
nr 4/312 • 16 - 28 II 2011 • Rok XIX • bezpłatny biuletyn samorządowy • ISSN 1505-1692

Wypoczynek 
- w sierpniu

Pozostało 500 metrów

Z okazji Dnia Kobiet

Zaśpiewa TERCET 
czyli KWARTET

Z tą wiedzą łatwiej powiedzą „nie”

å ciąg dalszy na str. 6

poprzednim wydaniu „Informa-
tora”, w informacji o zapisach 

uczniów i studentów na wypoczynek let-
ni, omyłkowo został podany lipcowy 
termin tegoż wypoczynku. W tym roku 
wyjazdy na kolonie i obozy zorganizo-
wane będą w sierpniu.

Zainteresowanych przepraszam za 
błąd. Jednocześnie informuję, że ostat-
nim dniem zapisów na wakacyjne wy-
jazdy, organizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Kleszczowie jest po-
niedziałek 20 lutego.

J. Strachocki

zy warto podejmować ryzyko i używać środków psychoaktywnych? W jaki sposób ustrzec się 
toksycznych znajomych? Jak budować od młodzieńczych lat asertywność w podejmowaniu 

codziennych wyborów? – odpowiedzi na te pytania będą łatwiejsze dla młodych ludzi, którzy uczest-
niczą w cyklu organizowanych w Kleszczowie spotkań warsztatowych. Wspólny tytuł całego cyklu 
brzmi: Uzależnienie wynikiem źle pojmowanej wolności. 

Pierwsze zajęcia, których współorganizatorem jest ksiądz Sławomir Bednarski z Parafii 
p.w. NMP Anielskiej, odbyły się 2 lutego w auli kompleksu „SOLPARK”. Uczestniczyła w nich pokaź-
na grupa uczestników: 104 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i 43 uczniów trzecich klas 
gimnazjum w Kleszczowie. Prowadzącymi zajęcia byli ks. S. Bednarski oraz terapeuta i kierownik 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Osób Uzależnionych Betania z Częstochowy, Kazi-
mierz Jarzębski. Pierwszy zajął się rozważaniem zagadnienia Wolność – czym jest i dla kogo. Te-
mat, który podjął gość z Częstochowy brzmiał: Korygowanie niebezpiecznych pragnień.

Terminy kolejnych warsztatów to 16 i 23 lutego. Młodzież w ich trakcie dowie się więcej o dzia-
łaniu środków psychoaktywnych: alkoholu, nikotyny, narkotyków i dopalaczy oraz o długofalowych, 

W C

1285 metrów to głębokość, do jakiej w połowie lutego dotarł świder, wykonujący drugi odwiert do zaso-
bów wód termalnych w naszej gminie. 

Przypomnijmy, że docelowa głębokość wiercenia otworu „Kleszczów GT-2” to 1790 
metrów (+/- 10 proc.). Prace wiertnicze wykonuje firma Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło 
Sp. z o.o. Obsadę amerykańskiego urządzenia wiertniczego Cardwell KB 200, które je-
sienią ubiegłego roku zostało ustawione na skraju wsi Kolonia Łuszczanowice, stanowią 
dwie ekipy pracowników, zmieniające się co 12 godzin. Na każdej zmianie pracuje co naj-
mniej 7 osób. Wiercenie kolejnych odcinków odbywa się z przerwami, które są potrzebne 
do umieszczenia w otworze kilkunastometrowych, odpornych na korozję rur fiberglasso-
wych, połączonych mufami. Potem całe to orurowanie wymaga solidnego zacementowa-
nia. Do wykonania kolejnego odcinka odwiertu ekipa wiertaczy przystępuje po kilkudzie-
sięciu godzinach przerwy, niezbędnej do związania zaczynu cementowego. 

Czas wykonania otworu „Kleszczów GT-2” będzie dłuższy niż to pierwotnie zakładano. 
Przyczyną są trudne do wiercenia spękane wapienie, na które natrafił świder. Wiertacze 
mają jeszcze do pokonania około 500 metrów. Jest to już tzw. strefa złożowa, z której sys-
tematycznie będą pobierane próbki 9-metrowe odcinki skalnego rdzenia. Na ich podstawie 
zostanie podjęta decyzja o tym, na jakiej głębokości ostatecznie zakończy się odwiert.

(s)

uzyczne koncerty, organizowane z okazji Dnia Kobiet 
przez Gminny Ośrodek Kultury to już coroczna tradycja. 

W przededniu kobiecego święta, w niedzielę 6 marca, na scenie 
Domu Kultury w Kleszczowie wystąpi formacja, która przewrotnie 
nazwała się „TERCET czyli KWARTET”. Zespół tworzą śpiewają-
cy aktorzy: Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus 
i śpiewający muzyk Wojciech Kaleta, a także trzej inni muzycy: 
Wojciech Zieliński, Michał Kwapisz i Piotr Kończal. 

To osoby na co dzień bardzo zajęte. „Ale kiedy już się zbiorą - 
nie pozwolą widowni odetchnąć. Zresztą sobie również nie pozwo-
lą. Nie sposób o tym wszystkim opowiedzieć. TO TRZEBA ZOBA-
CZYĆ!” – czytamy na oficjalnej stronie internetowej grupy.

Koncert „TERCETU czyli KWARTETU” rozpocznie się o 
godz. 15. Jak zapowiada Gminny Ośrodek Kultury przygotowy-
wane są też inne atrakcje: ● wystawa prac z ceramiki artystycz-
nej pracowni GOK; ● wystawa rękodzieła artystycznego; ● de-
gustacja kaw i herbat świata.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na plakatach reklamu-
jących imprezę organizowaną z okazji Dnia Kobiet oraz na stronie 
internetowej gminy.

Serdecznie zapraszamy!

M
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aureaci stypendiów Prezesa Rady Ministrów, uczniowie szkół z powiatu bełchatowskiego i in-
nych powiatów, podległych piotrkowskiej delegaturze Łódzkiego Kuratorium Oświaty, zosta-

li zaproszeni na uroczystość wręczenia dyplomów, sygnowanych przez premiera. Spotkanie zostało 
zorganizowane w Piotrkowie Trybunalskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 7 lute-
go. Wśród uczestników uroczystości byli: stypendysta z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie Konrad Wolny, dyrektor ZSP w Kleszczowie Agnieszka Nagoda-Gębicz oraz reprezentujący 
gminę Kleszczów sekretarz gminy - Kazimierz Hudzik (na zdjęciu pierwszy z lewej).

Przypomnijmy, że stypendia premiera przyznawane są za wysokie wyniki edukacyjne, sukcesy 
w olimpiadach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu ogólnopolskim 
lub międzynarodowym. Gratulacje z tytułu dotychczasowych osiągnięć oraz życzenia dalszych suk-
cesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności złożył uczniom i dyrektorom szkół łódzki kurator oświaty 
Jan Kamiński, a także przedstawiciele władz lokalnych. (s)
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Czym zajmą się komisje?
rzekazujemy mieszkańcom gminy skróconą informację o pla-
nach pracy na 2011 rok komisji Rady Gminy Kleszczów. Czte-

ry stałe tematy w corocznej pracy każdej komisji problemowej to: za-
opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za poprzedni 
rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze bieżące-
go roku, ustalenie poziomu podatków i opłat lokalnych oraz dyskusja 
i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na przyszły rok.

