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Barbórkowy rajd nr 7
W sobotę 1 grudnia do Szkoły Podsta-

wowej w Kleszczowie przybyło blisko 150 
uczestników kolejnej edycji Ekologicznego 
Rajdu „Barbórka w Kleszczowie”. Ucznio-
wie wraz z opiekunami reprezentowali 17 
szkół, w tym 5 gimnazjów z regionu łódzkie-
go. Ambitnie rywalizowali w konkursach, re-
laksowali się na basenie kompleksu „SOL-
PARK”, zdobywali wiedzę o Kopalni Węgla 
Brunatnego Bełchatów i o gminie Klesz-
czów. Więcej na str. 5.

Życzliwi dla Gajusza
Świą teczne  dekorac je  w  ska l i  m ik ro 

dominowały podczas kiermaszu charytatywnego 
zorganizowanego w t rakc ie mikoła jkowej 
imprezy. Niestrudzony personel samorządowego 
przedszkola w Łuszczanowicach zbierał w ten 
sposób pieniądze na wsparcie Fundacji Gajusz, 
zajmującej się opieką hospicyjną nad dziećmi.

Więcej na str. 6.

Zdrowa promocja
Trzy z grona czterech placówek oświatowych, noszących miano „Szkoła odkrywców 

talentów”, działających na terenie powiatu bełchatowskiego to szkoły samorządowe gminy 
Kleszczów. 28 listopada w tym elitarnym gronie znalazła się Szkoła Podstawowa im. Miko-
łaja Kopernika w Łękińsku. Wcześniej tytuł zdobyły SP Kleszczów oraz ZSP w Kleszczowie.

Uroczystość odsłonięcia tablicy „Szkoła odkrywców talentów”, zorganizowana w Łę-
kińsku, zgromadziła liczbę zaproszonych gości nie mniej liczną niż uczniowskie grono tej 
podstawówki. Więcej na str. 7.

Bez ścian i dachu
Remontowe prace w siedzibie Gminne-

go Ośrodka Kultury w Kleszczowie ruszyły 
pełną parą. Pracownicy częstochowskiej 
firmy Cz.P.B.P. „Przemysłówka” S.A. wy-
burzyli już część ścian na piętrze budynku 
i zdemontowali tę część pokrycia dacho-
wego nad salą widowiskową, która ma być 
przebudowana. Postęp robót remontowych 
w ciągu zimowych tygodni będzie w dużym 
stopniu zależał od warunków pogodowych.

Sztandar dla Klubu HDK
Od 16 listopada Gminny Klub Honorowych 

Dawców Krwi w Kleszczowie posiada swój sztan-
dar. Przekazanie sztandaru i uhonorowanie naj-
bardziej aktywnych członków krwiodawczej spo-
łeczności gminy Kleszczów, połączone z podzięko-
waniami dla fundatorów sztandaru zorganizowane 
zostało w ramach obchodów piątej rocznicy dzia-
łalności Gminnego Klubu HDK.

Więcej na str. 4.

Mikołajkowa impreza
Ozdobiony świątecznymi dekoracjami dzie-

dziniec i wnętrza SOLPARKU były 2 grudnia miej-
scem gminnej imprezy mikołajkowej.

Więcej na str. 12.
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W urzędowym kalejdoskopie

å

stycznia 2012 roku weszła w życie 
ustawa o czystości i porządku w gmi-

nach. Przepisy te wprowadzają od dnia 1 lip-
ca 2013 r. podatek śmieciowy, czyli opłatę, 
jaką mieszkańcy gminy (dokładnie – właści-
ciele nieruchomości) będą musieli uiszczać do 
urzędu gminy. To największa i najbardziej re-
wolucyjna ze zmian w tej ustawie.

Celem tej zmiany jest przede wszystkim 
prowadzenie selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych „u źródła”, czyli ich segre-
gacja przy budynku (mieszkaniu) przez każ-
dego z mieszkańców gminy.

Od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne na-
dal będzie wywoził przedsiębiorca, zajmujący 
się taką działalnością, jednakże od tego dnia 
będzie to czynił już na podstawie umowy za-
wartej z gminą, a nie na podstawie dotych-
czasowych umów z poszczególnymi właści-
cielami budynków. Gmina, zawierając umowę 
z firmą wywożącą odpady od mieszkańców, 
jednocześnie będzie od mieszkańców (do-
kładnie: właścicieli nieruchomości) pobierać 
opłatę. Wysokość opłaty zależy od kosztów 
jakie gmina poniesie, a także od liczby miesz-
kańców zamieszkujących gminę. Gmina zbie-

Nowy system podatku śmieciowego
li obowiązek wypełnić oraz złożyć do urzędu. 
W deklaracji znajdą się informacje potrzebne 
do wyliczenia opłaty – właściciel nieruchomo-
ści wyliczy tę opłatę, a następnie będzie zo-
bowiązany ją uiścić – na rzecz gminy – w wy-
sokości wynikającej z deklaracji. Kwota opłaty 
natomiast ma zostać wpłacona w terminie 
ustalonym przez gminę w odrębnej uchwale. 
Niezłożenie deklaracji lub niedokonanie wpła-
ty w terminie określonym przez radę gminy 
skutkuje naliczeniem odsetek liczonych jak 
dla zaległości podatkowych.

Nowy system jedynie potocznie nazywany 
„podatkiem śmieciowym” (pojęcie to nie wy-
stępuje bezpośrednio w ustawie) ma jednak 
wiele wspólnego z należnością podatkową, 
choćby i przez to, że znajdują w tym systemie 
zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej.

Po ustaleniu przez gminę wysokości staw-
ki opłaty, terminu opłacenia tej opłaty oraz 
wzoru deklaracji, rada gminy określi również 
obowiązki gminy realizowane w związku z po-

1
rać będzie od każdego właściciela nierucho-
mości deklarację, w której oprócz wyliczonej 
opłaty podana będzie stawka tej opłaty oraz 
dokładna liczba mieszkańców nieruchomości.

Wysokość kosztów funkcjonowania sys-
temu może również zależeć od ustalonych 
przez gminę zasad postępowania z odpa-
dami (w tym rodzajów odpadów, które nale-
ży selektywnie zbierać oraz sposobu pozby-
wania się segregowanych odpadów). Gmina 
ustala, które odpady będą odbierane u źródła 
(z nieruchomości), a które mieszkańcy będą 
przekazywali do punktów selektywnej zbiór-
ki odpadów. Rada gminy ureguluje te kwestie 
uchwalając regulamin utrzymania czystości 
i porządku w gminie.

Nowy system przewidywać będzie prze-
jęcie przez gminę obowiązków właścicie-
li nieruchomości zamieszkałych w zakresie 
odbierania (dokładnie: pozbywania się) i zago-
spodarowania odpadów komunalnych.

Po ustaleniu przez gminę stawki opła-
ty, rada gminy będzie ustalała wzór deklara-
cji, jaką właściciele nieruchomości będą mie-

DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. W tym roku na zakupy 
sprzętu dla kilku placówek medycznych gmina Kleszczów zaplanowała 
łącznie 1,154 mln zł. Część zakupów (w tym wyposażenie, służące pa-
cjentom miejscowego Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz sprzęt na po-
trzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnic-
kiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) została już zrealizowana.
Obecnie trwa przetarg dotyczący zakupów sprzętu medycznego dla 
trzech placówek medycznych. Do Szpitala Wojewódzkiego im. Jana 
Pawła II w Bełchatowie ma trafić okulistyczny stół operacyjny oraz in-
suflator medyczny wraz z kompletem narzędzi laparoskopowych, do 
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi stół operacyjny oraz 
aparat do znieczulenia ogólnego, zaś do Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego nr 2 im. WAM w Łodzi - aparat RTG z ramieniem C oraz apa-
rat do badań urodynamicznych.
O tym, jaka będzie ostateczna wartość zakupionego przez gminę 
Kleszczów i oddanego szpitalom w dzierżawę wyposażenia, będzie 
wiadomo po przeprowadzeniu tego przetargu. Oferenci mają czas na 
składanie ofert do 7 grudnia.

