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W Strefie Przemysłowej w Żłobnicy obok istnie-
jącej fabryki spółki Caparol Polska powstał w paź-
dzierniku stalowy szkielet konstrukcyjny wielkiej 
hali.

Caparol inwestuje w strefie
– Budujemy magazyn centralny, który będzie służył do wysył-

ki do naszych odbiorców wszystkich produktów Caparol, jakie są 
sprzedawane na terenie Polski – mówi Henryk Sikora, dyrektor za-
kładu produkcyjnego spółki Caparol Polska.

Do tej pory firma korzystała z kilku mniejszych, wynajmowa-
nych magazynów i jednego własnego, znajdującego się koło Opola. 
Wzrost sprzedaży produktów na rynku polskim jest jednak tak dy-
namiczny, że właściciel koncernu podjął decyzję o zwiększeniu po-
wierzchni magazynowych.

W Dniu Edukacji Narodowej
Kleszczo-
wie świą-

teczna gala z okazji 
tegorocznego Dnia 
Edukacji Narodo-
wej miała miejsce 
14 paźdz iern ika 
w auli Kompleksu 
SOLPARK. Na uro-
czystość zostali za-
proszen i  czynn i 
zawodowo nauczy-
ciele i pracowni-
cy obsługi trzech 
samorządowych 
przedszkoli i pię-
ciu szkół. Zapro-
szenia do udzia-
łu w gali otrzymali 
także emerytowani 
pracownicy samo-
rządowych placó-
wek oświatowych 
i wychowawczych.

„Odchudzająca” 
komedia w SOLPARKU
sobotę 5 listopada w auli SOLPARKU można będzie obej-
rzeć komediowe przedstawienie „Dieta cud”, w którym wy-

stąpią znane aktorki: Adrianna Biedrzyńska, Ewa Dałkow-
ska, Ewa Kuklińska (lub Ewa Ziętek). Spektakl wg scenariusza 
Jana Jakuba Należytego rozpocznie się o godz. 17.00.

Więcej – na str. 12.

Nasi lekkoatleci triumfują
siem pierwszych miejsc wywalczyli uczniowie szkół 
podstawowych gminy Kleszczów podczas odbywa-

jących się 7 października na gminnym stadionie zawodów 
ligi lekkoatletycznej LZS województwa łódzkiego. Kleszczów 
przeżył tego dnia najazd ponad 400 sportowców wraz z opie-
kunami ze szkół całego województwa.

Cztery dni później 15-osobowa drużyna złożona z zawod-
niczek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
zdobyła mistrzostwo województwa w zawodach ligi lekkoatle-
tycznej odbywających się w Łodzi.

Gratulujemy zarówno sportowcom, jak i ich trenerom.
Więcej o obydwu imprezach – na str. 10 i 11.

Dorota Paciorek - dyrektor przedszko-
la w Łękińsku to jedna z nagrodzonych 
nauczycielek
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Łatwiejsze rozliczanie
akład Komunalny „Kleszczów” zgłosił do Rady Gminy wniosek o utwo-
rzenie nowego zadania inwestycyjnego, dzięki któremu wodomierze 

użytkowane dotychczas na terenie gminy przez odbiorców wody będą zastę-
powane bardziej nowoczesnymi. Ich odczyt będzie możliwy na odległość, dro-
gą radiową czyli bez potrzeby wchodzenia na teren posesji.

„Zakład w latach 2011-2012 w ramach umowy eks-
ploatacji systematycznie będzie wymieniał wodomierze 
w ilości 1200 sztuk. Podczas wymiany byłby możliwy za-
kup wodomierzy z nakładkami umożliwiającymi dokonywa-
nie radiowego odczytu” – czytamy w zgłoszonym do rady 
wniosku.

Teraz mieszkańcy gminy rozliczając się z ilości odpro-
wadzonych do sieci ścieków powinni raz na kwartał poda-
wać stan liczników do Zakładu Komunalnego „Kleszczów”. 
Wiele osób nie dopełnia jednak tego obowiązku, a kiedy 
pracownicy Zakładu Komunalnego przychodzą, by samo-
dzielnie dokonać odczytu często nie mogą zastać w domu 
żadnego z domowników. Wystawiają wówczas faktury sza-
cunkowe. Ten sposób komplikuje rozliczanie należności za 
faktycznie odprowadzone ścieki. W jednych domach powstają znaczne nad-
płaty, w innych – niedopłaty. Problemy te uda się rozwiązać dzięki wymianie 
liczników na takie, które umożliwią odczytanie stanu drogą radiową.

– Po pięciu latach użytkowania wodomierze tracą legalizację – mówi 
Krzysztof Jasnos, prezes zarządu Zakładu Komunalnego „Kleszczów sp. 
z o.o. – W związku z tym w najbliższych miesiącach u odbiorców na terenie ca-
łej gminy będziemy dokonywać kompleksowej wymiany wodomierzy na nowe. 
W sierpniu ogłosiliśmy przetarg na dostawę odpowiedniej liczby nowych wo-
domierzy.

Wyniki przetargu ogłoszono w połowie września. Z trzech firm, które złoży-
ły oferty jedna została wykluczona, bo nie spełniła warunków formalnych. Na 
dostawcę wodomierzy wybrana została lubelska firma PHU PAGOS. Zamó-
wienie ma zostać zrealizowane do 30 marca 2012 r. Kolejny krok należy teraz 
do Urzędu Gminy w Kleszczowie. Znając typ zamówionych wodomierzy urząd 
przygotowuje przetarg na dostawę: specjalistycznych nakładek do radiowego 
odczytu stanu wodomierza, dwóch terminali z modułem radiowym, dwóch sta-
cji dokujących oraz specjalistycznego oprogramowania.

Można spodziewać się, że montaż nowych wodomierzy rozpocznie się – 
przy sprzyjających warunkach pogodowych – w pierwszych miesiącach przy-
szłego roku. (s)

Statystyki Urzędu 
Pracy…

w Bełchatowie na koniec III kwartału br. wska-
zywały na znaczny wzrost liczby osób bezrobot-

nych na terenie powiatu bełchatowskiego. W całym po-
wiecie liczba bezrobotnych wyniosła 6113 osób i była 
wyższa o 695 osób w porównaniu z końcem września 
2010 r. To liczba o 12,8 proc. wyższa. Zdecydowaną 
większość osób bezrobotnych stanowiły kobiety. W re-
jestrach Powiatowego Urzędu Pracy figurowało 3707 
bezrobotnych kobiet, podczas gdy rok temu było ich 
3284. W tej grupie bezrobocie wzrosło o 12,9 proc. Tyl-
ko 845 osób bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku 
(rok wcześniej – 799).

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gmi-
nach powiatu bełchatowskiego zmieniała się w cią-
gu analizowanego roku. Najmniej, bo tylko o 2,3 proc. 
zwiększyło się grono bezrobotnych mieszkańców gminy 
Kluki. Na terenie miasta Zelowa liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych zwiększyła się o 7 proc., w mieście Beł-
chatów – o 11 proc. w gminie Szczerców – o 13,8 proc., 
na terenie gminy Zelów – 16,2 proc., w gminie Bełcha-
tów – o 19,8 proc., w gminie Rusiec – o 24,2 proc., 
w gminie Kleszczów – o 26,9 proc., a w gminie Drużbi-
ce o 28,6 proc. 

Gminą o najniższym wskaźniku bezrobocia ciągle 
pozostaje gmina Kleszczów. Wskaźnik ten wynosi nieco 
ponad 5 proc., podczas gdy dla powiatu bełchatowskie-
go jest dwa razy wyższy. Wzrost liczby bezrobotnych 
na terenie naszej gminy o prawie 27 proc. może zaska-
kiwać. Warto zamiast na procenty popatrzeć na liczby. 
We wrześniu 2010 r. w rejestrze Powiatowego Urzędu 
Pracy znajdowało się 130 osób bezrobotnych posiada-
jących stałe zameldowanie na terenie gminy Kleszczów, 
natomiast 30 września br. – 165 osób. W tym samym 
czasie łączna liczba mieszkańców gminy Kleszczów 
wzrosła o około 200 osób, czyli o 4 proc. Nie ma na te-
renie powiatu gminy, która notowałaby tak dynamiczny 
wzrost liczby mieszkańców. (s)

...

Widać zarys drogi
szybkim tempie przebiega jedna z największych inwestycji, zaplano-
wanych na ten rok przez gminę – budowa infrastruktury technicznej 

oraz wewnętrznej drogi dojazdowej, prowadzącej od ulicy Sportowej na teren 
osiedla Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Droga będzie liczyła prawie 
780 metrów długości. Wraz z 6-metrową jezdnią z kostki betonowej budowany 
jest 3-metrowy ciąg pieszo-jezdny oraz chodnik. 

Najbardziej pracochłonna i najdroższa część tej inwestycji to umieszczo-
ne pod ziemią sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i teletechniczna, 
a także energetyczna. Do zasilenia dziesięciu budynków w energię elektrycz-
ną konieczne jest doprowadzenie sieci energetycznej 15 kV oraz budowa sta-

cji transformatorowej.
Korzystając z dobrej pogody wykonawcy 

spieszyli się z robotami ziemnymi. Po ustawio-
nych krawężnikach widać już wyraźnie zarys 
drogi, chodnika i ciągu pieszo-jezdnego, któ-
rego fragment został już nawet ułożony. Usta-
wione zostały też słupy oświetlenia ulicznego. 
Będzie ich tu w sumie 15.