Komisja Spraw Społecznych i Obywatelskich…
… składa się z siedmiorga radnych. Przewodniczy jej Jacek Pacholik. 
Członkami komisji są: Sławomir Chojnowski, Halina Gurazda, Le-
sław Jańczyk, Jacenty Kociniak, Mirosław Misiak i Jan Olczak.

W I kwartale komisja zaplanowała m.in. zapoznanie się z informa-
cją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 
oraz z informacją o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie gminy 
Kleszczów. Kolejne działania to zaopiniowanie sprawozdania Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok i zaopi-
niowanie Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Nar-
komanii Gminy Kleszczów na 2011 rok.

W II kwartale komisja oceni organizację ferii zimowych dla uczniów 
i studentów, zajmie się sprawozdaniem z działalności GOPS, oceni es-
tetykę posesji i obiektów publicznych na terenie gminy. Kolejne tematy 
to stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie, ocena stanu 
przygotowania programu wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży.

W III kwartale komisja chce po raz kolejny zająć się oceną stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, a także oce-
ną działalności jednostek oświatowych oraz analizą sprawozdań szkół 
samorządowych z działalności i osiągnięć za rok szkolny 2010/2011.

Czwarty kwartał to tradycyjnie czas oceny organizacji wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży oraz stanu przygotowań do kolejnych 
ferii zimowych. Komisja zaplanowała ponadto zapoznanie się z infor-
macją o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska… 

…składa się z siedmiorga radnych. Jej przewodniczącym jest Ry-
szard Kruszyński. Członkowie komisji to: Dariusz Bujacz, Tadeusz 
Kuśmierek, Henryk Michałek, Mirosław Misiak, Jacek Pacholik 
i Mariusz Sobociński.

W I kwartale komisja zaplanowała dyskusje na temat: utrzymania 
zieleni na terenie gminy oraz na temat autobusowej komunikacji lo-
kalnej.

Problemy, którymi członkowie tej komisji zajmą się w drugim kwar-
tale to m.in. gospodarowanie majątkiem gminy i czynsze za lokale, 
dyskusja na temat zarządzania kompleksem SOLPARK Kleszczów 
oraz zaopiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kleszczów.

Na III kwartał została zaplanowana m.in. ocena utrzymania czysto-
ści na terenie gminy, a także dyskusja na temat zimowego utrzymania 
dróg. Komisja zapozna się również z informacją na temat działalności 
spółek, w których udziały posiada Gmina Kleszczów (Zakład Komu-
nalny „Kleszczów”, Kompleks „SOLPARK Kleszczów”, Eko–Region, 
ARR „Arreks”).
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Gminne becikowe 
po 5 latach

lutym 2006 roku Rada Gminy Kleszczów przyjęła uchwałę 
w sprawie ustalenia jednorazowej zapomogi z tytułu uro-

dzenia dziecka. W ślad za nazwą rządowej zapomogi, która kilka 
tygodni wcześniej została uchwalona przez parlament, to finanso-
we wsparcie zyskało nazwę „gminnego becikowego”. 

Kwota zapomogi została ustalona na poziomie 3 tys. zł. 
W uchwale określone zostały także kryteria, jakie spełnić muszą 
osoby wnioskujące o becikowe. Główne, uchwalone wtedy zasa-
dy były takie:

uprawnieni – matka, ojciec lub opiekun prawny dziecka, za-•	
mieszkali minimum od roku na terenie gminy Kleszczów,
konieczność dołączenia do wniosku aktu urodzenia dziecka •	
oraz oświadczenia o tym, że nie odbierało się gminnego beci-
kowego w innej gminie, 
termin złożenia wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-•	
łecznej – 3 miesiące od daty urodzenia dziecka. Ten termin 
wydłużono później do 12 miesięcy.
Jak informuje Maria Bujacz – kierownik GOPS w Kleszczowie, 

w ciągu pierwszego roku z gminnego becikowego skorzystało 66 
osób, a łączna kwota wypłaconych zapomóg wyniosła 198 tys. zł. 
W kolejnych latach GOPS wypłacił: 

w 2007 roku - 90 zasiłków na kwotę – 270.000 zł•	
w 2008 roku - 80 zasiłków na kwotę – 240.000 zł•	
w 2009 roku - 90 zasiłków na kwotę – 270.000 zł•	
w 2010 roku - 87 zasiłków na kwotę – 261.000 zł.•	

(s)

Gratulacje dla stypendystów
å

Zebrania na finiszu
lutego zebraniem wiejskim w Żłobnicy zakończy się cykl 
tegorocznych konsultacji samorządu z mieszkańcami. 

Zakończą się także wybory sołtysów i rad sołeckich na nową ka-
dencję. 

Zgłoszone na zebraniach wnioski mieszkańców i rad sołec-
kich zostaną przekazane radnym, którzy ich rozpatrzeniem zaj-
mą się 23 lutego na wspólnym posiedzeniu trzech komisji Rady 
Gminy Kleszczów. (s)

Przedstawiciele samorządu gminy Kleszczów podczas zebrania 
w Dębinie

W
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KOMUNIKATY
Ważne dla Złotych Jubilatów
Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej 
gminy, którzy w 2011 roku będą obchodzić Złote Gody, by do 
15 marca br. powiadomili o swoim 50-leciu kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Kleszczowie. Dotyczy to w szczególności 
tych osób, które pół wieku temu brały ślub cywilny na terenie 
innej gminy, a dopiero w następnych latach stały się mieszkań-
cami gminy Kleszczów. USC nie zawsze posiada dokumenty 
potwierdzające fakt zawarcia małżeństwa przez te osoby.
Złote Gody mieszkających na terenie gminy małżeństw, ob-
chodzących 50-lecie swojego związku, są świętowane na 
wspólnej uroczystości, którą organizuje wójt gminy. Głównym 
elementem takiej uroczystości jest wręczenie medali „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”, przyznawanych przez Prezy-
denta RP. Procedura przyznawania tych odznaczeń trwa kil-
ka miesięcy.

Bezpłatne porady prawnika i psychologa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informu-
je, że w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. od 
16.00 do 19.00 w siedzibie GOPS w Kleszczowie (ul. Osiedlo-
wa 2), przyjmuje i udziela porad prawnych PRAWNIK.
Ponadto przypominamy o dyżurach PSYCHOLOGA w każdy 
czwartek w godz. od godz. 15.00 do 18.00 w siedzibie Szkoły 
Podstawowej w Kleszczowie.
Porady dla mieszkańców gminy Kleszczów udzielane są bez-
płatnie.

Pomocna dla rodzin
W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie funkcjonu-
je Poradnia Życia Rodzinnego. Zadaniem poradni jest m.in. 
zapewnienie pomocy: osobom uzależnionym w utrzymaniu 
abstynencji; osobom współuzależnionym w rozwiązywaniu 
konfliktów w rodzinie; osobom, które mają problemy wycho-
wawcze z dzieckiem.

