenisa stołowego
Żłobnica
•	 12 i 14 lutego, godz. 15.30-18.00 - Biżuteria recyklingowa: bransoletki, na-

szyjniki, broszki, breloki
•	 19 lutego, godz. 16.00-18.00 - Wiklina papierowa, koszyki wykonane z ma-

kulatury.

Zajęcia z gliną
GOK zaproponował w czasie ferii dwa terminy zajęć z ceramiki. „Zacza-

rowana glina” to zajęcia dla uczniów, którzy nie próbowali jeszcze swoich sił 
w lepieniu z tego tworzywa.
● 13 lutego (środa) - godz. 15.00-17.00

Tematy zajęć: ● poznawanie materiału: ugniatanie (wyrabianie) i lepienie 
z glinianej kulki, ● poznawanie technik i narzędzi: proste lepienie z foremek, 
proste lepienie z plastrów,
●  20 lutego (środa) - godz.15.00-17.00

Tematy zajęć: ● gliniane dzwonki , ● bajkowe zabawki (np. grzechotki), 
● zaczarowana kuchnia: bajkowe miseczki, talerze, łyżki i kubeczki.

Zajęcia odbywać się będą w pracowni ceramiki w WOK Łękińsko.