Koszt tej inwestycji to 4,97 mln zł. Wyko-
nawcą jest konsorcjum złożone z trzech firm. 
Jego liderem jest Zakład Instalacyjno-Budow-
lano-Transportowy Edwarda Józefiaka z Łusz-
czanowic.

(s)

Już widać fragment ciągu 
pieszo jezdnego. W tle – 
spółdzielcze budynki. 

W

Z

Firma „Technologie Ekologiczne” Zbigniew Tokarz poszukuje 
pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. obrotu wyrobami akcyzowymi:
Wymagania 
•	 Dobra znajomość przepisów z zakresu podatku akcyzowego 

(doświadczenie w prowadzeniu składu podatkowego będzie 
dodatkowym atutem),

•	 Dobra znajomość obsługi komputera,
•	 Dobra organizacja pracy,
•	 Dyspozycyjność,
•	 Prawo jazdy kat. B,
•	 Samodzielność i inicjatywa.

Zakres obowiązków
•	 Prowadzenie ewidencji oraz  rozliczenie składu podatkowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
•	 Wyliczenie zobowiązań publiczno-prawnych w podatku 

akcyzowym,
•	 Współpraca z Urzędem Celnym,
•	 Monitorowanie zmian przepisów w ww. zakresie.

Oferujemy ciekawą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie 
rozwijającej się firmie i atrakcyjne warunki zatrudnienia.
CV oraz list motywacyjny kierować na adres:
„Technologie Ekologiczne” Zbigniew Tokarz, ul. Nowa 6, 97-410 
Kleszczów lub: info@tokarz.pl do 04.11.2011 r.
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OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kleszczów, działając na 

podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 
79 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) 
zawiadamia, że wpłynął wniosek Pani Małgorzaty 
Czajki - Pracownia Form Architektonicznych 
„MATERIA”, działającej z upoważnienia firmy 
EKO-REGION KLESZCZÓW Sp. z o.o. o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego 

na budowie „Regionalnego Zakładu 
Przetwarzania Odpadów” w 

Bogumiłowie.
Planowana do realizacji inwestycja będzie 

polegała na budowie Regionalnego Zakładu 
Przetwarzania Odpadów, w którym przetwarzane 
będą odpady komunalne i przemysłowe w ilości 
ok. 140 tys. ton rocznie. W tym przetwarzanych 
będzie ok. 10% odpadów przemysłowych.

Przedsięwzięcie położone jest w granicach 
województwa łódzkiego. Inwestycja będzie 
realizowana w strefie przemysłowej Bogumiłów, 
na działkach o nr ewidencyjnych: 247/1, 248/1, 
259/1, 260/1, 261/1, 262/1, 263/1, 264/1, 265/1, 
266/1, 267/4, 267/6, 267/8, 268/1, 762/1, 763, 
764/1, 765, 766/1, 767, 768/1, 769, 770/1, 771, 
772/1, 773, 274/1, 275/1, 276/3, 276/5, 277/1, 
301/7, 301/9, 302/3, 303/3, 304/3, 336/25, 497/6, 
152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 156/1, 157/1, 157/2, 
158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 161/1, 
161/2, 162/1, 162/2, 163/1, 164/1, 165/1, 166/1, 
167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/4, 171/7, 171/10, 
172/1, 173/3, 173/6, 174/1, 175/1, 176/1, 177/1, 
178/1, 179/1, 180/3, 180/6, 181/1, 250, 251, 252, 
297, 298, 299/1, 299/2, 300 gmina Kleszczów, 
pow. bełchatowski, woj. łódzkie.

Mając na uwadze, że planowana działal-
ność zalicza się do kategorii przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, przystąpiono do przeprowadze-
nia oceny oddziaływania na środowisko. Or-
ganem właściwym do wydania decyzji w tej 
sprawie jest Wójt Gminy Kleszczów, zaś or-
ganami biorącymi udział w ocenie oddziały-
wania na środowisko, właściwymi do wydania 
opinii i dokonania uzgodnień są Powiatowy 
Państwowy Inspektor Sanitarny w Bełchato-
wie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowi-
ska w Łodzi.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich 
zainteresowanych o możliwości zapoznania 
się z dokumentacją sprawy, składania uwag 
i wniosków w formie pisemnej, elektronicz-
nej i ustnej, w terminie od 02.11.2011 r. do 
22.11.2011 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie 
(pok. 27). Złożone uwagi i wnioski zostaną 
rozpatrzone przez Wójta Gminy Kleszczów 
przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Informuję, również że w dniu 15 listopada 
2011 roku (wtorek) o godz. 1600 w auli Solparku 
w Kleszczowie, odbędzie się rozprawa admini-
stracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą 
zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Zakład w Bogumiłowie – 
postanowienie RDOŚ

związku z trwającym postępowa-
niem administracyjnym w spra-

wie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzię-
cia polegającego na budowie Regional-
nego Zakładu Przetwarzania Odpadów 
w Bogumiłowie przez spółkę Eko-Region 
Kleszczów Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska (RDOŚ) w Łodzi – Kazi-
mierz Perek wydał 10 października po-
stanowienie o uzgodnieniu realizacji tego 
przedsięwzięcia.

Wniosek o uzgodnienie warunków 
realizacji tej inwestycji skierowany zo-
stał z Urzędu Gminy w Kleszczowie do 
RDOŚ w Łodzi 23 maja. W trakcie pro-
wadzonego postępowania RDOŚ zwra-
cał się do inwestora o uzupełnienie do-
kumentacji, bądź o doprecyzowanie 
różnych informacji, jakie zawarte były 
w raporcie oddziaływania na środowi-
sko planowanej inwestycji. Te uzupełnie-
nia oraz doprecyzowania składane były 
przez inwestora w lipcu, sierpniu i wrze-
śniu, a także w październiku (ostatnie – 
7 października).

W oparciu o zgromadzoną dokumen-
tację RDOŚ wydał postanowienie, któ-
re jest obszernym 12-stronicowym do-
kumentem. W pierwszej części zawiera 
wykaz działań, które inwestor powinien 
podjąć na etapie realizacji, a potem – 
eksploatacji zakładu. Zostały one zapisa-
ne w 40 punktach. Wiele z nich wymienia 
zalecenia, które odnieść można do więk-
szości inwestycji o charakterze budow-
lanym, jak np.: „w trakcie prowadzenia 
robót ziemnych i montażowo-budowla-
nych należy ograniczyć emisję niezor-
ganizowaną zanieczyszczeń pyłowych”, 
„parkingi dla pojazdów z terenu budowy 
należy lokalizować na utwardzonym pod-
łożu”, albo „ograniczyć wycinkę drzew 
i krzewów do niezbędnego minimum”.

Spora grupa wymagań odnosi się 
ściśle do działalności planowanej przez 
zakład przetwarzania odpadów. Jest 
w tej grupie m.in. nakaz prowadze-
nia ewidencji przyjmowanych odpadów, 
a także ich przetrzymywania wyłącznie 
w bunkrze, zapewniającym zmagazyno-
wanie maksymalnie jednodniowego za-
pasu odpadów.

Wydane przez RDOŚ wymogi doty-
czą też np. wprowadzenia przez inwe-
stora regularnej, corocznej 14-dniowej 
przerwy remontowej w okresie letnim, 
aby zapewnić instalacji wysoką spraw-
ność techniczną. Jednym z najważniej-
szych wymogów jest zasada dublowania 
urządzeń, kluczowych dla bezawaryjnej 
pracy całej instalacji, a także dublowa-
nia urządzeń służących do pomiaru tem-
peratury prowadzonego procesu prze-
twarzania odpadów, po to aby utrzymać 

zakładany reżim tego procesu i uniknąć 
awarii urządzeń technologicznych. 

Druga część postanowienia RDOŚ 
odnosi się do procesu przygotowania 
dokumentacji projektowej zakładu prze-
twarzania odpadów. Zostały w niej wy-
mienione elementy składowe całej insta-
lacji, w tym także urządzenia odpylające 
oraz urządzenia służące maksymalne-
mu oczyszczeniu emitowanych do środo-
wiska spalin.

Trzecia część dokumentu to zalece-
nia dotyczące monitoringu, który ma być 
prowadzony w okresie eksploatacji za-
kładu. RDOŚ wprowadził w tym zakresie 
znacznie większe wymagania niż te, któ-
re zostały przedstawione przez inwestora 
w pierwszej wersji raportu oddziaływania 
na środowisko. Zainstalowana w zakła-
dzie aparatura służąca do monitorowania 
jakości produkowanego z odpadów gazu 
wodnego, odprowadzanych do powietrza 
spalin, a także innych emitowanych za-
nieczyszczeń ma umożliwiać prowadze-
nie pomiarów ciągłych.

Końcowa część dokumentu to 5-stro-
nicowe uzasadnienie, w którym w skrócie 
przedstawiony został zarys całego przed-
sięwzięcia oraz opis technologii przetwa-
rzania odpadów, którą inwestor zamie-
rza zastosować w zakładzie planowanym 
w Bogumiłowie.