Od kilku tygodni w poradni przyjmuje nowy specjalista - pe-
dagog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Eurelia Prus. 
Poradnia jest czynna w każdy piątek w godz. 12.30 - 
16.30.

Informacja dla niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie kon-
tynuuje działalność związaną z udzielaniem porad i informa-
cji osobom niepełnosprawnym. Pracownik PCPR – Wojciech 
Andrzejewski jeden raz w miesiącu (w każdy drugi czwar-
tek) będzie pełnić dyżury w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. 
W godz. 8.30 – 13.15 osoby niepełnosprawne lub ich rodzi-
ny będą mogły uzyskać informację o uprawnieniach, dostęp-
nym wsparciu i możliwościach zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych.
Najbliższy dyżur przedstawiciela PCPR odbędzie się 10 mar-
ca.

ARR „Arreks” informuje
Awarie telekomunikacyjne należy zgłaszać pod numer ARR 
„Arreks” S.A. – 44/ 731 37 13.
Zamawianie wizyt u lekarzy specjalistów z Łodzi odbywa 
się pod nr telefonu 44/ 731 30 15.
Są to numery bezpłatne dla osób dzwoniących z telefonów 
stacjonarnych w sieci „Arreks”.

Bilety PKS
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie 
poinformowało nas, że najbliższy termin sprzedaży biletów 
miesięcznych to 25 lutego. Sprzedaż biletów prowadzona bę-
dzie w godz. 10 – 13 w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.

Poszukiwani świadkowie
Urząd Gminy w Kleszczowie poszukuje świadków wypadku dro-

gowego, który miał miejsce w Żłobnicy w dniu 23.11.2010 roku. 
W wyniku wypadku poszkodowany został jadący rowerem mieszka-
niec naszej gminy. 

Osoby mogące udzielić informacji w tej sprawie proszone są 
o kontakt w Urzędzie Gminy pokój nr 23, lub telefonicznie pod nu-
merem 44/ 731 31 10 wew. 148.

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 PGE Kopalni Węgla 
Brunatnego Bełchatów S.A. z/s w Rogowcu o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Zakład Górniczy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów”.

Przedsięwzięcie położone jest w granicach województwa 
łódzkiego na terenach gmin: Kleszczów, Szczerców, Rząśnia, 
Sulmierzyce, Kamieńsk, Bełchatów, Kiełczygłów.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do 
kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziały-
wać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wyda-
nia decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Kleszczów, zaś orga-
nami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, 
właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Po-
wiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie i Re-
gionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składa-
nia uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pok. 27), w terminie 21 dni 
od dnia ogłoszenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpa-
trzone przez Wójta Gminy Kleszczów przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.
(Obwieszczenie tej treści umieszczono na tablicach ogłoszeń w Gmi-
nie Kleszczów, Szczerców, Rząśnia, Sulmierzyce, Kamieńsk, Bełcha-
tów, Kiełczygłów)

Czwarty kwartał to ocena stanu realizacji inwestycji gminnych, 
które planowane były w budżecie na rok 2011.

Komisja Rewizyjna…
… działa w 6-osobowym składzie. Jej przewodniczącym jest Jacen-
ty Kociniak. Członkami komisji są: Dariusz Bujacz, Paweł Bujacz, 
Krystyna Ciesielczyk, Mariusz Sobociński i Halina Zagórska.

W I kwartale członkowie komisji zaplanowali m.in. kontrolę inwe-
stycji zakończonych w 2010 roku pod względem wykonania i jako-
ści. Chcą także zaopiniować sprawozdanie z działalności Fundacji 
Rozwoju Gminy Kleszczów za rok 2010.

Jak wiadomo komisja przeprowadza kontrole bezpośrednio 
w jednostkach budżetowych gminy. Na II kwartał została zaplano-
wana taka kontrola w Przedszkolu Samorządowym w Kleszczowie. 
Zaplanowano także ocenę realizacji uchwał Rady Gminy przez wój-
ta, a także stan realizacji wniosków poszczególnych komisji rady.

W III kwartale zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zajmie się 
kontrolą Szkoły Podstawowej w Łękińsku, zaopiniuje też sprawoz-
danie z działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów za I pół-
rocze 2011 roku. Czwarty kwartał w planach pracy komisji to m.in. 
kontrola wybranej inwestycji komunalnej oraz kontrola Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. (s)

å
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Projekt „Przyszłość w twoich rękach” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Działanie 6.3. 
„Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 
zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt dla bezrobotnych w wieku 15-64 lata, w szczególności dla ko-
biet wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 
lub wychowaniem dziecka i dla kobiet w wieku +45, zamieszkujących 
wiejskie tereny powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego i pa-
jęczańskiego. 
W ramach projektu oferujemy udział w bezpłatnym szkoleniu wzboga-
conym o warsztaty „Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą”,

MAŁE FORMY WITRAŻOWE I BIŻUTERIA 	 (30 godz. zajęć 
teoretyczno–praktycznych).

Więcej informacji można uzyskać tel. 44/ 731 37 31, 
www.arreks.com.pl.
Okres rekrutacji - marzec 2011 r.
Formularze zgłoszeniowe dostępne w siedzibie biura projektu i na 
stronie www.arreks.com.pl.
Szkolenia będą odbywać się na terenie Kleszczowa w okresie: 
kwiecień-czerwiec 2011. 

Biuro Projektu
Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” S.A., 97–410 Kleszczów, 

ul. Główna 122, Tel. 44/ 731 37 31, fax 44/ 731 37 32, 
e-mail: arreks@arreks.com.pl.

ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Projekt „Bądź aktywny – zyskaj zawód” 
współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. 
Działanie 6.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia 
poziomu aktywności zawodowej na obszarach 
wiejskich”
Projekt dla osób w wieku 15-64 lata z terenów wiejskich, 
pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących powiaty: 
bełchatowski, radomszczański, pajęczański.
W ramach projektu oferujemy udział w bezpłatnych 
szkoleniach wzbogaconych o warsztaty z technik 
aktywnego poszukiwania pracy:

BARMAN	  ( 70 godz. zajęć teoretyczno–praktycznych)
MASAŻ KLASYCZNY I LECZNICZY	  (150 godz. 
zajęć teoretyczno–praktycznych)

Więcej informacji - tel.: 44/ 731 37 31, www.arreks.com.pl.
Okres rekrutacji - marzec 2011 r.
Formularze zgłoszeniowe dostępne w siedzibie biura 
projektu i na stronie www.arreks.com.pl.
Szkolenia będą odbywać się na terenie Kleszczowa 
w okresie: kwiecień - czerwiec 2011 r.

Biuro projektu
Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” S.A.