BUDYNKI JUŻ DOCIEPLONE. Ze względu na niskie tempera-
tury przerwane zostały prace związane z termomodernizacją komunal-
nych budynków przy ul. Szkolnej 2 i Głównej 122 w Kleszczowie. Inwe-

stycja miała zakończyć się 10 
grudnia. Pracownicy Przedsię-
biorstwa Budowlano-Montażo-
wego „BUDMONT” z Włocław-
ka, które było wykonawcą prac, 
zdążyli docieplić ściany 10-cen-
tymetrową warstwą wełny mine-
ralnej i nałożyć zewnętrzną war-
stwę kleju. Do kontynuowania 
dalszych robót (nakładanie wy-
prawy, montaż granitowych płyt 
na cokole, malowanie balustrad) 
konieczne są temperatury po-
wyżej 5 st. C.

DOFINANSOWANIE DO ZIELONYCH SADZONEK. Spo-
śród 97 wniosków, które w ciągu 2012 roku złożyli mieszkańcy, zwra-
cając się do Urzędu Gminy o przyznanie dofinansowania na zakup 

sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, przeznaczonych do zasadze-
nia na terenie gminy Kleszczów, 94 zostały rozpatrzone pozytywnie. 
Łączna kwota dofinansowania, udzielonego z budżetu gminy wyniosła 
134.382,42 zł.

NOWY PODATEK W ROLNICTWIE. Kilkunastu rolników z te-
renu całej gminy Kleszczów uczestniczyło w bezpłatnym spotkaniu in-
formacyjnym, zorganizowanym przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Bratoszewicach. Tematami, które omawiały prowadzące 
(Krystyna Krak-Januszewska i Justyna Makowska) były kwestie zwią-
zane z podatkiem VAT 
w gospodarstwie rolnym 
oraz rachunkowością po-
datkową w gospodarstwie 
rolnym. Podobne spo-
tkania organizowane są 
w całym kraju. Mają zwią-
zek z przygotowaniami do 
wprowadzenia podatku 
dochodowego także dla 
rolników. Ta rewolucyjna 
zmiana, w której wyniku 
nastąpi likwidacja dotych-
czasowego podatku rolnego, jest przygotowywana przez resorty finan-
sów i rolnictwa.

DLA KAŻDEGO COŚ SMACZNEGO. Taki tytuł nosiły ko-
lejne szkolenia zorganizowane dla zainteresowanych mieszkańców 
z inicjatywy Urzędu Gminy. Urszula Stala - specjalistka ds. wiejskie-
go gospodarstwa domowego, reprezentująca Łódzki Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Bratoszewicach, uczyła przygotowywania zdrowych 
i smacznych posiłków. Jesienna część 
kulinarnej edukacji odbyła się w pięciu 
sołectwach (Wolicy, Łękińsku, Klesz-
czowie, Żłobnicy i Dębinie). Łącznie 
wzięło w niej udział ponad 140 uczest-
ników. Najwięcej (36 osób) przyszło 
na zajęcia przeprowadzone w Klesz-
czowie.
Wiosenna tura zajęć ma się odbyć 
w pięciu pozostałych sołectwach.

(s)
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KOMUNIKATY
Urząd Gminy odpracuje Wigilię
Dzień 24 grudnia (poniedziałek) jest dla Urzędu 
Gminy w Kleszczowie dniem wolnym od pracy. 
W zamian za to urząd będzie czynny w sobotę 
8 grudnia w godzinach 7.30-15.30.

Spotkanie wigilijne seniorów
Urząd Gminy w Kleszczowie i Gminny Ośrodek 
Kultury w Kleszczowie serdecznie zapraszają 
seniorów na spotkanie wigilijne, które odbędzie 
się 18 grudnia w sali widowiskowej Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Łękińsku. Początek o godzi-
nie 18.00.

Przedświąteczny koncert kolęd
Urząd Gminy w Kleszczowie i Gminny Ośro-
dek Kultury w Kleszczowie serdecznie zapra-
szają mieszkańców gminy na koncert kolęd 
w wykonaniu zespołu AUDIOFEELS. Koncert 
rozpocznie się o godz. 18.00 w dniu 21 grudnia 
w kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej w Klesz-
czowie.

Zapisy na „Dzień Babci i Dziadka”
Coroczna impreza, związana z obchodami 
gminnego „Dnia Babci i Dziadka”, zostanie zor-
ganizowana 19 stycznia 2013 r. Organizatorzy 
proszą osoby zainteresowane udziałem w tym 
święcie - babcie i dziadków z terenu gminy, 
o dokonywanie zapisów i wpłat w kwocie 10 zł. 
Zapisy oraz wpłaty przyjmowane są w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Łękińsku do dnia 28 grudnia 
włącznie (od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8.00-15.00).

Kolejny wyjazd do teatru
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie orga-
nizuje 16 grudnia wyjazd do Teatru Zagłębie 
w Sosnowcu na spektakl „Śluby panieńskie”. 
Cena biletu - 25 zł . Zapisy do dnia 10 grudnia 
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku (ponie-
działek - piątek w godzinach 8.00-15.00).

Sesja Rady Gminy
listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie odbyło się kolejne 
w tej kadencji posiedzenie Rady Gminy Kleszczów. Po zapoznaniu się ze sprawoz-

daniem z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz informacjami o działaniach 
wójta gminy i przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami, radni przystąpili do 
omawiania tematów, ujętych w przyjętym porządku obrad.

Pierwsza z podjętych uchwał dotyczyła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2012-2015, a kolejna – wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kleszczów na 
2012 rok. Po wprowadzeniu tych zmian plan dochodów budżetowych zamyka się kwotą 
270.918.595,17 zł, a kwota planowanych w tym roku wydatków to 210.160.712,83 zł. Nad-
wyżka budżetowa zwiększyła się do kwoty 60.757.882,34 zł.

Kolejnym z tematów, które wywołały dłuższą dyskusję była sprawa zwolnień z podatku 
od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospo-
darczą na terenie gminy Kleszczów. Uchwała regulująca zasady udzielania zwolnień po-
datkowych to obszerny dokument, liczący 3 strony oraz 6 załączników. Przewiduje udzie-
lanie przedsiębiorcom zwolnień z podatku od nieruchomości za grunty, budynki i budowle 
„w wypadkach poniesienia przez przedsiębiorcę kosztów inwestycji w środki trwałe oraz 
w wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji w wy-
sokości określonej w uchwale albo poniesienia kosztów utworzenia nowych miejsc pracy 
związanych z realizacją nowej inwestycji w ilości określonej w uchwale”. Jeśli nadzór praw-
ny nie wniesie uwag do regulacji zawartych w tym dokumencie uchwała wejdzie w życie po 
14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawie:
•	 wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-

rowego odprowadzania ścieków (uchwalone stawki są zgodne z wysokościami dopłat, 
zawartymi we wniosku przyjętym na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy – poda-
waliśmy je w poprzednim wydaniu „IK”);

•	 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczów;
•	 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych na terenie gminy Kleszczów;

•	 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grobowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich czę-
ści  na terenie gminy Kleszczów;

•	 wydzierżawienia na okres pięciu lat firmie Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. gminnych 
nieruchomości, na terenie których znajdują się stacje transformatorowe, stacje GPZ oraz 
sieci elektroenergetyczne, a także budynki i urządzenia związane z gminną siecią ener-
getyczną;

•	 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: dla miejscowości 
Rogowiec, części obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina i fragmentu strefy przemysło-
wej Bogumiłów;

•	 uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarzą-
dowymi;

•	 uchwalenia: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013;

•	 ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
(s)
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bieraną opłatą. Gmina może np. ustalić, że w zamian 
za pobieraną opłatę odbierać będzie od mieszkańców 
wszystkie odpady. Może też ustalić, że będzie odbierać 
tylko niektóre rodzaje odpadów lub też konkretną ilość od-
padów komunalnych (np. nie więcej niż dwa pojemniki). 
Jeśli gmina ograniczy ilość odbieranych odpadów w za-
mian za uiszczany podatek, będzie też musiała następ-
nie pobierać odrębną opłatę za dodatkowe ilości lub ro-
dzaje odpadów.

Podatek śmieciowy ma obowiązywać w każdej gminie 
od dnia 1 lipca 2013 r. Obecnie trwają intensywne prace 
nad zaplanowaniem systemu, a do końca roku 2012 po-
winny zostać uchwalone najważniejsze uchwały regulują-
ce zasady działania systemu gospodarki odpadami na te-
renie gminy Kleszczów.