– Można powiedzieć, że wraz z po-
stanowieniem RDOŚ inwestor uzyskał 
bardzo ważny dla siebie dokument – 
mówi sekretarz gminy Kazimierz Hudzik. 
– Nie oznacza to jednak, że procedu-
ra administracyjna, poprzedzająca inwe-
stycję została tym samym wyczerpana. 
Przed nami kolejny etap, polegający na 
udostępnieniu wszystkim zainteresowa-
nym dokumentacji związanej z inwesty-
cją, która wywołuje w gminie Kleszczów 
tak wielkie emocje. Zostało wydane ob-
wieszczenie w sprawie terminu i miejsca 
udostępniania tych dokumentów. Zainte-
resowani będą mogli przez 21 dni składać 
uwagi i wnioski.

Dodatkowo, aby i mieszkańcy, i inwe-
stor mogli przedstawić swoje stanowisko 
ustalone zostało miejsce i termin otwartej 
rozprawy administracyjnej, która dotyczyć 
ma przedsięwzięcia w Bogumiłowie. Taki 
tryb działania pozwoli skoncentrować w 
jednym miejscu i czasie wszystkie stro-
ny postępowania, uczestników na pra-
wach strony oraz mieszkańców, którzy są 
zainteresowani złożeniem dodatkowych 
wniosków i uwag w postępowaniu oce-
niającym oddziaływanie przedsięwzięcia 
na środowisko. Otwarta rozprawa pozwa-
la zaprezentować stanowiska wszystkich 
biorących udział w sprawie, pozwala po-
lemizować, uzgadniać stanowiska albo 
określać rozbieżności.

(s)
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Apetyczna edukacja
Jak przygotować smaczną sałatkę jesienną, przyrządzić 

pulpeciki w sosie cygańskim z ryżem lub kaszą, a także sycą-
cą zapiekankę makaronową z cukinią? Można będzie się tego 
dowiedzieć podczas listopadowego cyklu zajęć kulinarnych, 
organizowanych dla mieszkańców z inicjatywy Urzędu Gmi-
ny. Zaproponowany temat tych warsztatów brzmi „Cztery pory 
roku w kuchni”. Prowadząca zajęcia nauczy też przygotowywać 
słodkie desery i ciasta (np. brzoskwinie w cieście i błyskawicz-
ne pączki).

Podajemy terminy zajęć dla mieszkańców dziewięciu so-
łectw. Szkolenie w Łękińsku ze względu na trwający remont bu-
dynku Domu Kultury zostanie zorganizowane w późniejszym 
terminie.

L.P. MIEJSCOWOŚĆ DATA POKAZU GODZINA MIEJSCE POKAZU

1. Żłobnica 03 listopada
(czwartek) od 1530 zaplecze kuchni - OSP 

w Żłobnicy

2. Czyżów 04 listopada
(piątek) od 1530 świetlica w Czyżowie

3. Kamień 16 listopada
(środa) od 1530 kuchnia - OSP w Kamieniu

4. Łuszczanowice 17 listopada
(czwartek) od 1530 kuchnia - OSP 

w Łuszczanowicach

5. Antoniówka 18 listopada
(piątek) od 1530 kuchnia - OSP 

w Antoniówce

6. Kleszczów 23 listopada
(wtorek) od 1600

kuchnia - Szkoła 
Podstawowa 

w Kleszczowie

7. Wolica 24 listopada
(czwartek) od 1530 kuchnia - OSP w Wolicy

8. Rogowiec 25 listopada
(piątek) od 1530 świetlica w Rogowcu

9 . Dębina 28 listopada
(poniedziałek) od 1530 kuchnia - OSP w Dębinie

Szkolenia w „Arreksie”
gencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” S.A. w ra-
mach Ośrodka Doskonalenia Zawodowego „Adept” 

przeprowadziła w III kwartale  tego roku szkolenia, skierowa-
ne zarówno do osób pracujących, jak i bezrobotnych. Łącznie 
przeszkolono 21 osób (głównie kobiet) z zakresu obsługi kas 
fiskalnych oraz HACCP tj. podstawowych wymagań higie-
niczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowa-
dzających do obrotu środki spożywcze. Każde ze szkoleń za-
kończyło się testem sprawdzającym i wydaniem certyfikatów 
lub stosownych zaświadczeń. Były to szkolenia komercyjne 
(odpłatne) przeprowadzone na terenie Kleszczowa.

3 i 4 listopada odbędzie się dwudniowe szkolenie z zakre-
su zamówień publicznych. Jego temat to: „Udzielaj bez błędów 
zamówień publicznych - szkolenie specjalistyczne, uwzględ-
niające nowelizację z dn. 19.08.2011r. ustawy o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”.

– Jest to szkolenie kierowane głównie do pracowników 
urzędów gmin, miast i powiatów, gminnych ośrodków kultury 
i ośrodków pomocy społecznej tj. do wszystkich, którzy zarzą-
dzają środkami publicznymi – mówi Zofia Pasternak z ARR 
„Arreks”. – Cena dwudniowego szkolenia to 640 zł plus 23% 
VAT. Zapisy przyjmujemy jeszcze do 2 listopada. Wykłady 
poprowadzi specjalista z zakresu zamówień publicznych – 
Grzegorz Czaban.

Kolejne z planowanych szkoleń także ma dotyczyć zamó-
wień publicznych. Jego temat to: „Jak stosować ustawę za-
mówień publicznych w sposób przyjemny i skuteczny”. Zaję-
cia odbędą się 12 i 13 grudnia. (s)

Jedne z wcześniejszych 
warsztatów, które odbyły się 
w Dębinie

Doradzą 
rolnikom 

w Kleszczowie 
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rol-

niczego w Bratoszewicach - Rejono-
wy Zespół Doradców w Bełchatowie 
wraz z Urzędem Gminy w Kleszczo-
wie zaprasza na szkolenie, które 
odbędzie się 22 listopada (wtorek) 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie 
(sala USC) w godz.10°°-11³º

Tematyka szkolenia będzie obej-
mować następujące tematy:

• ,,Finansowanie agrobiznesu, ubez-
pieczenia dla rolników, ubezpie-
czenia upraw rolnych oraz sprzę-
tu i mienia”,

• ,,Płatności bezpośrednie oraz za-
sady wzajemnej zgodności w go-
spodarstwie rolnym (cross-com-
pliance) czyl i  wymogi, które 
powinni spełniać między innymi 
beneficjenci płatności bezpośred-
nich’’.

Spotkanie poprowadzi pracownik 
ARiMR w Bełchatowie oraz przedsta-
wiciele banku BGŻ.

Zapisy osób zainteresowanych 
szkoleniem prowadzone będą do 17 li-
stopada w Urzędzie Gminy – pok. 26, 
tel. 44/ 731-31-10 wew. 131.

Dla uczestników szkolenia przewi-
dziane są gadżety oraz poczęstunek.

A
CAT Polska Sp. z o.o.

międzynarodowy operator logistyczny 
specjalizujący się w branży motoryzacyjnej, 

do swojego Centrum Dystrybucyjnego w Kleszczowie 
k/Bełchatowa poszukuje

 Sekretarki / Asystenta (-ki) Dyrektora Operacyjnego
(Praca na czas określony)

Odpowiedzialnego (-ej) za:
Wsparcie w pracy Dyrektora Operacyjnego:
•	 Organizowanie spotkań służbowych zewnętrznych i wewnętrznych
•	 Przygotowywanie raportów, zestawień i prezentacji w jez. polskim i angielskim
•	 Tłumaczenia ustne i pisemne

Zarządzanie pracą sekretariatu:
•	 Dbałość o prawidłowy obieg dokumentów w firmie
•	 Przygotowywanie pism i umów
•	 Współpraca z innymi działami w firmie, w szczególności z działem HR 

i księgowym
Nasze oczekiwania wobec idealnego kandydata (-ki):
•	 Biegła znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego 
•	 Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Excel, Word, PowerPoint, 

Outlook) 
•	 Wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat
•	 Dobra organizacja pracy, kreatywność, dokładność

Prosimy o nadsyłanie C.V. na adres e-mail: personel@groupecat.com
z dopiskiem w temacie „As/S”:

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych 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)



1 - 15 XI `2011 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  5

– Chcemy prowadzić tu szkolenia dla 
ekip wykonawczych, promując nowe techno-
logie i produkty – podkreśla Henryk Sikora. – 
Centrum ma być gotowe na przełomie 2012 
i 2013 roku.

Znacznie wcześniej, bo już za pół roku 
ma być gotowa budowana właśnie hala ma-
gazynowa. Będzie to magazyn wysokiego 
składowania, przewidziany na 9 pięter pa-
letowych. Hala o łącznej powierzchni ok.3,5 
tys. m kw. ma konstrukcję jednonawową. 
W połowie października generalny wyko-
nawca (podpoznańska spółka Trasko) wraz 
z podwykonawcami zakończył montaż kon-
strukcji stalowych o rozpiętości 35 metrów.

W maju przyszłego roku trafią tu produk-
ty oznaczone barwnym logo koncernu Capa-
rol – pasiastym słonikiem. Będą to materiały 
elewacyjne, wyprawy, tynki, farby, szpachle, 
cementowo-wapienne tynki maszynowe 
oraz farby wewnętrzne. Magazyn w Żłobnicy 
zajmie się też dystrybucją specjalnych pro-
duktów, które Caparol zaleca do prac reno-
wacyjnych, zarówno do elewacji, jak i wnętrz 
budynków.