97–410 Kleszczów, ul. Główna 122
Tel. 44/ 731 37 31, fax 44/ 731 37 32, 

e-mail: arreks@arreks.com.pl

Realizator 
projektu

Instytucja 
Pośrednicząca 

2 stopnia

Do szkoły językowej
- z dopłatą Fundacji

F u n d a c j a 
Rozwoju Gminy 
Kleszczów uprzej-
mie informuje, że 

przyjmuje zapisy chętnych mieszkańców 
gminy Kleszczów na wakacyjne wyjazdy 
językowe do Anglii i do Niemiec. Warunki, 
jakie powinien spełniać uczestnik wyjazdu:

musi być mieszkańcem gminy Klesz-o 
czów, zameldowanym na pobyt stały 
przynajmniej od 1 roku,
wiek - od 16 do 25 roku życia,o 
udokumentowana znajomość języka o 
(angielskiego, niemieckiego) w stop-
niu przynajmniej podstawowym.
Przewidywany koszt wyjazdu jednej 

osoby wynosi ok. 7.000 zł. Fundacja Roz-
woju Gminy Kleszczów zobowiązuje się 
do pokrycia tych kosztów odpowiednio:

70 % osobom bezrobotnym/uczącym •	
się,
50 % osobom pracującym.•	
Z dopłaty Fundacji mogą skorzystać 

osoby, które dotychczas korzystały z tego 
przywileju nie więcej niż 1 raz. Zapisy 
przyjmowane są w biurze Fundacji do dnia 
25.02.2011 r. wraz z 50% zaliczką.

Zbliża się czas PIT-ów
ieszkańcy gminy Kleszczów mogą – jak co roku – zaopatrzyć się w Urzędzie Gmi-
ny w formularze PIT-ów, potrzebnych do indywidualnego rozliczenia podatku docho-

dowego. Oprócz najczęściej wypełnianych formularzy (PIT-37 i PIT/O) w Punkcie Obsługi 
Klienta znajdują się także broszury informacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów, po-
mocne w poprawnym wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego.

Urzędy skarbowe – w tym także US w Bełchatowie – zachęcają podatników do wysyła-
nia deklaracji podatkowych za pośrednictwem Internetu, poprzez system e-deklaracje, bez 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Od 1 lutego do 2 maja specjalnie dla podatników 
uruchomione zostały stanowiska komputerowe, za pomocą których podatnicy będą mieli 
możliwość wysłania e-PIT-ów. 

Służby skarbowe, zachęcając do korzystania z takiej możliwości, wyliczają korzyści: 
oszczędność czasu, niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej, łatwość wypełnienia, 
gwarancję poprawności składanej deklaracji, szybszy zwrot nadpłaty oraz ochronę środowi-
ska. Zainteresowanych odsyłamy po szczegóły na stronę www.e-deklaracje.gov.pl.

(s)

M

Gminne Centrum Informacji
Przypominamy godziny otwarcia GCI w Kleszczowie:

poniedziałek, wtorek   8.00 – 16.00•	
środa, czwartek, piątek  12.00 – 20.00•	
II i IV sobota m-ca  8.00 – 16.00•	

GCI zapewnia swoim Klientom dostęp do stanowisk komputerowych; możliwość korzy-
stania z Internetu, a także z kserokopiarki, drukarki i telefonu. Pracownicy GCI pomagają 
w pisaniu CV, podań oraz w wypełnianiu wniosków (np. o dopłaty unijne). 

Kontakt: tel. 44/ 731 36 46; e-mail: gci@kleszczow.pl.
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Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. 
z siedzibą w Kleszczowie, 
ul. Główna 122

zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu
„Podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne 

w zakładach produkujących lub wprowadzających 
do obrotu środki spożywcze 

(dawne minimum sanitarne).
Cena netto: 90 zł od osoby, cena brutto: 110,70 zł od osoby.
Termin szkolenia – II połowa marca 2011 r., godziny popołu-
dniowe.
Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać w siedzibie Spół-
ki, pod nr tel. 44/ 731 37 31 oraz na stronie internetowej www.
arreks.com.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu wy-
pełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego lub do po-
brania go ze strony internetowej i przesłania na adres Agencji 
arreks@arreks.com.pl lub faksem 44/ 731 37 32.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. 
informuje, iż w dniu 06.03.2011 r. mogą wystąpić 
przerwy w dostępie do usług telekomunikacyjnych 
(Internet, telefon) wynikające z prac konserwacyj-
nych u operatora wyższego rzędu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Gazele biznesu
iennik „Puls Biznesu” ogłosił kolejny ranking „Gazele Biz-
nesu”. Porównywano w nim wyniki finansowe firm za lata 

2007 – 2009. Sklasyfikowane w rankingu podmioty musiały spełnić 
kilka warunków. Wymagany był od nich m.in. systematyczny wzrost 
przychodów ze sprzedaży w latach 2007-2009, a także brak straty 
finansowej w ocenianych latach. O miejscu firmy na liście rankingo-
wej decydował wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnię-
ty w ciągu trzech kolejnych lat.

Na stronie internetowej, poświęconej rankingowi (www.gaze-
le.pl) czytamy m.in. Gazela Biznesu ma jeszcze jedną cechę, któ-
ra odróżnia ją od innych biznesowych gatunków - rekinów, byków, 
niedźwiedzi, a tym bardziej hien. Tą cechą jest dobra reputacja 
i uczciwość wobec kontrahentów.

Po raz kolejny wśród gazel zostały sklasyfikowane także spółki 
z terenu gminy Kleszczów. Z tego grona najwyższą pozycję (41) za-
jął RAMB sp. z o.o. Firma, zatrudniająca 1300 pracowników uzyska-
ła wskaźnik wzrostu sprzedaży na poziomie 162 proc.

Na 49. pozycji regionalnej listy „Gazel Biznesu” została sklasy-
fikowana firma Energoserwis Kleszczów sp. z o.o. Firma w której 
pracuje ok. 100 osób odnotowała wzrost przychodów o 57,7 proc.

Drugą setkę regionalnego rankingu otwiera spółka Constantia 
Teich Poland. Firma, której stan zatrudnienia w czasie opracowy-
wania rankingu wynosił 175 pracowników, zwiększyła przychody 
w ocenianym okresie o ponad 32 proc.

Miejsce w drugiej setce znalazła też spółka Elbest sp. z o.o. 
Wskaźnik wzrostu przychodów, jaki wyliczono dla tej firmy, która 
daje zatrudnienie dla 769 osób, wyniósł 118,6 proc.

Gala, podczas której uhonorowano Gazele Biznesu z woje-
wództwa łódzkiego, odbyła się 10 lutego w Teatrze im. Stefana Ja-
racza w Łodzi. (s)

Firma Z.P.R. „RUBOR” 
poszukuje do pracy w Żłobnicy, ul. Milenijna 5 
pracowników w następujących zawodach:
ŚLUSARZ – MONTER KONSTRUKCJI STA-1. 
LOWYCH

Wymagania:
- dobra znajomość rynku technicznego
- doświadczenie w pracy na stanowisku montera – trzy lata
- obsługa palnika ręcznego
- wykonywanie spoin szczepnych
- umiejętność pracy w zespole
- uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu 0
- sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych 

zadań

SPAWACZ2. 
Wymagania: 

- aktualne uprawnienia metodą 135 (spawanie półautoma-
tem)

- doświadczenie w pracy na stanowisku spawacza – trzy lata
- znajomość rynku technicznego
- umiejętność pracy w zespole
- uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu 0

Szczegółowych informacji udziela: Waloch Kata-
rzyna, tel. 43-841-49-03, tel. 500-156-058

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

informuje, iż dysponuje wolnym pomieszczeniem w piwnicy 
przeznaczonym na działalność gospodarczą w ramach 
Kleszczowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Zainteresowanych wynajmem zapraszamy.
Więcej informacji o wolnym pomieszczeniu można uzyskać 
w siedzibie Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 10.