Marta Kapusta
inspektor ds. gospodarki odpadami 

w Referacie OŚG

U
Chętni przyszli na badania

zupełnieniem wcześniejszych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, po-
dejmowanych na rzecz mieszkańców przez Urząd Gminy w Kleszczowie, 

stały się bezpłatne badania połączone z udzielaniem porad przez lekarzy trzech spe-
cjalności. Takie badania w kleszczowskim Gminnym Ośrodku Zdrowia organizowa-
no dotychczas dwukrotnie – w jedną z sobót października oraz w sobotę 24 listopa-
da. W trakcie ostatniej „białej soboty” lekarze przyjęli łącznie ponad 80 pacjentów. 

Przyjmujący pacjentów lekarze: internista oraz ortopeda/chirurg dziecięcy za-
trudnieni są w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie, zaś gine-
kolog – w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Najwięcej osób (36) 
zgłosiło się po poradę do ortopedy/chirurga dziecięcego, korzystając jednocze-
śnie z możliwości przeprowadzenia badań USG biodra oraz jamy brzusznej. Wi-
zyta u specjalisty chorób wewnętrznych związana była również z badaniami USG. 
Kilkunastu pacjentów skorzystało z możliwości zbadania tarczycy, kilku mężczyzn 
poddało się także badaniom gruczołu prostaty. Piętnaście pacjentek przyjęła lekarz 
ginekolog, przy czym u ośmiu z nich wykonała dodatkowo badania cytologiczne.

Pacjenci, którzy w ramach tej „białej soboty” odwiedzili Gminny Ośrodek Zdro-
wia w Kleszczowie mogli też skorzystać z badań EKG oraz pomiarów ciśnienia tęt-
niczego i poziomu glukozy. (s)



4  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 23/355

ajbardziej obszerną uchwałą podat-
kową jest ta, która określa stawki po-

datku od środków transportowych. Pojazdy 
obciążane tym podatkiem (samochody cię-
żarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przy-
czepy i naczepy oraz autobusy) zostały po-
grupowane w siedmiu różnych tabelach. 
Każda z nich stanowi odrębny załącznik do 
uchwały. W roku 2013 w gminie Kleszczów 
obowiązywać będą takie stawki podatku od 
środków transportowych jak w 2012 roku.

Stawki podatku są zróżnicowane w za-
leżności od tonażu pojazdu, ale i od jego 
wieku. Przykładowo – za pojazdy o tonażu 
od 3,5 do 5,5 tony liczące do 10 lat i speł-
niające normy czystości spalin EURO lub 
posiadające katalizator roczna stawka po-
datku w gminie Kleszczów wynosi 510 zł, 
podczas gdy za taki sam pojazd, który li-
czy ponad 10 lat, ale katalizatora nie posia-
da zapłacić trzeba 640 zł. Urzędowy, gór-
ny próg podatku dla tej grupy pojazdów nie 
został zróżnicowany pod względem wie-
ku, nie promuje też pojazdów emitujących 
mniej zanieczyszczeń do środowiska  - dla 
pojazdów o wspomnianym tonażu wyno-
si 810,87 zł.

Kwoty podatku, płaconego dla pojaz-
dów o tonażu od 12 do 31 ton zależą i od 
tonażu, i od liczby osi, a także od systemu 
zawieszenia osi jezdnych. Minimalna kwo-
ta (138,95 zł) dotyczy pojazdu dwuosiowe-
go o dopuszczalnej masie całkowitej do 13 
ton, wyposażonego w system zawieszenia 
osi jezdnych inny niż „zawieszenie pneu-
matyczne lub zawieszenie uznawane za 
równoważne”. „Ministerialna” stawka mak-
symalna dla każdego z pojazdów, ujętych 
w załączniku nr 2 do uchwały to 3097,68 zł. 
Stawki w załączniku nr 2 uchwalone przez 
Radę Gminy Kleszczów liczą 30 pozycji. 
Najniższa kwota to 958 zł, a najwyższa (za 
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

N

å ciąg dalszy na str. 5

Krwiodawcy pod sztandarem
listopada w Domu Kultury w Wolicy odbyła się uroczysta akademia, poświęcona 
Dniom Krwiodawstwa. To wydarzenie zbiegło się z jubileuszem pięciolecia dzia-

łalności Gminnego Klubu HDK w Kleszczowie. Klub otrzymał sztandar. Jego fundatorami 
byli: Urząd Gminy w Kleszczowie, Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Starostwo Powia-
towe w Bełchatowie, Bank Spółdzielczy w Kleszczowie, SOLPARK Kleszczów oraz Studio 
Fryzjerskie „Victoria”. Sztandar ten wręczony został prezesowi klubu - Tadeuszowi Gajdzie 
przez przedstawicieli fundatorów oraz władz centralnych, regionalnych i rejonowych Pol-
skiego Czerwonego Krzyża.

Po uroczystym przekazaniu sztandaru nastąpiła ceremonia odznaczania krwiodawców, 
darczyńców i organizacji, współpracujących z kleszczowskim klubem i wspierających go 
w krwiodawczej działalności. W pierwszej kolejności sztandar został udekorowany Odzna-
ką Honorową PCK III stopnia, następnie taką samą odznaką, tyle że IV stopnia udekorowa-
ny został sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie oraz krwiodawczynie 
Ewa Kurzydlak i Agata Zając. 

Odznakami „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia odznaczeni zostali: Ewa Ku-
rzydlak, Tadeusz Gajda, Lesław Jańczyk, Arkadiusz Żarowski i Jarosław Stefaniak. Odzna-
ką ZHDK II stopnia odznaczeni zostali: Benedykt Pabich, Kamil Blada i Marek Borowski, 
a odznaką ZHDK III stopnia - Mateusz Pabich, Piotr Kaczmarczyk, Marcin Zieliński, Zbi-
gniew Blada, Krzysztof Trojanowski, Szymon Gonerski i Mariusz Stasiński.

Podatkowe stawki
Jaki podatek za budynki i grunty, zwią-

zane z prowadzoną działalnością gospo-
darczą zapłacą w 2013 roku mieszkańcy 
i przedsiębiorcy, którzy działają na terenie 
gminy Kleszczów? Pogrubionym drukiem 
podajemy gminne stawki. W nawiasie poda-
ne zostały górne granice stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2013 roku, 
ustalone przez Ministerstwo Finansów.

1) Podatek od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków – 0,68 zł (0,88 zł) od 1 m 
kw. powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wod-
ne retencyjne lub elektrowni wodnych – 
4,10 zł (4,51 zł) od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,08 zł (0,45 zł) 
od 1 m kw. powierzchni.

2) Podatek od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,08 zł (0,73 zł) od 1 m 

kw. powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej – 18,04 zł (22,82 zł) od 1 m kw. po-
wierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 1,65 zł 
(10,65 zł) od 1 m kw. powierzchni użyt-
kowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 1,20 zł (4,63 zł) od 
1 m kw. powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 1,65 zł (7,66 zł) 
od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

Punkt Zbiórki 
Odpadów

Eko-Region Bełchatów Sp. z o.o. in-
formuje, że w I połowie grudnia Gminny 
Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych 
i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszcza-
nowice będzie czynny w następujących 
godzinach:

•	 6 grudnia - 12.00-17.00
•	 7 grudnia - 12.00-17.00
•	 8 grudnia - 10.00-18.00
•	 11 grudnia - 12.00-17.00
•	 12 grudnia - 12.00-17.00
•	 13 grudnia - 12.00-17.00
•	 14 grudnia - 12.00-17.00
•	 15 grudnia - 10.00-18.00

ponad 31 ton, liczący cztery lub więcej osi 
oraz o innym niż pneumatyczne systemie 
zawieszenia) wynosi 2612 zł.

Od 1278 zł do 2684 zł wynoszą w naszej 
gminie stawki podatku płaconego przez wła-
ścicieli ciągników siodłowych (takich jak na 
zdjęciu) i balastowych, przystosowanych do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 12 do 40 ton w zależności od licz-
by osi, dopuszczalnej masy całkowitej po-
jazdu i rodzaju zawieszenia.