– Budowany magazyn będzie halą z do-
kami załadunkowymi i zautomatyzowaną, 
elektroniczną obsługą kierowców – podkre-
śla Henryk Sikora. –Pracę znajdzie tu 11 
osób, zatrudnionych na dwóch zmianach. 
Będziemy poszukiwać osób z doświadcze-
niem logistycznym, a także osób do obsługi 
wózków widłowych, które wcześniej praco-
wały w magazynach wysokiego składowa-
nia. Dwie dodatkowe osoby będziemy chcieli 
zatrudnić do obsługi biurowej, a trzy kolejne 
– na linii produkcyjnej.

å ciąg dalszy ze str. 1 30Przypomnijmy, że fabryka spółki Capa-
rol Polska w Żłobnicy została uruchomiona 
w czerwcu 2006 roku. Zainstalowano w niej 
linie produkcyjne, na których powstawa-
ły kleje i tynki mineralne na bazie cementu. 
Gotowe akrylowe i silikonowe wyprawy ele-
wacyjne weszły do produkcji w 2010 roku. 
Fabryka zaczynała działalność z 18 pracow-
nikami. Obecna wielkość produkcji jest dwu-
krotnie większa od tego, co planowano na 
starcie, a zatrudnienie wzrosło do 34 osób.

– Kiedy oceniam pięć lat naszej działal-
ności w Żłobnicy – mówi Henryk Sikora – to 
widzę, że średni roczny wzrost ilościowy pro-
dukcji wynosił około 15 procent. Porównując 
obecny rok do roku 2010 zauważam jeszcze 
większy, bo 30-procentowy wzrost. W przy-
szłym roku spodziewamy się zwiększenia 
produkcji o 15 proc., a w kolejnych latach – 
po około 10 proc.

Powodem tak dużego wzrostu zamówień 
na produkty z fabryki w Żłobnicy jest zda-
niem dyrektora H. Sikory przede wszystkim 
efektywna praca handlowców Caparol. Drugi 
powód to coraz większe przekonanie klien-
tów, że bardziej opłaca się kupować trwałe 
i najwyższej jakości, choć droższe produk-
ty niż mniej trwałe wyroby z grupy ekono-
micznej.

Aby nadążyć z realizacją zamówień 
i sprostać oczekiwaniom odbiorców koniecz-
na jest nie tylko budowa centralnego maga-
zynu. Spółka planuje prace modernizacyjne 
w „starej” fabryce. Pozwolą one zwiększyć 
jej roczną wydajność do ok. 80 tys. ton pro-
duktów. Kolejny krok to prawdopodobne uru-
chomienie następnego zakładu produkcyj-
nego – także w strefie w Żłobnicy. Te dwa 
przedsięwzięcia (magazyn i nowa fabryka) to 
nie jedyne plany koncernu Caparol, związa-
ne z rozwojem polskiej spółki na terenie gmi-
ny Kleszczów.

– Tereny inwestycyjne kupowaliśmy od 
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów z myślą 
o kolejnych planach – mówi dyrektor Hen-
ryk Sikora. – Przygotowane symulacje roz-
woju naszej działalności na dalszy okres 
zakładają budowę – oprócz tego jednego – 
trzech kolejnych magazynów. Ich łączna po-
wierzchnia wyniesie ok. 11,5 tys. m kw. 

Kolejne Inwestycje to wspomniana już 
nowa hala produkcyjna fabryki do produk-
cji suchych mieszanek na bazie cementu. 
Właściciele koncernu myślą też o budowie 
(w perspektywie 3 lat) własnej suszarni pia-
sku. Okazuje się, że suszarnia w Tomaszo-
wie Mazowieckim, z której usług korzysta 
obecnie Caparol nie zawsze nadąża z termi-
nową realizacją zamówień. W bardziej odle-
głych planach jest też wytwórnia fabryki sty-
ropianu.

Dzięki tym inwestycjom Caparol zwięk-
szy swoją produkcję i umocni pozycję na pol-
skim rynku. Markę firmy będą też promować 
inne działania, m.in. budowa (także w Żłobni-
cy) centrum szkoleniowego. Reprezentacyj-
ny budynek stanie tuż przy ulicy Milenijnej.

Caparol inwestuje w strefie

23 czerwca 2006 r. w otwarciu fabryki 
wzięli udział m.in. Rainer Reucker (za-
rząd DAW), Gert Walther oraz Tomasz 
Kruppik z zarządu Caparol Polska

Wszystkie te plany rozwojowe, konstru-
owane przez właściciela koncernu Caparol 
potwierdzają, jak korzystne warunki stworzo-
no inwestorom w gminie Kleszczów. Henryk 
Sikora mówi o tym otwarcie, wspominając 
nie tylko o podpisanej kilka lat temu trójstron-
nej umowie z Urzędem Gminy i fundacją, 
która zapewniła spółce okres ulg podatko-
wych, ale także o przygotowanej przez gmi-
nę kompleksowej infrastrukturze technicznej 
i wielu proceduralnych ułatwieniach.

– Ważna jest też lokalizacja, w centralnej 
Polsce, w niedalekiej odległości od Śląska, 
Łodzi i Warszawy – podkreśla.

J. Strachocki

Bliżej do Złoczewa
czerwca 2010 r. Kopalnia Węgla 
Brunatnego Bełchatów otrzyma-

ła koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie 
złoża węgla brunatnego w rejonie Złocze-
wa. To trzecie (po odkrywkach Bełchatów 
i Szczerców) miejsce, z którego kopalnia 
pozyskiwać ma brunatne paliwo dla dzia-
łającej na terenie gminy Kleszczów elek-
trowni.

We wrześniu br. kopalnia, której po-
prawna nazwa brzmi dziś PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna SA – Od-
dział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełcha-
tów, otworzyła w centrum Złoczewa swo-
je biuro.

Na terenie czterech sąsiadujących gmin 
(Burzenin, Lututów, Ostrówek i Złoczew) 
trwają prace prowadzone przez geologów. 
Wykonywane są odwierty i analizy laborato-
ryjne. Jak wynika z informacji zawartych na 
stronie internetowej kopalni do 19 września 
br. wywiercono 129 spośród 272 planowa-
nych otworów. Wiercenia wykonywane są 
głównie na terenie projektowanego zwało-
wiska zewnętrznego oraz na terenie, pod 
którym zalega złoże węgla.

Zasoby złoża Złoczew szacowane są 
na ok. 450 mln ton węgla brunatnego. Zło-
że położone jest w rejonie Wielunia, w odle-
głości około 50 km w linii prostej od obecnej 
siedziby Kopalni Bełchatów.

(s)

Ponad rok 
w upadłości
ająca siedzibę w Kleszczowskiej 
Strefie Przemysłowej nr 3 (Żłobni-

ca) spółka Drinkpol od ponad roku znajduje 
się w upadłości. Decyzję o ogłoszeniu upa-
dłości likwidacyjnej spółki podjął 13 wrze-
śnia 2010 r. V Wydział Gospodarczy Sądu 
Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. 
Na sędziego komisarza wyznaczono wów-
czas sędziego Pawła Lasonia, a na syndy-
ka - Wojciecha Więcka.

Przypomnijmy, że spółka Drinkpol była 
producentem wyrobów winiarskich, a tak-
że importerem win butelkowanych z Tu-
nezji. Jak wynika z informacji dostępnych 
jeszcze na stronach internetowych roczna 
sprzedaż Drinkpol Sp. z o.o. sięgała oko-
ło 10 mln litrów. Spółka chwaliła się posia-
daniem własnego taboru samochodowego, 
nowocześnie wyposażonym laboratorium 
do badania jakości produkowanych win 
i nalewek, a także automatycznymi liniami 
rozlewniczymi.

Syndyk próbuje obecnie sprzedać jed-
ną z takich linii, w której skład wchodzą 
m.in.. urządzenia do załadunku i rozładun-
ku butelek, myjka do butelek, rozlewacz-
ka, etykietownica, filtry, automat pakujący, 
a także zbiorniki metalowe ze stali kwaso-
odpornej.

(s)

M
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Otwierając uroczystość sekretarz gminy Kazimierz Hudzik po-
wiedział m.in.:

– Chciałbym się przyłączyć do tych wszystkich serdeczności, 
które pod Państwa adresem zostały skierowane, i życzyć aby uda-
wało się Państwu ciągle być konkurencyjnymi w stosunku do telewi-
zji i Internetu w przekazywaniu tych wartości, które są dla Państwa 
cenne i bliskie. Życzę wszystkiego dobrego: satysfakcji, cierpliwo-
ści i siły.

Z życzeniami do nauczycieli i wszystkich pracowników gmin-
nych szkół i przedszkoli zwrócił się również przewodniczący Rady 
Gminy Kleszczów Henryk Michałek. Mówił m.in. o nadziei pokłada-
nej przez rodziców w kadrze pedagogicznej, od której oczekują oni 
nie tylko przekazania młodzieży jak największej wiedzy, ale także 
nauczenia poruszania się w dzisiejszym skomplikowanym świecie.