FIRMA
TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE 

Zbigniew Tokarz
Bogumiłów, ul. Nowa 6 gm. Kleszczów, info@tokarz.pl

tel. 44/ 731 45 70
poszukuje

PRACOWNIKA BIUROWEGO
z biegłą znajomością języka angielskiego

(znajomość języków: czeskiego lub słowackiego 
będzie dodatkowym atutem).

Praca będzie polegała przede wszystkim na tłumaczeniu 
dokumentów, odbiorze i wysyłaniu korespondencji 

mailowej, kontaktach z klientami polskimi 
i zagranicznymi.

CV waz z listem motywacyjnym prosimy kierować na 
mail: info@tokarz.pl

Dwa dni 
dla zamówień publicznych

wa dni trwało zorganizowane przez agencję „Arreks” szko-
lenie, poświęcone „Prawu zamówień publicznych”. 24 i 25 

stycznia w zajęciach prowadzonych przez Jerzego Czabana – jed-
nego z najlepszych specjalistów w dziedzinie zamówień publicz-
nych – wzięło udział 27 osób. Byli wśród nich zarówno przed-
stawiciele firm i instytucji działających na terenie gminy, jak też 
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Przedsię-
biorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Bełchatowie, a także urzę-
dów gmin sąsiadujących z gminą Kleszczów.

(s)

Dz
D
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Album, folder, ulotki i mapa...

Z tą wiedzą łatwiej 
powiedzą „nie”

å ciąg dalszy ze str. 1

także społecznych skutkach uzależnienia. W mar-
cu zaplanowana została konferencja, która ma sta-
nowić podsumowanie cyklu organizowanych dla mło-
dzieży zajęć.

Organizatorzy tak mówią o celach, które chcieliby 
osiągnąć: Współczesna młodzież bywa często zagu-
biona i na oślep poszukuje dla siebie miejsca w świe-
cie. Zazwyczaj jedynym źródłem wiedzy na temat uży-
wek i narkotyków bywają rówieśnicy. Stąd pomysł na 
wyposażenie młodego człowieka w odpowiednią wie-
dzę i przykłady ukazujące efekty ryzykownych zacho-
wań. W atmosferze przyjaznych spotkań z ciekawymi 
ludźmi zostaną zasiane ziarna konkretnych problemów 
wynikających z niezrozumienia daru wolności. Najważ-
niejszym efektem tego szkolenia będzie umiejętność 
powiedzenia „nie” w sytuacji ryzykownych propozycji 
ze strony napotkanych ludzi.

(s)

to nowe publikacje informacyjne i promocyjne, poświęcone 
gminie Kleszczów. Wszystkie zostały wydane w ostatnich 

miesiącach 2010 r. Największa objętościowo publikacja to boga-
to ilustrowany album „Gmina Kleszczów” wydany w trzech języ-
kach przez VEGA Studio Adv. z Kwidzyna. Na 85 stronach znalazło 

się miejsce na podstawowe informacje 
o naszej gminie oraz 72 fotografie róż-
nych formatów. 

Album stanowi jednocześnie go-
spodarczą prezentację gminy Klesz-
czów, bowiem końcowe strony po-
święcone zostały na przedstawienie 
osiemnastu firm, związanych z na-
szym terenem. Miały one swój znaczą-
cy udział, przede wszystkim finansowy 
w powstaniu wydawnictwa promujące-
go Kleszczów. Wymieńmy wszystkie 
firmy, które stały się partnerami Urzę-
du Gminy przy wydaniu albumu. Są 
to: PGE KWB Bełchatów SA wspólnie 

z PGE Elektrownią Bełchatów SA, Kersten Europe, ARR Arreks SA, 
Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o.o., Caparol Polska Sp. z o.o., 
Colep CCL Polska Sp. z o.o., KWH Pipe Poland Sp. z o.o. BinŻ SA, 
Elbis Sp. z o.o., ARIX Polska Sp. z o.o., ELMEN Sp. z o.o., Ener-
goserwis Kleszczów Sp. z o.o., Knauf Sp. z o.o., CAT Polska Sp. 
z o.o., Hotel Imperial, Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysło-

wo-Technologiczny Sp. z o.o. oraz SOL-
PARK Kleszczów Sp. z o.o.

Pozostałe publikacje to wydawnictwa 
własne Urzędu Gminy w Kleszczowie. 
Jest wśród nich zaktualizowana mapa tu-
rystyczna gminy, z tekstem polsko-angiel-
skim, a także folder promocyjny formatu 
A4, zawierający sporo zdjęć i informa-
cje w językach: polskim, angielskim i nie-
mieckim.

Po raz pierwszy zostały wydane ulot-
ki tematyczne. Każda z nich poświęcona 
jest innej dziedzinie. „Gmina Kleszczów 
– Informator” to zbiór podstawowych in-

formacji, adresów wraz z planem Kleszczowa. „Gmina Kleszczów 
– Strefa korzystnych inwestycji” to zbiór najważniejszych danych 
o charakterze gospodarczym, a także mapa ze schematem dojaz-
du do poszczególnych stref przemysłowych. „Gmina Kleszczów – 
Turystyka i rekreacja” jest opisem miejsc, które warto polecić oso-
bom zainteresowanym krótką, typowo turystyczną wizytą w gminie 
Kleszczów. Każda z ulotek została zilustrowana fotografiami z gmi-
ny Kleszczów.

Wszystkie wymienione publikacje pozwalają uzupełniać wiedzę 
osób odwiedzających gminę Kleszczów, są także materiałami nie-
zbędnymi podczas imprez targowych, konferencji i wystaw. 

(s)

...
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Szkolne wieści
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie

å ciąg dalszy na str. 8

Jubileusz spółki RAMB

Szóstoklasiści poznali już wyniki próbnego sprawdzianu kompeten-
cyjnego. Średnia policzona w oparciu o wyniki wszystkich uczniów to 
23,89 pkt. Średnia dla poszczególnych klas: kl. VI a – 22,7pkt.; kl. VI 
b – 24,88 pkt. Średni wynik dla kraju to 21,91 pkt. – na 40 możliwych 
punktów. Przygotowując próbny sprawdzian kompetencji szkoła 
współpracowała z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi.