Wspomnijmy jeszcze o kwotach podat-
ku od środków transportowych płaconych 
przez właścicieli autobusów. W przypadku 
tej grupy pojazdów stawki uzależnione zo-
stały od wieku pojazdu, liczby miejsc sie-
dzących, a także faktu posiadania kataliza-
tora oraz spełniania norm czystości spalin 
EURO. Najniższa kwota (za autobus w wie-
ku do 10 lat, liczący do 30 miejsc i spełniają-
cy normy czystości) wynosi w gminie Klesz-
czów 1064 zł. Za pojazd starszy i liczący 
ponad 30 miejsc siedzących i nie posiadają-
cy katalizatora zapłacić trzeba 1696 zł. Dla 
tej grupy pojazdów maksymalne urzędowe 
stawki na rok 2013 wynoszą od 1893,80 do 
2394,29 zł i - podobnie jak w przypadku po-
jazdów ciężarowych o tonażu od 3,5 do 12 
ton - nie zostały zróżnicowane pod kątem 
wieku pojazdu oraz faktu spełniania (bądź 
nie spełniania) norm czystości spalin.

(s)

Podatek za ciężarówki i autobusy
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Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. z siedzibą w 
Kleszczowie, ul. Główna 122 
informuje, iż posiada jeszcze wolne 

miejsca na szkolenia:
1. Szkolenie „Obsługa kas fiskalnych”. Szkolenie jedno-

dniowe (w godz. 900–1500). Cena szkolenia 70,00 zł + VAT 
(brutto 86,10 zł/osoba).

2. Szkolenie „Podstawowe wymagania higieniczno-sa-
nitarne w zakładach produkujących lub wprowadza-
jących do obrotu środki spożywcze” (dawne minimum 
sanitarne). Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołu-
dniowych (2 dni). Cena szkolenia 90,00 zł + VAT (brutto 
110,70 zł/osoba).

Więcej informacji o szkoleniach, można uzyskać w siedzibie 
Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 10 oraz na stronie internetowej  
www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

P

21

Okolicznościowymi medalami, wydanymi z okazji pięciolecia 
Klubu HDK w Kleszczowie uhonorowano dwadzieścia osób, wśród 
których byli zarówno krwiodawcy, jak i osoby nie należące do klubu, 
lecz aktywnie wspomagające jego działalność.

Były też podziękowania i medale okolicznościowe od klubu, 
a także oddziałów (okręgowego i rejonowego) PCK dla firm i osób 

wspierających kleszczow-
ską organizację, skupia-
jącą honorowych dawców 
krwi. Szczególne podzię-
kowania i medal okolicz-
nościowy otrzymała autor-
ka projektu plastycznego 
sztandaru oraz logotypu 
klubu - Izabela Pilarczyk-
-Wojciechowska.

Po części of ic jalnej 
przed uczestnikami uroczy-
stości wystąpili uczniowie 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w programie ar-
tystycznym, przygotowanym pod kierownictwem nauczycielki Jo-
anny Durki. Spotkanie krwiodawców i osób wspierających ich szla-
chetne akcje zakończyła wspólna zabawa.

Podziękowania „za osobiste zaangażowanie i udział w propa-
gowaniu humanitarnej idei honorowego krwiodawstwa” dla Urzę-
du Gminy w Kleszczowie przekazali wspólnie: Stanisław Maciejew-
ski – dyrektor Oddziału Okręgowego PCK w Łodzi, Wojciech Łągwa 
– prezes Oddziału Rejonowego PCK w Bełchatowie oraz Tadeusz 
Gajda – prezes Gminnego Klubu PCK w Kleszczowie.

(s)

Krwiodawcy 
pod sztandarem

uż po raz siódmy Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa 
Schronisk Młodzieżowych przy Szkole Podstawowej im. 

J. Korczaka w Kleszczowie wspólnie z Zarządem Oddziału Tereno-
wego PTSM w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało Ekologiczny 
Rajd „Barbórka w Kleszczowie”. Ta dwudniowa impreza, zaliczana 
do kategorii turystyki kwalifikowanej, przyciąga co roku do Klesz-
czowa około 200 młodych turystów ze szkół podstawowych i gimna-
zjów – głównie regionu łódzkiego.

Tegoroczny rajd zaplanowano tylko na jeden dzień. W progra-
mie poza organizowanymi konkursami (ekologicznym, turystycz-
nym, literackim i manualno-technicznym) znalazły się: autokarowa 
wycieczka po gminie Kleszczów, odwiedziny i korzystanie z atrak-
cji kompleksu „SOLPARK Kleszczów”, spotkanie z górniczym mał-
żeństwem – pracownikami Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, 
a także wycieczka do kleszczowskiego kościoła, przy którym znaj-
duje się figura górniczej patronki – św. Barbary.

W konkursie ekologicznym, którego tematem była ochrona 
przyrody na terenie gminy Kleszczów w gronie uczniów szkół pod-
stawowych zwyciężyła Katarzyna Kępka (SP Łaznów), a w gronie 
gimnazjalistów – Bartek Wroński (Gimnazjum Ręczno). Zadaniem 
uczestników konkursu literackiego było napisanie listu do Janu-
sza Korczaka. Najwyżej ocenione zostały teksty Justyny Marcin-
kowskiej (SP Łaznów) oraz Oliwii Cieślik (Gim. Ręczno). Był jesz-
cze konkurs o tematyce turystycznej sprawdzający znajomość 
języka angielskiego. Wygrali Filip Nowakowski (SP nr 1 Tomaszów 
Maz.) i Szymon Zając (Gim. Wolbórz). Uczestnicy konkursu manu-
alno-technicznego wykonywali okolicznościową kartkę dla górnika. 
Zwyciężyły Marta Danielak (SP Brzoza) i Katarzyna Śmiertka (Gim. 
Kleszczów).Rywalizację w tenisie stołowym wygrali: wśród dziew-
cząt Natalia Sałacińska (SP Rzejowice) i K. Śmiertka (Gim. Klesz-
czów), a w gronie chłopców Patryk Kubiak (SP Zawada) i Jan Koła-

Barbórkowy rajd nr 7

czek (Gim. nr 7 Tomaszów Maz.). Warto było walczyć o najlepsze 
miejsca. W trzech pierwszych z opisanych konkursów główną na-
grodą był turystyczny śpiwór.

Uczestnicy, którzy na Barbórkowy Rajd w Kleszczowie przybyli 
po raz pierwszy mieli szansę dowiedzieć się, w jaki sposób na tym 
terenie powstały złoża brunatnego węgla, dowiedzieli się też o hi-
storii kopalni. Tym zagadnieniom była poświęcona specjalna pre-
zentacja. Rajd był nie tylko pokazaniem turystycznych atrakcji gmi-
ny Kleszczów, ale służył też popularyzacji innych ciekawych miejsc 
naszego regionu. Na wystawie fotografii zaprezentowano podtoma-
szowski rezerwat „Niebieskie Źródła”. (s)

J

Szkolenia i kursy 
listopada sześć osób zakończyło w Kleszczowie zajęcia 
podstawowego kursu języka rosyjskiego, zorganizowanego 

staraniem Agencji Rozwoju Regionalnego „Arreks” SA. Kleszczow-
ska Agencja prowadzi obecnie dwa rodzaje kursów, które związa-
ne są z doskonaleniem umiejętności informatycznych i graficznych. 
W kursie „EXCEL – wersja 2010” uczestniczy 11 osób. Zajęcia za-
kończą się w grudniu br. Nieco dłużej, bo do lutego 2013 roku po-
trwa kurs „Projektowanie graficzne oraz obsługa programów gra-
ficznych, wspomagających proces projektowania i przygotowania 
do druku offsetowego i cyfrowego”. Uczestniczy w nim 12 osób.

Dostępne są jeszcze ostatnie miejsca na jednodniowe szko-
lenie „Obsługa kas fiskalnych” oraz na dwudniowe, zaplanowane 
w godzinach popołudniowych szkolenie „Podstawowe wymagania 
higieniczno-sanitarne w zakładach produkujących lub wprowadza-
jących do obrotu środki spożywcze” (dawne minimum sanitarne).