Potem – jak co roku 
– przyszła pora na wrę-
czen ie  nag ród  wó j -
ta gminy, przyznawa-
nych wyróżniającym się 
w pracy pedagogom. 
Otrzymali je:
l Ewa Stawiak-Kołba 
– dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Kleszczo-
wie,
l Danuta Kuc – za-
stępca dyrektora Szko-
ły Podstawowej w Klesz-
czowie,
l Justyna Klimczyk – 
nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej w Kleszczo-
wie,
l Agnieszka Biernac-

ka-Oleszczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łękińsku,
l Grażyna Szczęsna – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Łękiń-

sku,
l Elżbieta Roczek – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Łękińsku,
l Renata Skalska – dyrektor Gimnazjum w Kleszczowie,
l Agnieszka Retkiewicz – nauczyciel Gimnazjum w Kleszczowie,
l Agnieszka Nagoda-Gębicz – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych w Kleszczowie,
l Adam Grodek – nauczyciel ZSP w Kleszczowie,
l Marcin Szymak – nauczyciel ZSP w Kleszczowie (fot. 1)
l Elżbieta Jasek – dyrektor Przedszkola w Łuszczanowicach,
l Anna Kilańczyk – nauczyciel Przedszkola w Łuszczanowicach,
l Iwona Frankowska – nauczyciel Przedszkola w Łuszczanowi-

cach,
l Ewa Jędrzejczyk – dy-

r e k t o r  P r z e d s z k o l a 
w Kleszczowie,

l Hal ina Ćwigoń – na-
uczyciel Przedszkola 
w Kleszczowie,

l Dorota Paciorek – dyrek-
tor Przedszkola w Łękiń-
sku,

l Danuta Staroń – nauczy-
ciel Przedszkola w Łę-
kińsku.
W imieniu nagrodzo-

nych nauczycieli podzięko-
wania dla samorządu złoży-
ła Justyna Klimczyk (fot. 2).

å ciąg dalszy ze str. 1
W Dniu Edukacji Narodowej Uświetnieniem gali był kameralny koncert, w wykonaniu Janu-

sza Radka (fot. 3) i towarzyszącego mu krakowskiego pianisty Paw-
ła Piątka. Program „Koncertu na głos i ręce” wypełniło kilkanaście 
utworów, o bardzo wielkiej różnorodności. Ta właśnie zmienność 
nastrojów pozwoliła wokaliście i aktorowi, dysponującemu nieprze-
ciętną skalą głosu, pokazać swoje możliwości wykonawcze. Były 
wśród nich kompozycje napisane specjalnie dla Janusza Radka, ale 
także nowe interpretacje znanych utworów Ewy Demarczyk i Cze-
sława Niemena.

***
 Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej od-

bywały się także w samorządowych szkołach. Młodzież gimnazjal-
na przygotowała dla pedagogów i pracowników administracji nie tyl-
ko program artystyczny, ale i poczęstunek. Szkolne uroczystości 
odbyły się tu 12 października. Program wypełniony ciekawymi ukła-
dami choreograficznymi i repertuarem poetycko-wokalnym przygo-
towany został przez uczniów we współpracy z nauczycielami: Bar-
barą Mickiewicz, Aleksandrą Ignasiak i Sławomirem Szafrańskim.

Kilkoro nauczycieli odebrało nagrody przyznane przez dyrektor 
Renatę Skalską.

Dzień później obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 
w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. Na akademię do sali gim-
nastycznej przybyli – oprócz całej społeczności szkoły – także za-
proszeni emerytowani nauczyciele. Dyrektor Ewa Stawiak-Kołba 
podziękowała pracownikom za wkład w nauczanie i wychowanie 
dzieci. Wręczyła też nagrody przyznane nauczycielom oraz pracow-
nikom administracji i obsługi.

Przedstawie-
nie „Idealny na-
uczyciel”, przy-
gotowane pod 
kierunkiem Ka-
t a r zyny  Sku r -
k iew icz  p rzez 
cz łonków koła 
polonistyczne-
go (fot.4) miało 
na celu uświado-
mienie uczniom, 
że szkoła to in-
stytucja,  którą 
tworzą zwyczajni 
ludzie i choć nie 
są wolni od wad, 
kierują się w pra-
cy dobrem swo-
ich podopiecz-
nych.

(s)

1

2

3

4
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To pierwsza tak poważna modernizacja ze-
wnętrzna tego budynku. Po zakończeniu robót 
Łękińsko zyska reprezentacyjną budowlę.

Gruntowna zmiana
Na rogu ulic Szkolnej i Długiej mieści się siedziba Wiejskiego 

Ośrodka Kultury w Łękińsku oraz miejscowej Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Ten dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony budy-

nek powstał w połowie lat 90. i – jak 
na tamte czasy - był i nowoczesny, 
i ciekawy architektonicznie.

W ostatnich latach dość grun-
townie zostały odnowione wnętrza 
budynku, w tym m.in. główna sala 
widowiskowa oraz zaplecze ku-
chenne. Elewacja zewnętrzna nie 
była odnawiana od czasu oddania 
budynku do użytku. Kilka lat temu 
nad wejściem głównym do budyn-
ku zostało jedynie wykonane zada-
szenie, osłonięte po bokach prze-
zroczystymi płytami z poliwęglanu.

Nadeszła pora na bardziej grun-
towne zmiany. Ich zaprojektowa-

nie Urząd Gminy zlecił wybranej w przetargu łódzkiej spółce MiA Ar-
chitekci. Właścicielki spółki – Małgorzata Zdzieńkowska i Agnieszka 
Kierys-Czernicka wspierane przez architekta Pawła Krukowskiego 
po dokonaniu oględzin budynku i przeprowadzeniu inwentaryzacji ar-
chitektonicznej opracowały w kwietniu tego roku projekt zewnętrznej 
modernizacji domu kultury w Łękińsku. Głównym celem tej moderni-
zacji jest poprawa izolacji termicznej budynku wraz z odnowieniem 
elewacji.

Ściany budynku zostały wykonane z pełnej cegły i docieplone we-
wnętrzną przekładką z 5-centymetrowego styropianu. Taka warstwa 
izolacji cieplnej była wystarczająca 15 lat temu, ale obecnie wyma-
gania dotyczące współczynnika przenikania ciepła zostały znacznie 
zaostrzone. Aby je zachować projektanci zaproponowali docieplenie 
ścian zewnętrznych warstwą wełny mineralnej grubości 10 cm. Zale-
cili także dodatkowe do-
cieplenie 15-centymetro-
wą warstwą wełny części 
stropu, „nadwieszonych” 
nad parterem budynku.

Opracowany szcze-
gółowy projekt technicz-
ny stał się podstawą do 
ogłoszenia przetargu na 
wykonanie modernizacji 
domu kultury w Łękińsku. 
Przetarg wygrała łódzka 
firma „KAMAX”. Oprócz 
docieplenia budynku wy-
konawca otrzymał m.in. zadanie wymiany fragmentów sieci kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej w pobliżu domu kultury. Oprócz przebudo-

wy ogrodzenia wymieniane są nawierzchnie chodników otaczających 
budynek. Kostka betonowa jest zastępowana płytami granitowymi 
oraz granitową kostką.

W ostatnim tygodniu października dom kultury otaczały ruszto-
wania. Robotnicy kończyli mocowanie płyt z wełny mineralnej. Po 
wykonaniu docieplenia na frontowej części budynku zostaną zamo-
cowane specjalne wielkoformatowe żaluzje. Powierzchnia pozosta-
łych elewacji zostanie pokryta specjalnymi płytami włókno-cemento-
wymi. Takie same płyty zostaną zamocowane do muru ogrodzenia. 
Przestrzeń między murowanymi słupami ogrodzenia wypełnią ażuro-
we elementy stalowe.

W ramach umowy wykonanych zostanie jeszcze wiele innych 
prac: kompleksowa wymiana posadzki w garażu OSP, wymiana 
dwóch bram garażowych, wymiana głównych drzwi wejściowych 
domu kultury, wymiana okien piwnicznych wraz z kratami, a także 

wymiana uszczelek i pasowanie stolarki drzwiowej i okiennej w bu-
dynku wraz z malowaniem aluminiowych profili okiennych.

Na zmianę zewnętrznego wyglądu budynku wpłyną m.in. ta-
kie prace jak nadmurowanie części attyki, zamurowanie przestrzeni 
pod schodami przy 
wejściu głównym, 
a także wymiana 
płyt poliwęglano-
wych osłaniających 
główne wejście.

Całkowity koszt 
realizowanej w Łę-
kińsku inwestycj i 
wynosi 1,46 mln zł. 
Mieszkańcy z wiel-
k ą  c i e k a w o ś c i ą 
czekają na zakoń-
czenie remontu. Na-
stąpi to za półtora 
miesiąca - zapisa-
ny w umowie termin 
zakończenia prac to 
14 grudnia.

(s)

… i północnej
Wizualizacje są załącznikiem do projektu wyko-
nanego przez architektów: Małgorzatę Zdzień-
kowską, Agnieszkę Kierys-Czernicką i Pawła 
Krukowskiego

Układanie chodnika 
z granitowych płyt

Budynek otoczony rusztowaniami

Tak ma wyglądać dom kultury po przebudowie od strony południowej…
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Cegiełka zamiast… kwiatka
związku z obchodzonym 14 października Dniem Edukacji 
Narodowej nauczyciele i rodzice dzieci, uczęszczających 

do samorządowego przedszkola w Łuszczanowicach podjęli wy-
jątkową inicjatywę – sprzedaż cegiełek Fundacji „Gajusz”. W ten 

sposób chcą pomóc w zebraniu 
środków na urządzenie stacjonar-
nego hospicjum dla nieuleczalnie 
chorych dzieci.