***
Magdalena Kochanowska i Oliwia Piechura zdobyły tytuły laure-
atów konkursu „Grunwald 1410”, zorganizowanego w listopadzie 
ub.r. z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Wyniki konkursu, 
w którym wzięło udział 2034 uczestników ze szkół podstawowych 
całej Polski, zostały ogłoszone w styczniu. Szkołę w Kleszczowie 
reprezentowało 9 uczniów z klasy VI b. Wszyscy uzyskali wyniki 
powyżej średniej ogólnopolskiej. Do konkursu przygotowywali się 
pod kierunkiem nauczycielki historii Bożeny Zatorskiej.

***
W grudniu 2010 r. z inicjatywy pedagoga szkolnego E. Hejak oraz 
nauczycielki techniki B. Najmrodzkiej powstał Szkolny Klub Bezpie-
czeństwa. To element międzynarodowego programu edukacyjnego 
„Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault. Członkowie SKB zor-
ganizowali m.in. dwa apele dla klas I-III i IV-VI. Pierwszy dotyczył 
bezpieczeństwa w czasie wolnym, drugi - bezpieczeństwa podczas 
zabaw na śniegu. 
Uczniowie zaprojektowali też ulotki z informacjami na temat dzia-
łalności SKB, na temat agresji i przemocy oraz sposobów jej elimi-
nowania w domu. Na tablicy ściennej zamieścili informacje poświę-
cone bezpiecznej drodze do szkoły. Aktywiści SKB napisali również 
list do rodziców. Został on umieszczony 
na stronie internetowej szkoły.

***
W ramach programu profilaktycznego 
„Trzymaj formę!” promowany jest zdrowy 
styl życia. Działania zostały podzielo-
ne na trzy grupy tematyczne: „Właściwe 
odżywianie”, „Aktywność fizyczna”, Bądź 
bezpieczny”. Omówiono je podczas spe-
cjalnego apelu dla uczniów. Informacje 
o programie przekazano także rodzicom. 
Jednym z realizowanych obecnie pomy-

iesiątą rocznicę świętowała w styczniu firma RAMB, któ-
ra swoją działalność rozpoczęła w styczniu 2000 roku. 

Główny obszar jej działania zawarty został w pierwotnej pełnej na-
zwie: Przedsiębiorstwo Robót Antykorozyjnych, Montażowych, 
Budowlanych „RAMB” Sp. z o.o. Od 2005 r. firma posługuje się 
skróconą nazwą.

Od początku swojego istnienia 
RAMB realizował przede wszyst-
kim zamówienia spółki matki – 
Kopalni Węgla Brunatnego Beł-
chatów SA. Zaczynał od prac 
antykorozyjnych wykonywanych 
na nowych, bądź regenerowanych 
konstrukcjach stalowych (na zdję-
ciu). Z czasem opanowywał co-
raz to nowe sektory działalności, 
wchodząc m.in. w wykonawstwo 

nowych obiektów, montaż urządzeń elektrycznych i energetycz-
nych. 

W obecnej siedzibie w Piaskach, wyróżniającej się charaktery-
stycznymi, niebiesko-pomarańczowymi kolorami elewacji budyn-
ku, spółka funkcjonuje od roku 2005. Przeniosła się tu z Rogowca. 
Nowe miejsce i nowe potrzeby spółki-matki zdynamizowały rozwój 
firmy. Spółka powiększała swoje moce produkcyjne m.in. przej-
mując halę magazynową oznaczoną symbolem CMK T1 i urzą-
dzając tu wytwórnię konstrukcji stalowych.

W 2006 r. RAMB wdrożył produkcję filtrów okładzinowych do 
studni systemu odwodnienia. Od roku 2007 - budował kolejne od-
cinki przenośników taśmowych, obsługujących Odkrywkę Szczer-
ców (m.in. III, IV i V układ KTZ, a także ciągi przenośników łączą-
cych tę odkrywkę z Polem Bełchatów i Elektrownią Bełchatów).

W 2008 r. spółka opanowała technologię wykonywania remon-
tów pomp i silników odwodnienia wgłębnego i powierzchniowego. 

W tym samym roku rozpoczęła 
się największa w historii RAMBU 
inwestycja własna – budowa cią-
gu czyszcząco-malarskiego (na 
zdjęciu). Jego uroczyste urucho-
mienie nastąpiło w 2009 roku.

Pracownicy spółki zbudo-
wali też zakład kruszyw w Polu 

Dz

å ciąg dalszy na str. 8
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å ciąg dalszy ze str. 7

å ciąg dalszy ze str. 7

Szkolne wieści

Szkoła Podstawowa w Łękińsku

Gimnazjum w Kleszczowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zatrudnię 
opiekunkę do dziecka 

(najchętniej ze znajomością 
jęz. angielskiego).

Tel. 604-550-000.

Sprzedam pralkę 

w bardzo dobrym stanie: 
SAMSUNG i BOSCH.

Tel. 606 728 953. 

bicz, podkreślając że sztandar umożliwi budowanie tradycji szkoły, 
pomoże też – tak jak przyjęcie przez szkołę imienia Jana Pawła II – 
w realizacji zadań wychowawczych.
Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć 
naszą inicjatywę i dołączyć do grona fundatorów sztandaru, który jest 
hołdem złożonym wielkiemu Polakowi. Akcję można wesprzeć ku-
pując cegiełki lub składając dar finansowy. Wszyscy hojni darczyńcy 
zostaną uhonorowani wpisem do okolicznościowego albumu, który 
zostanie wydany z okazji nadania szkole imienia – czytamy na stronie 
internetowej szkoły.
Cegiełki można nabywać w siedzibie szkoły. Darowizny można też prze-
kazywać na wskazane konto w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie.

Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

słów są „Taneczne przerwy”. Każdego dnia trzy uczennice klas szó-
stych organizują dla uczniów klas I- III zajęcia taneczne przy muzy-
ce. Program „Trzymaj formę!” zainicjowała E. Palińska - pedagog 
szkolny oraz nauczycielki przyrody K. Syrówka i D. Płomińska.

W konkursie ALFIK MATEMATYCZNY ‘2010 uczestniczyło 
15 uczniów z kl. III-VI. W każdej kategorii wiekowej wyłoniono 
ucznia, który uzyskał największą liczbę punktów. Dyplom uznania 
oraz nagrodę - książkę z zadaniami konkursowymi otrzymał Szy-
mon Koper z klasy V za uzyskanie najlepszego wyniku w kategorii 
jerzyk i jednocześnie najlepszego wyniku w szkole. W trzech innych 
kategoriach najlepsi byli: Piotr Augustyńczyk z kl. III; Mateusz Kny-
siak z kl. IV; Aldona Knysiak z kl. VI. Ci uczniowie otrzymali dyplomy 
za najlepsze wyniki w swoich kategoriach. 

Od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie gimnazjów mają obowią-
zek wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym, który może mieć cha-
rakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy. Nauczyciele przed-
stawili swoim podopiecznym tematykę projektów realizowanych 
w okresie od lutego do czerwca br. Każdy projekt, bez względu na 
tematykę, polega na zespołowym, planowym działaniu uczniów, 
mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowa-
niem różnych metod. Projekt edukacyjny jest realizowany przez ze-
spół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje takie działania jak: 
1) wybranie tematu projektu; 2) określenie celów projektu i zaplano-
wanie etapów jego realizacji; 3) wykonanie zaplanowanych działań; 
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu. 
Kleszczowscy gimnazjaliści będą przeprowadzać szereg działań 
i badań dotyczących zagadnień nie tylko ściśle związanych z przed-
miotami szkolnymi, ale także zajmą się aktualną problematyką spo-
łeczną.