(s)

Ceremonia wbijania gwoździ w drzewiec

Odmienione www SOLPARKU
olecamy lekturę odmienionej graficznie strony internetowej 
SOLPARKU. Pod nowym adresem www.solpark-kleszczow.

pl znaleźć można znacznie wzbogaconą zawartość. W zakładce 
„Aktualności” zawarto m.in. informacje o aktualnych promocjach, 
godzinach udostępnienia lodowiska, terminach i wynikach meczów, 
rozgrywanych w hali SOLPARKU przez piłkarzy i siatkarki. (s)
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Raj dla 
kinomanów

zięki otwarciu pierwszego w Beł-
chatowie kinowego multipleksu licz-

ba sal kinowych w stolicy naszego powiatu 
wzrosła do pięciu. To z pewnością wiel-
ka gratka, szczególnie dla młodzieży, któ-
ra jest grupą najczęściej odwiedzającą sale 
kinowe.

Kinomani z Bełchatowa i okolic korzy-
stali dotychczas z jedynej sali w kinie „Kul-
tura”. Dzięki przejściu kina na technologię 
cyfrową nie musieli zbyt długo czekać na 
pokazy premierowych filmów. Wcześniej 
„Kultura” bazowała na tradycyjnej taśmie 
filmowej 35 mm odtwarzanej na tradycyj-
nym projektorze. I – tak jak inne prowincjo-
nalne kina - na kopie premierowych filmów 
czekała po kilka miesięcy. Od czasu, kie-
dy bełchatowskie kino weszło do Sieci Pol-
skich Kin Cyfrowych czas od premiery fil-
mu w Polsce do jego pokazu bełchatowskiej 
publiczności znacząco się skrócił. Wpro-
wadzenie do małych kin technologii cyfro-
wej, na której bazowały dotąd głównie duże 
multipleksy, uchroniło część tych kin przed 
nieuchronnym zamknięciem i przyciągnęło 
wielu nowych widzów.

Wspomniana sieć jest inicjatywą Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej, dzięki któ-
remu w blisko 80 kinach w Polsce (głównie 
w mniejszych miastach) projektory do od-
twarzania tradycyjnej taśmy filmowej zastą-
pił sprzęt do odtwarzania filmów zapisanych 
w technice cyfrowej. PISF udzielał 50 proc. 
(około 175 tys. zł) na zakup niezbędnego 
wyposażenia (projektora cyfrowego wraz 
z serwerem, procesora wizyjnego, osprzę-
tu komputerowego oraz wyposażenia nie-
zbędnego do projekcji 3D).

W Bełchatowie z tego renesansu kina, 
jaki dokonuje się za sprawą wejścia „Kultu-
ry” do Sieci Polskich Kin Cyfrowych skorzy-
sta pewnie także multipleks sieci „Helios” 
w Galerii Olimpia. To nie koniec rozwoju sal 
kinowych w Bełchatowie. Nowe kilkusalo-
we kino sieci „Cinema 3D” ma być otwarte 
w budowanej Galerii Bawełnianka.

4 grudnia oferta bełchatowskich kin 
przedstawiała się całkiem pokaźnie: „Ope-
racja Argo”, „Dino Mama”, „Atlas chmur”, 
„Renifer Niko ratuje brata”, „Saga Zmierzch. 
Przed świtem cz. 2”, „Mój rower”, „Pokło-
sie”, „Skyfall” – to tytuły filmów pokazy-
wanych tego dnia w multipleksie „Helios”. 
Ceny jednego biletu wynoszą od 15 zł (bilet 
ulgowy w „tani wtorek”) do 24 zł (bilet nor-
malny weekendowy).

W tym samym czasie w kinie „Kultu-
ra” na dwóch seansach dziennie pokazy-
wano nową ekranizację „Anny Kareniny”. 
Od 7 grudnia w repertuarze miały pojawić 
się dwa kolejne filmy: „Mój rower” i „Reni-
fer Niko ratuje brata”. Ceny biletów w ki-
nie „Kultura” wynoszą od 14 zł (ulgowy) do 
16 zł (normalny).

 (s)

D

Zasłużyli na tytuł SUPERMIKOŁAJA
otrzebujemy SUPERMIKOŁAJÓW do 
zadań specjalnych. Marzeniem wie-

lu chorych dzieci, które nie mają mamy i taty, 
jest własny, przytulny kąt. Możecie dołożyć 
realną i bardzo trwałą cegiełkę do wyposaże-
nia i udekorowania 7 pokoi w Hospicjum Sta-
cjonarnym dla osieroconych dzieci (Łódź, ul. 
Dąbrowskiego 87) – apel tej treści pojawił się 
jakiś czas temu na stronie internetowej łódz-
kiej Fundacji Gajusz.

Wyzwanie podjęła społeczność samo-
rządowego przedszkola z Łuszczanowic, 
przede wszystkim personel, oraz namówieni 
do współpracy rodzice dzieci. Pomoc finan-
sowa dla łódzkiej fundacji zbierana przy oka-
zji corocznej gminnej imprezy mikołajkowej to 
dla nich nie pierwszyzna. Przez minione 2 lata 
ta inicjatywa prowadzona była z coraz więk-
szym rozmachem, przy czym pieniądze prze-
znaczano na zakup wymarzonych prezentów 
dla dzieci, pozostających pod opieką Funda-
cji Gajusz. 

W tym roku nadzieję na zebranie znacz-
nie większej kwoty dała już zbiórka, przepro-
wadzona wśród przedsiębiorców przed nie-
dzielnym (2 grudnia) kiermaszem. Liczniej 
niż dotąd do akcji przygotowywania świątecz-
nych drobiazgów, a także słodkich wypieków 
przeznaczonych do sprzedaży podczas im-
prezy mikołajkowej, włączyli się też rodzice. 

Pokój nauczycielski, w którym magazynowa-
no przeznaczone do sprzedaży świąteczne 
dekoracje (choinki wykonane ze świerkowych 
szyszek, szyszkowe kule, ozdoby choinkowe 
wykonane na szydełku, makaronowe aniołki, 
tradycyjne stroiki świąteczne i inne artykuły) 
wypełniony był niemal po brzegi. Większość 
wystawionych na kiermaszu dekoracji znala-
zła nabywców. Na zakup słodkich ciast i prze-
kąsek decydowali się uczestnicy pokazów fil-
mowych, które tego dnia odbywały się w auli 
SOLPARKU.

Personel przedszkola w Łuszczanowi-
cach, wspierany przez przedstawicielki Fun-
dacji Gajusz przez osiem godzin prowadzenia 
przedświątecznego kiermaszu zdołał zgroma-
dzić taką kwotę, która wraz z darowiznami ze-
branymi wcześniej złożyła się na sumę ponad 
10 tys. zł. Ambicją organizatorek tegorocznej 
akcji jest zakup wyposażenia i umeblowania 
do jednego z pokoi stacjonarnego hospicjum 
w Łodzi. Nie będziemy jeszcze dziś informo-
wać o szczegółach – przyjdzie czas na poka-
zanie urządzonego już pokoju na fotografii.

W imieniu prowadzących tę bardzo szla-
chetną i „pączkującą” wśród mieszkań-
ców gminy akcję, składamy podziękowania 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspo-
mogli zbiórkę pieniędzy na wsparcie inwesty-
cji, którą realizuje Fundacja Gajusz. (s)

P
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roda 28 listopada 2012 roku zostanie odnotowana w kronice Szko-
ły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku jako dzień historyczny. 

W tym właśnie dn iu  nastąp i ło 
zwieńczenie podjętych jakiś czas 
temu starań tej niewielkiej placów-
ki oświatowej, kształcącej dziś 78 
uczniów, o włączenie w poczet eli-
tarnego grona „Szkół odkrywców ta-
lentów”. 

Działania zakończyły się powo-
dzeniem, więc dyrektor Agnieszka 
Biernacka-Oleszczyk mogła w to-
warzystwie reprezentującego wła-
dze samorządowe sekretarza gmi-

ny Kleszczów - Kazimierza Hudzika dokonać odsłonięcia tablicy z napisem 
„Szkoła odkrywców talentów”.

Ta ceremonia miała miejsce w sali sportowej, gdzie – poza całą szkolną 
społecznością – zebrali się zaproszeni goście oraz rodzice uczniów. Wśród 
gości byli obecni wybrani absolwenci. Niektórzy z nich na przygotowanej pie-
czołowicie ekspozycji mogli odnaleźć zdobyte przez siebie w przeszłości dy-
plomy czy puchary. Utalentowanym plastycznie absolwentom szkoła zorga-
nizowała także wystawę części ich prac. Obszerna dokumentacja zdjęciowa, 
rozmieszczona na wielu tablicach, pokazywała obecną aktywność szkoły 
w Łękińsku, potwierdzaną ciekawymi zajęciami (w które włączani są często ro-
dzice uczniów) oraz nagrodami, zdobywanymi w konkursach.