– Początkowo założyliśmy, że 
kupowane przez rodziców cegieł-
ki zastąpią kwiatki, wręczane na-
uczycielom z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej – mówi Iwona Fran-
kowska, nauczycielka, która włą-
czyła się w organizację sprzeda-
ży cegiełek. – Zamówiliśmy ich 20, 
ale później – z myślą o ofiarnych 
rodzicach – zwiększyliśmy tę pulę 
do 100 cegiełek. Wkrótce okazało 

się, że jeden z rodziców, kiedy dowiedział się o tym, jaki cel ma 
wesprzeć nasza akcja, sam chce kupić 100 cegiełek.

Ostatecznie sprzedano ponad 200 cegiełek wartości 10 zł 
każda. Cała zebrana kwota przeznaczona zostanie na potrzeby 
powstającego stacjonarnego hospicjum dla dzieci.

***
Łódzka Fundacja „Gajusz” prowadzi od 2005 r. hospicjum do-

mowe dla przewlekle lub nieuleczalnie chorych dzieci Ziemi Łódz-
kiej. Dzięki organizowanej przez fundację całodobowej opiece 
lekarzy i pielęgniarek chore dzieci nie muszą przebywać w szpi-
talach. W trakcie leczenia pozostają w gronie bliskich, w rodzin-
nych domach.

Od lipca 2010 r. Fundacja „Gajusz” podejmuje starania, by 
stworzyć jedno z pierwszych w Polsce stacjonarnych hospicjów 
dla dzieci. Pozyskany na ten cel budynek wymaga gruntowne-
go remontu, adaptacji i wyposażenia. Zgodnie z zamierzeniami 
fundacji ma on służyć nieuleczalnie chorym dzieciom – sierotom.

Przedszkole w Łuszczanowicach od dwóch lat współpracuje 
z łódzkimi organizacjami i placówkami medycznymi, które zajmu-
ją się opieką nad nieuleczalnie chorymi dziećmi z regionu łódz-
kiego. W ramach tej – podjętej z odruchu serca – współpracy 
nauczyciele i rodzice wyjeżdżali do Łodzi z samodzielnie przygo-
towanymi spektaklami dla małych pacjentów oddziału onkologicz-
nego Szpitala Klinicznego nr 4 im. M. Konopnickiej, organizowa-
li także akcje charytatywne, z których dochód wspierał działania 
Fundacji „Gajusz”. (s)

å ciąg dalszy na str. 12

Szkolne wieści
STYPENDIUM PREMIERA DLA PAULI MISIAK. 
Uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleszczowie - Paula Misiak otrzymała stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia stypendiów 
premiera odbyła się 17 października w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piotrkowie Trybunalskim. Stypendia te przyznawane są jednemu 
uczniowi ze szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadec-
twa dojrzałości. Może je otrzymać uczeń wyróżniający się najwyższą 
w szkole średnią ocen lub szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej 
jednej dziedzinie wiedzy (gdy w pozostałych dziedzinach wyniki ma 
co najmniej dobre).
W roku szkolnym 2010/2011 Paula Misiak uzyskała najwyższą śred-
nią ocen w szkole. Uczennica reprezentowała też ZSP w wielu zawo-
dach i konkursach.

CELUJĄCE OCENY ZA WYGRANĄ W SZKOL-
NYM KONKURSIE. W corocznym konkursie matematycznym 
„Nasza szkoła”, organizowanym w Szkole Podstawowej w Kleszczo-
wie, uczestniczyło 127 uczniów z klas IV, V i VI. Konkursowe zadania 
polegały na wykonaniu różnych obliczeń danych, dotyczących szkoły.
W poszczególnych klasach laureatami zostali: Kamil Gębicz (IV a), 
Kamil Bujacz (IV b), Jakub Mielczarek (V a), Natalia Kierasińska 
(V b), Hubert Gawłowski (VI a), Wiktoria Muskała (VI b) i Kamil Pie-
niążek (VI c). Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami, pochwałami 
i ocenami celującymi z matematyki. 

POLICJANT NA ZAJĘCIACH. Zapraszanie policjanta, 
by poprowadził z dziećmi zajęcia poświęcone bezpiecznemu ko-
rzystaniu z dróg to dobra tradycja gminnych szkół. 16 września 
Jarosław Popławski – kierownik Posterunku Policji w Kleszczowie 
odbył plenerowe zajęcia z uczniami pierwszych klas Szkoły Pod-
stawowej w Kleszczowie. Funkcjonariusz przypomniał dzieciom 
o głównych zasadach przechodzenia przez jezdnię i zasadach ko-
rzystania z dróg, przy których nie ma chodników. Uczniowie obej-
rzeli znajdujące się w pobliżu szkoły znaki drogowe i dowiedzie-
li się, co one oznaczają. Zdobytą wiedzę mogły sprawdzić pod 
okiem prowadzącego zajęcia oraz swoich wychowawczyń. Ostat-
nim i dla wielu najciekawszym punktem zajęć było obejrzenie poli-
cyjnego samochodu. Uczniowie poznali jego wyposażenie.

SZKOŁA PROSI O PAMIĄTKI NA WYSTAWĘ. 
W związku z obchodami Jubileuszu 40-lecia Szkoły Podstawowej 
im. M. Kopernika w Łękińsku dyrektor szkoły Agnieszka Biernacka-
-Oleszczyk zwraca się z prośbą do byłych uczniów i pracowników 
tej placówki o wypożyczenie zdjęć, świadectw szkolnych i innych 
pamiątek związanych ze Szkołą Podstawową w Łękińsku. Zebra-
ne pamiątki posłużą do przygotowania jubileuszowej ekspozycji 
Wspomnienia...
Jak zapewnia dyrektor eksponowane będą wyłącznie pierwsze 
strony świadectw (bez strony z ocenami). Po zamknięciu ekspozy-
cji wypożyczone pamiątki zostaną zwrócone ich właścicielom.
Przygotowywaniem wystawy zajmuje się nauczycielka - Elżbie-
ta Roczek. Zainteresowanym podajemy kontakt do szkoły: tel. 44/ 
731 42 25.

WYRÓŻNIENIE GIMNAZJALNEGO PROJEKTU. 
W roku szkolnym 2010/11 gimnazjum w Kleszczowie przystąpiło do 
projektu e-Akademia Przyszłości, realizowanego przez Wydawnic-
twa Szkolne i Pedagogiczne. Teraz nadszedł czas na podsumowa-
nie pierwszego etapu współpracy. Okazało się, że projekt Poczuj 
ciepło wód geotermalnych realizowany w ramach ogólnopolskiego 

Nowości na półkach
minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie jest w trakcie 
uzupełniania księgozbioru o nowości wydawnicze i tytuły 

zaproponowane do zakupu przez czytelników.
– Z zaplanowanych na ten rok 388 pozycji książkowych wpro-

wadziliśmy już do katalogu ponad 200 woluminów – mówi Violet-
ta Kacperek, dyrektor GBP. – Środki finansowe, z których są reali-
zowane zakupy pochodzą z dotacji Urzędu Gminy w Kleszczowie, 
dotacji przekazanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bi-
bliotek” oraz z kar nakładanych na czytelników za przetrzymanie 
materiałów bibliotecznych.

Wśród zakupionych ostatnio tytułów znajdują się m.in. książ-
ki Erica-Emmanuela Schmitta (Trucicielka; Ulisses z Bagdadu; 
Zapasy z życiem), Katarzyny Michalak (Lato w Jagódce; Sklepik 
z niespodzianką), Stefana Chwina (Panna Ferbelin). Biblioteka 
jest w trakcie uzupełniania tytułów serii kryminalnej Camilli Lack-
berg. Zostały zakupione nowe tytuły Nicholasa Sparksa (Bez-

W

G

å
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Szkolne wieści
projektu spotkał się z dużym zainteresowaniem i zyskał uznanie 
w oczach twórców e-Akademii Przyszłości, nauczycieli i uczniów 
z całej Polski. Gratulujemy uczestnikom i pomysłodawczyniom 
projektu – nauczycielkom Marcie Chobot i Justynie Klimczyk.

„KTO JEST KTO?” PO HISZPAŃSKU. Uczniowie 
klas językowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie, chcąc poszerzać swe umiejętności i uatrakcyjnić poznawanie 
i naukę języka hiszpańskiego rozpoczęli międzynarodowy projekt, 
którego partnerami są szkoły z Francji i Hiszpanii. Za pośrednic-
twem internetowej platformy uczniowie klasy I a oraz II a stali się 
uczestnikami projektu stworzonego przez Francois’a Luyata (na-
uczyciela z Francji) oraz Katarzynę Matlingiewicz (ZSP w Klesz-
czowie). Pierwszym etapem projektu zatytułowanego Quién es 
quién? będzie tworzenie profili osobowych w języku hiszpańskim. 
Następnie każdy uczeń stworzy multimedialną prezentacje o so-
bie, w której zabraknie jedynie informacji o imieniu i nazwisku. Za-
daniem uczniów we Francji będzie połączenie profili osobowych z 
poszczególnymi prezentacjami multimedialnymi. Uczniowie ZSP 
będą kojarzyli profile uczniów francuskich. Językiem prezentacji 
jest hiszpański.