***
Grupa nauczycieli gimnazjum oraz ZSP w Kleszczowie uczestni-
czy w szkoleniu na temat projektowania i wdrażania zdalnych form 
kształcenia. Zajęcia obejmujące 100 godzin ćwiczeń odbywają się 
w Łodzi w systemie weekendowym. Wiedza zdobyta podczas szko-
lenia pozwoli nauczycielom na pracę e-learningową z uczniami. 
Podczas łódzkich zajęć nauczyciele poznają m.in. zasady posługi-
wania się metodą WebQuestu (to metoda nauczania wykorzystują-
ca Internet jako źródło informacji oraz jako narzędzie uczące celo-
wego i rozsądnego korzystania z zasobów wirtualnego świata) oraz 
przygotowywania na lekcje materiałów dźwiękowych, graficznych 
i filmowych. Dokształcanie jest dofinansowane przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nowoczesnych 
Technologii będą uczestniczyć 1 kwietnia w „Dniu Przedsiębiorczo-
ści”. W związku z tym każdy uczeń musi znaleźć zakład pracy, w któ-
rym chciałby odbyć jednodniowe praktyki zawodowe. Taka praktyka 
stworzy uczniom szansę wykorzystania w działaniu wiedzy zdobywa-
nej w szkole, wykonywania zadań na wymarzonym stanowisku pracy 
oraz możliwość weryfikacji wyboru kierunku dalszego kształcenia. 
Uczestnicy praktyk będą mogli bezpośrednio poznać wymagania 
stawiane pracownikom na różnych stanowiskach oraz pozwolą na 
porównanie wyobrażeń o danym zawodzie i stanowisku z rzeczywi-
stością. Koordynatorem projektu jest szkolny doradca zawodowy - 
Katarzyna Wojtania. 

***
Społeczność szkolna rozpoczęła akcję pozyskiwania funduszy na 
zakup sztandaru szkoły. Zaapelowała o to dyrektor A. Nagoda-Gę-

Szczerców. Firma opanowała technologię samodzielnej regenera-
cji płyt gąsienicowych i czerpaków koparek pracujących w kopalni, 
a w 2010 roku – poza realizacją standardowych zamówień - RAMB 
zajmował się m.in. budową systemu rowów i kanałów odwadniają-
cych Pole Szczerców.

Efekty stałego rozwoju spółki widać doskonale na wykresie, 
kończącym jubileuszową prezentację. W ciągu 10 lat działalności 
zatrudnienie tej firmy zwiększyło się ze 162 do 1344 osób, a przy-
chody wzrosły z poziomu 9,75 mln zł do 176 mln zł. Nic dziwnego, 
że przy takiej progresji spółka RAMB lokuje się wysoko w rankin-
gach oceniających najbardziej dynamiczne firmy (m.in. „Gazele Biz-
nesu” i „Gepardy Biznesu”). Zdobywała także inne laury, m.in. cer-
tyfikaty „Przedsiębiorstwo Fair Play” i tytuły: „Solidny Pracodawca” 
i „Solidna Firma”.

W okolicznościowym wydawnictwie, podsumowującym dziesię-
ciolecie działalności spółki prezes zarządu Krzysztof Głowacki napi-
sał m.in. „Początek działalności wspominam z sentymentem. Liczy-
łem wtedy na pomoc osób i instytucji współpracujących z nami, ale 
także wsparcie i zaangażowanie pracowników. Nie zawiodłem się. 
Większość osób, z którymi przyszło mi współpracować pomagało 
w osiągnięciu celów postawionych Spółce. Każda dobra rada była 
ważna stanowiąc dla mnie cenne źródło motywacji do dalszej pracy. 
Naszym mottem jest: Zadowolenie i satysfakcja odbiorców naszych 
wyrobów i usług. Ten kierunek będziemy dalej intensywnie rozwija-
li. Będziemy stawiać na nowe rozwiązania”.

Do gratulacji składanych władzom i pracownikom spółki pod-
czas jubileuszowej uroczystości w dniu 28 stycznia przyłączyła się 
także wójt gminy Kleszczów, Kazimiera Tarkowska, która wręczyła 
prezesowi Krzysztofowi Głowackiemu okolicznościowy talerz z wy-
grawerowanym tekstem życzeń. (s)

W tekście wykorzystane zostały informacje oraz fotografie ze strony 
internetowej spółki „RAMB”. 

Jubileusz spółki RAMB
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Naprawa 
sprzętu AGD

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

USŁUGI ODŚNIEŻANIA

USŁUGI KOPARKO-
ŁADOWARKĄ „Casse”

Stanisław Jędrzejek
Wiewiórów 104
Tel. 693 727 127

www.kostkabruk.pl

l
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Dla poszukujących pracy
oradcy zawodowi zapraszają osoby bezrobotne i poszukują-
ce pracy na zajęcia grupowe w Centrum Aktywizacji Zawodo-

wej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie.
TERMINY I TEMATYKA ZAJĘĆ:

„•	 Poszukiwanie pracy w pigułce”.
Termin zajęć: 16 marca, godz. 10.00
Cel zajęć: poznanie metod poszukiwania pracy oraz nabycie umie-
jętności stosowania ich w praktyce.

„•	 Obraz siebie oraz wyznaczanie celów, jako punkt wyjścia 
w poszukiwaniu pracy”.

Termin zajęć: 24 marca, godz. 10.00
Cel zajęć: zwiększenie motywacji oraz zainspirowanie uczestników 
do aktywności na rynku zatrudnienia, dokonanie refleksji nad zna-
czeniem pracy dla tożsamości człowieka oraz określenie stopnia 
motywacji do działań związanych z poszukiwaniem pracy, sprecy-
zowanie własnych preferencji zawodowych.

„•	 Świadome poszukiwanie pracy jako czynnik warunkujący 
znalezienie zatrudnienia”.

Termin zajęć: 30 marca, godz. 10.00
Cel zajęć: nabycie przez uczestników umiejętności poszukiwania 
pracy oraz zwiększenie motywacji do działania.

„•	 Wgląd w siebie oraz rozpoznanie własnych zainteresowań, 
umiejętności i predyspozycji”, „Zostań Rockefellerem”.

Termin zajęć: 14–15 kwietnia, godz. 10.00
Cel zajęć: dokonanie samooceny, pogłębienie świadomości dotych-
czasowych osiągnięć, posiadanych predyspozycji i umiejętności 
zawodowych, również w kierunku przedsiębiorczości oraz kształto-
wanie aktywnej postawy wobec poszukiwania pracy.