Odsłonięcie tablicy 
nie było jedynym, waż-
nym wydarzeniem, w któ-
rym uczestniczyły oso-
by zebrane 28 listopada 
w sali SP Łękińsko. W ty-
tule uroczystości „Promu-
jąc zdrowie - odkrywa-
my talenty” zawarta była 
zapowiedź podsumowa-
nia działalności szkoły 
jako placówki promującej 

zdrowie. Akces udziału w programie „Szkoła promująca zdrowie” podstawów-
ka z Łękińska uzyskała już w marcu 2010 roku. Obecnie stara się o uzyskanie 
certyfikatu wojewódzkiego.

Zanim uczestnicy uroczystości poznali najważniejsze założenia progra-
mu „Szkoła promująca zdrowie” mogli przyjrzeć się przeglądowi artystycznych 
dokonań uczniów szkoły z Łękińska. 
W dynamicznym programie, którego 
konferansjerami była dwójka uczniów 
z klasy III i IV, nie zabrakło popisów 
wokalnych, tanecznych i sportowych, 
a także muzycznych.

Zrealizowane w szkole przedsię-
wzięcia związane z programem „Szkoły 
promującej zdrowie” przedstawione zo-
stały w formie prezentacji multimedial-
nej. Na zakończenie uroczystości go-
ście zaproszeni zostali na degustację 
zdrowej żywności. 

Na stołach znaleźć można było suszone owoce (furorę robiły jabłkowe 
czipsy), dżemy i konfitury, domowe przetwory owocowo-warzywne, domowe 

wypieki (mniej i bardziej 
słodkie), a także chleb 
na zakwasie. „Promuje-
my domowe smaki” – to 
hasło najlepiej ilustruje 
istotę przygotowanego 
p o c z ę s t u n k u ,  k t ó r y 
w całym swoim bogactwie 
i  r ó ż n o r o d n o ś c i  b y ł 
moż l iwy dz ięk i  zaan-
g a ż o w a n i u  r o d z i c ó w 
uczniów.

Już po zakończe -
niu całej uroczystości szkoła w Łękińsku stała się miejscem obrad konferencji 
„Szkół promujących zdrowie”. Przewodniczyła jej Urszula Szewczyk - rejono-
wy koordynator „Szkół promujących zdrowie”.

J. Strachocki

Promocja szkoły, promocja zdrowia
Ś
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Letni wypoczynek – 
propozycje GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie ogłosił proponowa-
ne w najbliższe wakacje formy wypoczynku zorganizowanego dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjal-
nych i młodzieży studiującej (niepracującej) gminy Kleszczów. Wy-
poczynek zaplanowany został w sierpniu 2013 r. Oto proponowane 
obozy letnie:
I. Obozy letnie dla uczniów szkół podstawowych klas I-III:
1. 14-dniowy obóz sportowo-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim.
2. 7-dniowy obóz sportowo-rekreacyjny w górach.
II. 14-dniowy obóz letni dla uczniów szkół podstawowych klas 
IV-VI:
1. Obóz sportowo-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim.
2. Obóz sportowo-rekreacyjny na Pojezierzu Mazurskim lub Poje-

zierzu Suwalskim.
III. 14-dniowy obóz sportowo-rekreacyjny nad Morzem Bałtyc-
kim dla uczniów gimnazjum.
IV. 14-dniowy obóz turystyczno-edukacyjny w Hiszpanii dla 
młodzieży szkół średnich i studentów niepracujących połączo-
ny z nauką i doskonaleniem pływania.
Uwagi organizacyjne:
1. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obo-

zu.
2. W obozie mogą brać udział uczniowie i studenci, uczący się, 

niepracujący, którzy nie ukończyli 25 roku życia, posiadający 
stałe zameldowanie oraz stale zamieszkujący (wraz z rodzicem 

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny
oraz przetarg nieograniczony ustny

na sprzedaż składników majątkowych będących własnością 
Gminy Kleszczów.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2012 (piątek):
•	 godz. 10.00 - plac przy Domu Kultury w Antoniówce (prze-

targ ograniczony)
•	 godz. 10.30 - plac przy Domu Kultury w Antoniówce (prze-

targ nieograniczony)

Lp. Nazwa Ilość 
szt. Wymiar

Cena wy-
woławcza 

za 1 sztukę 
(w zł)

Wyso-
kość 

postąpie-
nia (w zł)

1. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 
w kolorze białym 

2 70 x 200 12,50 1,50

2. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 
w kolorze białym 

3 80 x 200 12,50 1,50

3. Skrzydła drzwiowe aluminiowe 
przeszklone

2 100 x 200 168,00 17,00

4. Skrzydło drzwiowe aluminiowe 
przeszklone

1 100 x 230 193,00 20,00

5. Okna aluminiowe w kolorze brązu 5 115 x 173 66,00 7,00
6. Okna aluminiowe w kolorze brązu 9 86 x 142 46,00 5,00
7. Okna aluminiowe w kolorze brązu 3 140 x 146 66,00 7,00
8. Okna aluminiowe w kolorze brązu 2 80 x 130 46,00 5,00
9. Okna aluminiowe w kolorze brązu 3 50 x 130 46,00 5,00

10. Okno aluminiowe w kolorze brązu 1 65 x 100 46,00 5,00
11. Okna aluminiowe w kolorze brązu 3 110 x 130 66,00 7,00
12. Okna aluminiowe w kolorze brązu 2 60 x 110 46,00 5,00
13. Okna aluminiowe w kolorze brązu 2 87 x 140 46,00 5,00
14. Okna aluminiowe w kolorze brązu 2 55 x 140 46,00 5,00
15. Okno aluminiowe w kolorze brązu 1 50 x 105 46,00 5,00
16. Okno aluminiowe w kolorze brązu 1 144 x 147 66,00 7,00

Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe od ponie-
działku do piątku w godzinach 8°°-15°°. Wszelkich dodatkowych informacji 
udzielają pracownicy Referatu Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731 31 10 
w. 140, ul. Główna 45 w Kleszczowie.

TELEWIZJA INTERNETOWA W KLESZCZOWIE
www.gminakleszczow.info

Z dniem 1-ego listopada Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Klesz-
czów podjął decyzję o uruchomieniu telewizji internetowej w naszej 
Gminie. Dostępna jest ona na stronie www.gminakleszczow.info.

Za jej pośrednictwem, na bieżąco chcemy informować mieszkań-
ców, co ważnego dzieje się w Gminie zarówno w sferze gospodar-
czej, kulturalnej, rozrywkowej jak i sportowej.

Poprzez telewizję internetową będziemy pokazywać wydarzenia, 
które mają wpływ zarówno na codzienne życie naszych mieszkań-
ców, jak i te, które będą wpływać na kierunki dalszego rozwoju Gminy 
Kleszczów.

Na naszym portalu można także bezpłatnie zamieszczać ogło-
szenia czy inne aktualne zagadnienia, które miałyby trafić do szer-
szego odbiorcy.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu internetowego www.
gminakleszczow.info.

Zarząd FRGK

lub prawnym opiekunem) na terenie Gminy Kleszczów – co naj-
mniej 1 rok przed dniem zapisu.

3. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów 
są przyjmowane w siedzibie WOK w Łękińsku (sekretariat) 
w następujących dniach:
•	 poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. 

15.00.
•	 wtorek od godz. 7.30 do godz. 19.00.

 Osoby dokonujące zapisu w godzinach popołudniowych 
(15.00-19.00), zobowiązane są do wcześniejszego uiszczenia 
wpłaty na wskazany przez GOK rachunek bankowy i przedło-
żenia dowodu wpłaty podczas zapisu.

4. Przy dokonaniu zapisu prosimy o:
•	 podanie danych osobowych uczestnika,
•	 przedłożenie legitymacji uczniowskiej lub studenckiej,
•	 złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna,
•	 uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie dowodu wpłaty,
•	 złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej.

5. Karty kwalifikacyjne i oświadczenia - do odebrania w sekretaria-
tach szkół i siedzibie WOK w Łękińsku, na stronie internetowej 
GOK. 