POZNALI KOLEJNĄ PROFESJĘ. 5 październi-
ka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się pierwsze 
w tym roku spotkanie zawodoznawcze. Gościem szkoły był młod-
szy kapitan, Bartosz Stefanek, pracujący w Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Młodzież pozna-
ła wymagania związane z zawodem strażaka. Jednym z nich jest 
wysoka sprawność fizyczna. O kondycję strażak musi dbać przez 
cały czas aktywności zawodowej. Uczniowie obejrzeli prezenta-
cję multimedialną ze zdjęciami dokumentującymi pracę strażaka 
Państwowej Straży Pożarnej.
Kolejne spotkanie zawodoznawcze, planowane jest w listopadzie. 
Poświęcone będzie zawodowej pracy w wojsku.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
 przekazanych przez szkoły samorządowe

å

Droższe euro, wyższe dopłaty
olnicy zacierają ręce – unijna dopłata do hektara będzie 
w tym roku wyższa o 148 zł. Wynika to z korzystniejsze-

go przeliczenia euro do złotego. Europejski Bank Centralny ogłosił 
30 września, że kurs wyniesie 4,4050 zł za jedno euro (w ub. roku 
– 3,98 zł). W oparciu o ten przelicznik można stwierdzić, że jedno-
lita płatność obszarowa wyniesie 710,57 zł do hektara. Dopłata ta 
przysługuje wszystkim rolnikom, którzy posiadają co najmniej jed-
nohektarowe gospodarstwo rolne. Dopłaty dla producentów zbóż 
wyniosą 985 zł za hektar, a np. dopłaty do hodowli krów – 410,03 
zł za sztukę.

Wypłacanie dopłat rozpoczęło się już 17 października.
(s)

KRUS informuje
31 października mija ustawowy termin uregulowania należnych 

składek na ubezpieczenie w KRUS za IV kwartał. Miesięczna 
składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie 
na IV kwartał 2011 r. została ustalona w wysokości 42 zł za każdą 
osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym 
ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają 
miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł. 

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-
rentowe w IV kwartale 2011 r. stanowi 10 % obowiązującej w czerwcu 
br. emerytury podstawowej (wynoszącej 728,18 zł), tj. 73 zł.

Ubezpieczeni w KRUS prowadzący gospodarstwa rolne 
o powierzchni powyżej 50 ha opłacają dodatkowe składki. W IV 
kwartale br. wynoszą one:
•	 87 zł dla gospodarstw o powierzchni użytków rolnych do 100 ha 

przeliczeniowych,
•	 175 zł dla gospodarstw o powierzchni użytków rolnych od 100 

do 150 ha przeliczeniowych,
•	 262 zł dla gospodarstw o powierzchni użytków rolnych od 150 

do 300 ha przeliczeniowych,
•	 350 zł dla gospodarstw o powierzchni użytków rolnych powyżej 

300 ha przeliczeniowych.
***

Od 9 września br. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego 
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego 
wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową 
zostało podwyższone z kwoty 470 zł do 550 zł za każdy procent 
tego uszczerbku.

Odpowiednio wzrosły także odszkodowania wypłacane z tytułu 
orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek 
wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej 
a także z tytułu śmiertelnego wypadku ubezpieczonego.

Konkurs dla młodzieży 
„Książki na medal”

XIII edycja tego konkursu ma zasięg powiatowy i jest adreso-
wana do uczniów szkół gimnazjalnych (13-15 lat) i ponadgimnazjal-
nych (16-18 lat) z powiatu bełchatowskiego. Prace – recenzję prze-
czytanej książki (spoza kanonu lektur szkolnych), należy nadesłać 
w czterech egzemplarzach oraz kopii elektronicznej. Prace konkur-
sowe nie powinny być nigdzie dotąd publikowane i nagradzane. 

Prace powinny uzasadniać istnienie lub brak wartości wycho-
wawczych w danej książce, przyjmując, że „wartości to te normy 
i zasady postępowania, które umożliwiają człowiekowi pełny rozwój 
oraz chronią go przed wyrządzaniem krzywdy sobie i innym”. 

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę o objętości 
do dwóch stron maszynopisu o formacie A4. Prace należy podpisać 
godłem (pseudonimem, a nie znakiem graficznym) i dołączyć w za-
klejonej kopercie, również opatrzonej godłem, swoje dane: imię i na-
zwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, datę urodzenia, ad-
res szkoły. 

W przypadku wykrycia plagiatu (kradzież cudzego tekstu) pod-
czas konkursu lub nawet po jego zakończeniu praca zostanie wyco-
fana z konkursu, ewentualnie odebrana nagroda, a informacja o tym 
fakcie podana do publicznej wiadomości. 

Prace należy nadsyłać pod adres: Miejska i Powiatowa Biblio-
teka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Kościuszki 
9, 97-400 Bełchatów, w terminie do 14 listopada 2011 r. O przyjęciu 
decyduje data stempla pocztowego. Uroczyste zakończenie kon-
kursu nastąpi 6 grudnia. 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowa-
ne przez organizatorów i sponsorów. Przewiduje się publikację na-
grodzonych prac. Dodatkowe informacje o konkursie można uzy-
skać w MiPBP im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, 
przy ulicy Kościuszki 9, tel. 44/ 635 03 18.

Naprawa 
sprzętu AGD

Kleszczów, 
ul. Główna 127 a
Tel. 606-728-953 

R
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Sport
400 lekkoatletów 

w Kleszczowie
października na stadionie gminnym w Kleszczowie 
odbył się tzw. I rzut ligi Zrzeszenia LZS Wojewódz-

twa Łódzkiego. W lekkoatletycznych zawodach uczestni-
czyli sportowcy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Młodzi zawodnicy rywalizowali w konkurencjach biego-
wych na trzech dystansach. Zależnie od szczebla szkoły 
i płci sportowca biegi rozgrywane były na dystansach od 
60 do 1000 metrów. Ponadto uczniowie podstawówek 
skakali w dal, rzucali na odległość piłeczką palantową 
i uczestniczyli w sztafecie szwedzkiej. Gimnazjaliści 
oprócz skoków wzwyż i w dal oceniani byli za pchnięcie 
5-kilogramową kulą i bieg sztafetowy 4 x 100 m.

W zawodach 
startowało ponad 
400 uczniów szkół 
p o d s t a w o w y c h 
i gimnazjalnych 
z całego woje-
wództwa łódzkie-
go, w tym również 
uczniowie podsta-
wówek w Kleszczo-
wie i Łękińsku oraz 
gimnazjum w Klesz-
czowie. Wielu na-
szych zawodników – zwłaszcza spośród uczniów szkół 
podstawowych – uzyskało bardzo dobre rezultaty. Z bra-
ku miejsca podajemy tylko czołowe wyniki.

SZKOŁY PODSTAWOWE
•	 Natalia Pikus (SP Kleszczów) - I m. i Milena Gierach 

(SP Łękińsko) - II m. w biegu na 60 m, 
•	 Miłosz Podsiadły (SP Kleszczów) - I m. w biegu na 

60 m,
•	 Julia Kotynia (SP Kleszczów)- III m. w biegu na 200 

m,
•	 Bartosz Jarkowski (SP Kleszczów) - I m. i Szymon 

Kupka (SP Łękińsko) - II m. w biegu na 200 m,
•	 Julia Urbaniak (SP Kleszczów)- I m. i Oliwia Widera 

(SP Kleszczów) - II m. w biegu na 600 m,
•	 Dawid Rogoziński (SP Łękińsko) - I m., Jakub Raj (SP 

Kleszczów) - II m. i Maciej Jarząbkowski (SP Klesz-
czów) - III m. w skoku w dal,

•	 Natalia Szczepocka (SP Łękińsko) - I m. w rzucie pi-
łeczką palantową,

•	 Miłosz Podsiadły (SP Kleszczów) - II m. i Patryk Nie-
dbała (SP Kleszczów) - III m. w rzucie piłeczką pa-
lantową,

•	 Szkoła Podstawowa Kleszczów - I m. w sztafecie 
szwedzkiej dziewcząt,

•	 Szkoła Podstawowa Kleszczów - I m. w sztafecie 
szwedzkiej chłopców. 

GIMNAZJA
•	 Weronika Chojka - I m. w biegu na 100 m,
•	 Maciej Roczek - II m. w biegu na 100 m,
•	 Aleksandra Klewin - III m. w biegu na 300 m,
•	 Gimnazjum Kleszczów - II m. w sztafecie 4 x 100 m 

dziewcząt.
Organizatorem zawodów, które odbywały się przy 

bardzo niekorzystnej pogodzie i przenikliwym wietrze, 
były: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi; Ministerstwo 
Sportu i Turystyki; Urząd Marszałkowski w Łodzi; Powia-
towe Zrzeszenie LZS w Bełchatowie oraz LKS Omega 
Kleszczów.

Wójt Gminy Kleszczów ogłasza przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pozyskanego z gminnych nieruchomości 

znajdujących się na terenie budowy gminnej obwodnicy 
Kleszczowa - etap IV.