6. Odpłatność za obozy w kwocie:
•	 150 zł - obóz krajowy,
•	 100 zł - obóz 7-dniowy,
•	 250 zł - obóz zagraniczny.

7. Zapisy wyłącznie do dnia 15.01.2013 roku - zapisy po terminie 
ustalonym przez GOK nie będą brane pod uwagę.

8. Warunkiem zorganizowania w/w form wypoczynku jest chęć 
uczestnictwa, zgłoszona przynajmniej przez 20 osób w po-
szczególnych formach obozów.

9. Konkretny termin oraz miejsce obozu podane zostaną po roz-
strzygnięciu przetargu.

10. Bliższe informacje dotyczące obozów udzielane są w siedzibie 
WOK w Łękińsku lub pod numerem telefonu 44/ 731-32-30.

W dniu 23.11.2012 r. zaginął sznaucer miniaturowy 
o umaszczeniu sól-pieprz. Ma czerwoną obrożę i krót-
ki ogonek. Wabi się Bezik. Ktokolwiek widział lub wie, 
gdzie jest, proszony jest o kontakt pod nr telefonu: 600-
202-674.

Na pieska czekają stęsknione dzieci. Dla osoby, któ-
ra zaopiekowała się Bezikiem przewidziana jest nagro-
da. 
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na terenie gminy 
Kleszczów 

w miejscowości 
Łuszczanowice. 

Tel. 691-736-143.

Sprzedam dom

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza IV przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wycinki 
przy ul. Słonecznej i Sosnowej w Kleszczowie.

1. Ilość drewna.
Drewno znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Łękińsku, ułożone w stos.
Ilość drewna – 39 m 3 , sortyment - drewno opałowe 100%. Skład gatunkowy: sosna - 60 %, brzoza 
– 40%.
2. Informacje ogólne.
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego składowania.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży.
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w wysokości: 2 346,60 zł brutto (słownie: 
dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100).
4. Termin realizacji.
Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy składowe oferty.
Oferta cenowa (sporządzona wg. załączonego wzoru).
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

•	 przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
•	 sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności,
•	 złożona w jednym egzemplarzu,
•	 podpisana - każda strona oferty, przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań,
•	 wszystkie strony oferty ponumerowane,
•	 wszelkie poprawki 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 przy ul. Słonecznej i Sosnowej 
w Kleszczowie.

7. Terminy.
Termin składania ofert upływa z dniem 14.12.2012 r. o godz. 1200. Miejscem składania ofert jest 
kancelaria ogólna UG w Kleszczowie (pokój nr 8). Termin otwarcia ofert: 14.12.2012 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 oferta cenowa.
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 III ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż drewna pochodzącego 
z wycinki przy ul. Słonecznej i Sosnowej w Kleszczowie 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

Nagrodzeni 
w powiecie

roczystą oprawę miało rozstrzygnię-
cie powiatowych konkursów o tema-

tyce ekologicznej. 19 listopada w sali kina 
„Kultura” w Bełchatowie podsumowano 
i wręczono nagrody najlepszym placówkom 
oświatowo-wychowawczym, które wyróżni-
ły się w corocznej zbiórce makulatury oraz 
w jesiennej akcji „Sprzątania świata”, któ-
ra w naszym powiecie przebiegała pod ha-
słem „Moja gmina, miejscowość jest czysta”.

Uczestnicy konkursu zbiórki makulatu-
ry (54 przedszkola i szkoły) w okresie od 
1 czerwca 2011 do 31 maja 2012 r. zebra-
li prawie 150 ton makulatury. Wśród placó-
wek najbardziej zaangażowanych w zbiór-
kę znalazło się po raz kolejny przedszkole 
z Łękińska, które z wynikiem 4380 kg zebra-
nego odpadowego papieru i tektury zajęło II 
miejsce. O tej lokacie nie decydowała łącz-
na ilość makulatury, ale liczba kilogramów 
w przeliczeniu na jednego przedszkola-
ka lub ucznia. Nasze przedszkole osiągnę-
ło wynik 61,69 kg. Dodajmy, że zwycięzca 
(przedszkole nr 4 z Zelowa) osiągnął jed-
nostkowy wynik 105,49 kg.

W gronie placówek, które zebrały naj-
większą liczbę punktów, choć nie znalazły 
się wśród placówek nagrodzonych, wyróż-
nione zostało kleszczowskie przedszko-
le z wynikiem 3063 kg (34,8 kg na jednego 
przedszkolaka).

Konkurs „Moja gmina, miejscowość jest 
czysta” prowadzony był od 10 do 17 wrze-
śnia 2012 r. Wzięło w nim udział 48 pla-
cówek oświatowo-wychowawczych i opie-
kuńczych, działających na terenie powiatu 
bełchatowskiego. W wyniku tegorocznej ak-
cji jej uczestnicy zebrali 2 504 sztuki 120-li-
trowych worków odpadów (łącznie 18,82 
tony). Starostwo nagrodziło dziewięć szkół, 
które pochwaliły się najlepszym rezultatem 
w konkursie: trzy najlepsze szkoły miejskie 
oraz po dwie placówki wiejskie z miejsc I, II 
i III. W gronie laureatów pierwszej nagrody 
znalazła się Szkoła Podstawowa im. Miko-
łaja Kopernika w Łękińsku.

Podsumowanie ekologicznych konkur-
sów uświetniły występy laureatów Festiwa-
lu Ekologicznej Twórczości Dzieci.

(s)

U
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Karatecy z medalami
listopada w Mielcu odbywał się III Ogólnopolski Turniej Shorin-Ryu 
Karate o Puchar Ziemi Mieleckiej. W zawodach wystartowało 140 ka-

rateków z 11 klubów centralnej i południowej Polski. Zawodnicy z sekcji karate 
LKS Omega Kleszczów uzyskali następujące wyniki:
•	 Kamil Frankowski, Mariusz Kępa i Adrian Frankowski zajęli I miejsce w kat. 

Kata Kumiwaza juniorów starszych,
•	 Oliwia Widera - II m. w kat. Kata juniorów młodszych,
•	 Patryk Kusiak - III m. w kat. Kata juniorów młodszych,
•	 Oliwia Widera, Pa-

tryk Kusiak i Ewa 
Więckowska - IV 
miejsce w kat. Kata 
Kumiwaza juniorów 
młodszych,

•	 Ewa Więckowska 
i Jerzy Stefaniak 
w swoich kat. Kata 
zajęli V miejsca.
Sekcję Shorin-Ryu 

Karate prowadzi instruk-
tor Zbigniew Berłowski.

Finisz jesiennej rundy
rzecioligowa drużyna piłkarska LKS Omega Kleszczów na 
zakończenie jesiennej rundy rozgrywek pokonała zespół 

WKS Wieluń. Oto wyniki ośmiu ostatnich spotkań z udziałem Omegi:
•	 22.09 – GKP Targówek (Warszawa) - Omega 1:2
•	 29.09 – Omega - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 5:1
•	 6.10 – MKS Kutno - Omega 3:1
•	 13.10 – Omega - Broń Radom 1:0
•	 21.10 – Lechia Tomaszów Maz. - Omega 1:0
•	 4.11 – Zawisza Rzgów - Omega 1:2
•	 10.11 – Omega - Sokół Aleksandrów Łódzki 0:1
•	 18.11 – Omega - WKS Wieluń 1:0
Po rozegraniu 15 meczów rundę jesienną nasi piłkarze zakończyli 
na szóstej pozycji. Oto kompletna tabela po rundzie jesiennej:

L.p. Drużyna Liczba 
pkt. 