1. Ilości drewna
Drewno znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków Łękińsko, jest ułożone w stosy. Ilość 
drewna 61,82 m3 ,sortyment drewno opałowe 100%. Skład gatunkowy: topola i brzoza.
2. Informacje ogólne
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu oczyszczalni ścieków Łękińsko.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w wysokości 6800 zł brutto 
(słownie złotych: sześć tysięcy osiemset 00/100).
4. Termin realizacji 
Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy składowe oferty
Oferta składa się z oferty cenowej (sporządzonej wg załączonego wzoru).
6. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
•	 Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną 

czytelność jej treści.
•	 Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
•	 Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
•	 Wymaga się, by oferta była podpisana - każda strona oferty, przez osobę lub osoby 

uprawnione do zaciągania zobowiązań.
•	 Oczekuje się, by wszystkie strony oferty były ponumerowane.
•	 Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane 

przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania 
poprawki.

•	 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Oferta będzie umieszczona w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:

Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki związanej z zadaniem pn. budowa 
gminnej obwodnicy Kleszczowa – etap IV

7.  Terminy
Termin składania ofert upływa z dniem 04.11.2011 r. o godz. 1200. Miejscem składania ofert 
jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie (pokój nr 8). Termin otwarcia ofert: 04.11.2011 r. 
o godz. 1215. Otwarcie nastąpi na sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto. Zwycięzcą 
przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za drewno.
9. Postanowienia końcowe
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży, której 
termin podpisania ustali Urząd Gminy w Kleszczowie.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest wzór oferty cenowej.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

………………….......…………………
pełna nazwa oferenta oraz adres

                   Wójt Gminy Kleszczów

    ……………........…...……..
           miejscowość, data 

OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym Sprzedaż drewna pochodzą-
cego z wycinki związanej z zadaniem pn. budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa – etap 
IV oferujemy cenę na zakup całości drewna wchodzącego w skład przetargu 

Cena brutto
…………………………………. zł.                
słownie:.…………………………..

….…………………………………. zł.

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z którego będziemy 
odbierać drewno i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty. 
Zobowiązujemy się, w przypadku wygrania przetargu, do zawarcia stosownej umowy po 
otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej oferty.

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

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

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

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

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
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GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy 

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

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

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

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

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

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

Tenis stołowy
•	 W pierwszej jesiennej kolejce rozgrywek o mistrzostwo drugiej ligi tenisa stołowego 

mężczyzn podopieczni trenera Longina Wróbla z LKS Omega Kleszczów wygrali 
bardzo wysoko, bo 9:1 z drużyną ŁTSR Agrosad Łask.

•	 Tenisista LKS Omega Kleszczów Witold Uzarczyk wygrał półfinał I Ogólnopolskiego 
Turnieju Klasyfikacyjnego juniorów w tenisie stołowym, który rozegrano w Łańcucie. 
Zwycięstwo pozwoliło mu na awans do finału krajowego, który odbył się 7-8 
października w Gdańsku. Na tym szczeblu rozgrywek nasz tenisista zajął 25 miejsce 
wśród 40 startujących najlepszych zawodników w kraju.

Mistrzostwo województwa 
dla ZSP Kleszczów

października na stadionie AZS 
w Łodzi reprezentacja dziewcząt 

ZSP Kleszczów odniosła wspaniały suk-
ces, zdobywając mistrzostwo wo-
jewództwa łódzkiego w lidze lekko-
atletycznej. Startowało trzynaście 
drużyn z całego województwa. Lek-
koatletki z ZSP Kleszczów osiągnęły 
wynik 1165 punktów. Indywidualnie 
plasowały się także na czołowych 
miejscach.

Do zdobycia mistrzostwa przy-
czyniły się: Justyna Botór, Katarzyna 
Chojnowska, Ewelina Dryja, Marta 
Dudzińska, Monika Januszewska, 
Patrycja Kłys, Katarzyna Kozak, Ur-
szula Mazik, Paula Misiak, Anna Muszyń-
ska, Paulina Niedbała, Izabela Pabich, 
Paulina Rogozińska, Anita Stanios i Bar-
bara Wasilewska.

Opiekunami lekkoatletek byli na-
uczyciele Marcin Szymak i Robert 
Pawlicki. Warto podkreślić, że do suk-

cesu przyczynili się także pozostali na-
uczyciele wychowania fizycznego ZSP 
Kleszczów: Hubert Zawiślak i Marta 
Szataniak.
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å ciąg dalszy ze str. 8

å ciąg dalszy ze str. 1

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

SOLIDNIE I Z GWARANCJĄ

MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika

l kompleksowa naprawa 
zawieszeń - geometria gratis

l sprzedaż i serwis 
opon 

l klimatyzacje
l części zamienne

Akcja sztuki dzieje się na planie reality show „W domu Slim Bro-
thera”. Trzy finalistki walczą o wielką wygraną, która oprócz po-
kaźnej kwoty przynieść ma zwyciężczyni sławę, status gwiazdy 
i dostatnie życie. Regulamin programu najwięcej szans daje uczest-
niczce, która straciła najwięcej kilogramów w myśl zasady „im mniej 
– tym więcej”. Jesteśmy świadkami heroicznej walki każdej z nich 
o utratę choćby kilku gramów. Panie nie rezygnują też z nieuczci-
wych chwytów wobec konkurentek w myśl innej zasady: „cel uświę-
ca środki”. Dopiero nieprzewidziane zdarzenie na planie zmusza 
trzy zwaśnione strony do solidarnej walki o szczęśliwy finał.

Komedia „Dieta cud” to satyra na telewizyjne czasy, gdzie 
człowiek okazuje się najmniej ważnym elementem wszechobecne-
go show.

Bilety w cenie 50 zł można kupić w kasach SOLPARKU.

„Odchudzająca” 
komedia w SOLPARKU

Z pomocą GOK – oryginalne 
ozdoby choinkowe

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na warsz-
taty z papieroplastyki, których uczestnicy wykonywać będą 

oryginalne ozdoby choinkowe. Zajęcia będą prowadzone w piątki: 
4, 18 i 25 listopada w go-
dzinach 17.00–19.00 
w  GOK w  K leszczo -
wie oraz w pozostałych 
ośrodkach kultury (w Łę-
kińsku, Łuszczanowi-
cach, Antoniówce, Woli-
cy, Czyżowie, Żłobnicy, 
Kamieniu, Dębinie i Ro-
gowcu). Warsztaty są or-
ganizowane zarówno dla 
dzieci jak i dla osób do-
rosłych.

Na grudzień GOK za-
powiada kolejne warsz-
taty dla młodzieży i osób 
dorosłych, które umożliwią poznanie techniki pergaminowej. O ter-
minie tych zajęć poinformujemy na łamach „IK”.

Fotograficzne wystawy
obiega końca zorganizowana w SOLPARKU wyjątkowo barw-
na i edukująca wystawa kilkudziesięciu kolorowych fotogra-

fii. Autor - Wiesław Iwańców prezentuje 
na nich ptaki. Wystawa pozwala obejrzeć 
z bliska, w dużym formacie ptaki gniazdu-
jące w polskich lasach, na łąkach i w okoli-
cach zbiorników wodnych. Ekspozycja zo-
stała otwarta 25 września.

Już 7 listopada tę ekspozycję zastąpi 
wystawa 50 czarno-białych fotografii „Po-
stać ludzka w pejzażu”. To część zdjęć, 
które zostały przysłane przez uczestni-
ków VII Biennale Fotografii Czarno-Białej. 
Wystawa organizowana jest dzięki współ-
pracy SOLPARKU z Towarzystwem Foto-
graficznym im. E. Osterloffa w Radomsku. 

Czarno-białe fotografie można będzie oglądać do 6 grudnia. Wstęp na 
wystawę – bezpłatny. (s)

Trznadel to jeden z pta-
ków prezentowanych 
na wystawie

G
D

pieczna przystań), Nicholasa Evansa (Odważni), Johna Grishama 
(Zeznanie). W związku z dużym zainteresowaniem tematyką po-
dróżniczą zakupiono do zbiorów książki Kingi Choszcz, Jarosława 
Kreta i Basi Meder. Więcej informacji na temat nowych zakupów 
można znaleźć w katalogu on-line na stronie internetowej biblioteki 
(www.biblioteka.kleszczow.pl), w zakładce NOWOŚCI.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała również zakup no-
wych tytułów filmowych. W listopadzie katalog filmów powiększy się 
o takie tytuły jak: Chłopiec z latawcem, Jak zostać królem, Lincz, 
Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach, Rango, Rio, Szybcy 
i wściekli 5, Wojna żeńsko-męska oraz trylogię Król Lew z wytwór-
ni Disneya.

– Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do odwiedza-
nia Gminnej Biblioteki Publicznej oraz fili bibliotecznych w Łękińsku 
i w Żłobnicy – mówi Violetta Kacperek. (s)

Gminna Biblioteka Publiczna przypomina osobom korzy-
stającym z jej zbiorów, że:
l książki wypożyczane są na okres 1 miesiąca (maksymalnie 

5 sztuk),
l płyty DVD i CD (maks. 2 sztuki) wypożyczane są na 4 doby 

bezpłatnie; po tym okresie komputerowy program biblio-
teczny nalicza karę w wysokości 1 zł za każdą kolejną dobę,

l czasopisma bieżące udostępniane są wyłącznie w czytelni; 
pozostałe egzemplarze można wypożyczyć na okres do 7 
dni.

Nowości na półkach