Stosunek 
bramek

1. Legionovia 36 30-15
2. Sokołów Aleksandrów 33 26-8
3. Ursus Warszawa 30 22-16
4. Broń Radom 28 29-13
5. Lechia Tomaszów 28 17-11
6. Omega Kleszczów 26 23-15
7. MKS Kutno 24 20-18
8. Pogoń Grodzisk 22 28-25
9. Targówek Warszawa 22 24-24
10. Start Otwock 21 28-25
11. WKS Wieluń 18 21-19
12. Włókniarz Zelów 14 19-28
13. Mazur Karczew 14 9-20
14. Orzeł Wierzbica 11 9-40
15. Warta Sieradz 10 14-23
16. Zawisza Rzgów 4 11-30
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KOLEKTORY SŁONECZNE
doradztwo

montaż

serwis

Posiadamy referencje
www.kolektory.lodz.pl

Tel. 601 310 014

Michał Mantyk 
Agent Ubezpieczeniowy

perfekcyjnie i atrakcyjnie
OFERUJEMY:

	 montaż kotłowni;
	 montaż instalacji centralnego ogrzewania;
	 montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji;
	 montaż instalacji wodno – kanalizacyjnych;
	 montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Przyjedziemy, doradzimy, wykonamy!
Zadzwoń: tel. 669 445 524
P & A Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 132 | 42-218 Częstochowa 
tel. +48 669 445 524 e-mail: biuro@p-and-a.eu

Powiatowe Igrzyska LZS
listopada w Gimnazjum w Łobudzicach (gm. Zelów) odbyły się Halo-
we Zimowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Powiatu Bełchatow-

skiego, w których startowała też nasza reprezentacja. Rozegrano konkurencje: 
szachy, warcaby 64-polowe, tenis stołowy, bieg przełajowy, rzut lotką do tar-
czy, trzymanie odważnika 17,5 kg (mężczyźni), wielobój sprawnościowy (rzut 
piłką koszykową do kosza, rzut piłką lekarską do tyłu, slalom sprawnościowy 
na czas, przeciągnie liny - 2 mężczyzn i kobieta). Rozegrano również zawody 
dla niepełnosprawnych.

Końcowe miejsca uczestniczących reprezentacji:
I. Zelów
II. Bełchatów
III. Kleszczów

Wojewódzkie Igrzyska LZS
dniu 25 listopada w sali sportowej szkoły podstawowej w Moszcze-
nicy odbyły się Halowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS woje-

wództwa łódzkiego. Rozegrano następujące konkurencje: szachy, warcaby, 
tenis stołowy, biegi przełajowe, podnoszenie odważnika 17,5 kg (mężczyźni), 
przeciąganie liny (2 mężczyzn i kobieta), rzut lotką, wielobój sprawnościowy.

Spośród naszych reprezentantów najlepsze wyniki uzyskali: ● Jolanta 
Muszyńska - III m. w warcabach, ● Aleksandra Klewin - I m. w biegach prze-
łajowych, ● Anna Niedbała - II m. w rzucie lotką, ● Adam Niedbała - III m. w 
rzucie lotką, ● Karol Hasikowski - I m. w wieloboju sprawnościowym.

W punktacji ogólnej igrzysk gmina Kleszczów zajęła VIII miejsce.

W

mmantyk@agentpzu.pl
tel. 504 216 951
Łękińsko, ul. Długa 77

Infolinia PZU: 801 102 102
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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.
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Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

26 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. 

Czwórka pływaków w Grand Prix
dniach 24-25 listopada w Poznaniu odbyły się zawody z cyklu GRAND PRIX Pucharu Polski 
w pływaniu. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentowało czworo uczniów. Oto wyniki 

uzyskane przez nich na poszczególnych dystansach: 
•	 Barbara Wasilewska (kl. III b): ● 2. 1500 m dowolnym 17’17”93; ● 8. 200 m dowolnym 2’03”99; ● 9. 

400 m dowolnym 4’23”22.
•	 Kinga Trojanowska (kl. II b): ● 27. 100 m zmiennym 1’11”66; ● 28. 100 m dowolnym 1’01”86; ● 43. 

50 m dowolnym 0’29”04; ● 45. 50 m motylkowym 0’32”90.
•	 Monika Szymańska (kl. I b): ● 21. 800 m dowolnym 9’45”28; ● 25. 400 m dowolnym 4’38”29; ● 42. 

200 m dowolnym 2’14”46.
•	 Filip Mielczarek (kl. I b): ● 14. 1500 m dowolnym 16’53”79; ● 37. 400 m dowolnym 4’11”85; ● 48. 

200 m dowolnym 1’59”91; ● 55. 100 m dowolnym 0’55”46. 
W zawodach udział brało 459 zawodników z 95 klubów.

W

Wicemistrzostwo rejonu dla drużyn z ZSP
listopada reprezentacja dziewcząt 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Kleszczowie rywalizowała w Piotrkowie Try-
bunalskim w zawodach rejonowych w piłce ręcz-
nej. Dziewczyny rozegrały dwa mecze, wygry-
wając z I LO Radomsko 7:4 i przegrywając 5:16 
z faworytkami zawodów - I LO Piotrków Trybu-
nalski. Ostatecznie uplasowały się na II miejscu.

Skład naszej drużyny: Anita Stanios - bram-
karka, Anna Muszyńska, Justyna Kluba, Justy-
na Botór, Izabela Pabich, Ewelina Bugajska, 
Martyna Szmigielska, Urszula Mazik, Marta 
Kłodawska, Patrycja Kłys, Natalia Barańska, 
Ewa Makówka, Joanna Wojewoda i Klaudia 
Jagusiak.

27 listopada w turnieju rejonowym rywali-
zowały drużyny szczypiornistów. Rozpoczęli od 
zwycięstwa z ZSP Pajęczno 15:11. W drugim 
meczu rywalizowali z faworytem zawodów ZSP 

nr 1 Piotrków Trybunalski, przegrywając 19:5. 
W ostatnim meczu rywalizowali z drużyną ZSP 
nr 1 Radomsko. Chłopcy z tej rywalizacji wyszli 
zwycięsko wygrywając 12:10. Ostatecznie dało im 
to II miejsce w całym turnieju.

Skład drużyny: Sebastian Roczek - bramkarz, 
Dawid Masiarek - bramkarz, Marcin Kuliberda, 
Karol Hasikowski, Roman Żak, Kamil Zatorski, 
Konrad Szmit, Dominik Stępień, Michał Kowal-
ski, Patryk Kamyk, Andrzej Kubik, Piotr Garbiec, 
Łukasz Danielski, Gabriel Irzykowski i Krystian 
Sobieraj. Opiekunem obu drużyn był Marcin Szy-
mak.

Jest to - jak do tej pory - najlepszy wynik 
w grach zespołowych odniesiony przez ZSP 
Kleszczów. Obie reprezentacje szkoły rywalizo-
wały na szczeblu rejonowym. Chłopcy drugi rok 
z rzędu zajęli II miejsce, natomiast dziewczyny - 
po raz pierwszy.
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Wyroby hutnicze ze stali czarnej
Wyroby hutnicze ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
Nowoczesne panele ogrodzeniowe,
Siatka ogrodzeniowa
Wk³ady kominowe
Artyku³y przemys³owo-metalowe
Maszyny rolnicze
niskie ceny - transport gratis !

D¹browa 18a k/Sulmierzyc, tel. 601 768 288, 601 290 100
www.metmar.com.pl

Wyroby hutnicze ze stali czarnej
Wyroby hutnicze ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
Nowoczesne panele ogrodzeniowe,
Siatka ogrodzeniowa
Wk³ady kominowe
Artyku³y przemys³owo-metalowe
Maszyny rolnicze
niskie ceny - transport gratis !

D¹browa 18a k/Sulmierzyc, tel. 601 768 288, 601 290 100
www.metmar.com.pl

SPRZEDAŻ:
q  wyrobów hutniczych ze stali czarnej
q  wyrobów hutniczych ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
q  siatki ogrodzeniowej
q  artykułów przemysłowo-metalowych

PRODUKCJA: 
q  kontenerów biurowych z płyt warstwowych
q  kontenerów na gruz lub złom
q  sztachet ogrodzeniowych metalowych – drewnopodobnych

Niskie ceny – transport gratis!

1. Pamiątkowe zdjęcie z Mi-
kołajem na saniach, na tle 
jego chatki.

2. Po nacieszeniu się atrak-
cjami oferowanymi na ze-
wnątrz dzieciaki zajmowały 
się m.in. sztukami plastycz-
nymi.

3. Widowisko laserowe i fa-
jerwerki można było rozpo-
cząć, kiedy zrobiło się ciem-
no.

4. Najprawdziwszy renifer 
w zagrodzie urządzonej na 
dziedzińcu SOLPARKU.

5. Ciuchcia wypełniona pasa-
żerami cierpliwie zaliczała 
kolejne rundy wokół SOL-
PARKU.

Był Mikołaj, sanie, renifer i upominki

FOTO: członkowie kółka fotograficznego GOK

1 2 3

4

5