„•	 Asertywność w życiu człowieka”.
Termin zajęć: 29 kwietnia, godz. 10.00
Warsztat realizowany na podstawie autorskiego programu „Aser-
tywność i stres, czyli jak panować nad swoimi emocjami i stresem 
w relacjach z ludźmi”.
Cel zajęć: nabycie umiejętności asertywnego komunikowania, po-
znanie sztuki radzenia sobie ze swoimi emocjami oraz budowanie 
pozytywnych relacji z ludźmi.

„•	 Jak skutecznie walczyć ze stresem?”.
Termin zajęć: 13 maja, godz. 10.00
Warsztat realizowany na podstawie autorskiego programu „Aser-
tywność i stres, czyli jak panować nad swoimi emocjami i stresem 
w relacjach z ludźmi”.
Cel zajęć: nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wypra-
cowanie indywidualnych metod radzenia sobie w sytuacjach konflik-
towych i stresowych.

„Obraz siebie oraz wyznaczanie celów, jako punkt wyjścia •	
w poszukiwaniu pracy”.

Termin zajęć: 20 maja, godz. 10.00
Cel zajęć: zwiększenie motywacji oraz zainspirowanie uczestników 
do aktywności na rynku zatrudnienia, dokonanie refleksji nad zna-
czeniem pracy dla tożsamości człowieka oraz określenie stopnia 
motywacji do działań związanych z poszukiwaniem pracy, sprecy-
zowanie własnych preferencji zawodowych.

„Kurs inspiracji” - wybrane zagadnienia•	
Termin zajęć: 8–10 czerwca, godz. 10.00
Cel zajęć: zwiększenie motywacji i zainspirowanie uczestników do 
aktywnego udziału w kreowaniu własnej przyszłości zawodowej.

„Świadome poszukiwanie pracy jako czynnik warunkujący •	
znalezienie zatrudnienia”.

Termin zajęć: 30 czerwca, godz. 10.00
Cel zajęć: nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności 
poszukiwania pracy oraz zwiększenie ich motywacji do działania.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zainteresowane uczest-
nictwem w zajęciach proszone są o kontakt z doradcą zawodowym, 
w siedzibie PUP Bełchatów, pok. 13, 14, 17 (wejście przez pokój 29), 
parter, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjmowanie zgłoszeń upływa na 5 dni przed ustalonym ter-
minem zajęć.

Należy 
oznakować nieruchomość

związku ze zbliżającym się Spisem Powszechnym Ludno-
ści i Mieszkań, który zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia 

do 30 czerwca 2011 roku Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina 
wszystkim mieszkańcom o obowiązku oznakowania swojej nieru-
chomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablicy 
porządkowej z nadanym numerem posesji.

Obowiązek ten wynika z art. 47 b ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. 
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Czytelna i widoczna tablica po-
rządkowa w znacznym stopniu ułatwi rachmistrzom spisowym zloka-
lizowanie respondenta.

Przypominamy też, że właściciele nie oznakowanych nierucho-
mości, podlegają karze grzywny lub nagany, zgodnie z art. 64 usta-
wy z dnia 20 maja 1971 r. „Kodeks Wykroczeń” (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 109 poz.756 z późn. zm.).

Miejsce na psie kupy
łaścicielom psów przypominamy, że na terenie gminy Klesz-
czów zostały zamontowane Stacje PSI PAKIET z dystrybu-

torem woreczków oraz pojemnikiem zbiorczym, umożliwiającym ła-
twe i higieniczne pozbywanie się psich nieczystości. Korzystanie 
z wyposażenia tych stacji ułatwia właścicielom psów usunięcie nie-
czystości pozostawianych przez czworonogi. Psie od-
chody umieszczane są w zamkniętym opakowaniu, 
a następnie wyrzucane do specjalnego pojemnika na 
psie nieczystości lub do kosza na odpady komunalne.

Psie odchody są poważnym zagrożeniem dla zdro-
wia człowieka. Powodują one ryzyko odzwierzęcych 
inwazji pasożytniczych, takich jak toksokaroza czy bą-
blowiec. Stacje PSI PAKIET zostały zamontowane na 
terenie Kleszczowa, w następujących miejscach:
1. Centrum Kleszczowa - w pobliżu targowiska,
2. Przy skrzyżowaniu ul. Źródlanej z Kwiatową,
3. Przy skrzyżowaniu ul. Sportowej z Brzozową,
4. Przy skrzyżowaniu ul. Słonecznikowej z Różaną,
5. Przy skrzyżowaniu ul. Wschodniej z Poziomkową.

Zachęcamy właścicieli psów do korzystania z ustawionych po-
jemników, po to by wszystkim mieszkańcom dać szansę życia w czy-
stym, przyjaznym otoczeniu.

D W

W



10  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 4/312

Sport

Sport

10
Kopały piłkę w hali

lutego w gimnazjum w Łobudzicach odbyły się mistrzostwa 
LZS powiatu bełchatowskiego w halowej piłce nożnej dziew-

cząt do lat 16. Uczestniczyły w nich drużyny reprezentujące Łobu-
dzice (gm. Zelów), Kluki oraz Kleszczów (LKS Omega Kleszczów). 
Mistrzostwa wygrała druży-
na gospodarzy, zaś zespół 
Omegi znalazł się na II miej-
scu.

Sk ład nasze j  druży -
ny: Izabela Rutkowska, Ka-
tarzyna Sukiennik, Nicole 
Szczekocka, Angelika Mi-
zera, Paulina Gałwa, Pau-
lina Mundił, Kinga Troja-
nowska, Natalia Chrząszcz, 
Konstancja Rechenek, Klau-
dia Łysik, Klaudia Kowalska. 
Dziewczęta uczą się w gim-
nazjum w Kleszczowie i są 
zrzeszone w LKS Omega Kleszczów.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i piłki.

Zwrot akcyzy za paliwo
1 do 31 marca rolnicy z terenu gminy mogą starać się w Urzędzie 
Gminy o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napę-

dowego. Wnioski w tej sprawie należy złożyć wraz z fakturami VAT(lub ich ko-
piami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem), stanowiącymi dowód zaku-
pu oleju napędowego w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.

Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych po-
kój nr 6 oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. W/w 
wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

***
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.11.2010 r. (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 235 poz. 1541) stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2011 roku 
wynosi 0,85 zł na 1 litr oleju.

Limit zwrotu podatku akcyzowego 
w 2011 r. na 1 hektar użytków rolnych 
wynosi 73,10 zł. Kwotę zwrotu ustala się 
jako iloczyn ilości oleju napędowego, wy-
nikającej z faktur VAT i stawki zwrotu po-
datku na 1 litr oleju w ramach roczne-
go limitu.

Zwrot podatku przysługuje produ-
centowi rolnemu, będącemu posiada-
czem gospodarstwa rolnego w rozumie-
niu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku współposiadania, zwrot 
podatku przysługuje temu współposiada-
czowi, w stosunku do którego pozostali 
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę 
(nie dotyczy współmałżonków).

Badania gleby
rząd Gminy w ramach pomocy świadczonej dla rolników pośredniczy 
od kilku lat w agrochemicznych badaniach gleby. Pozwalają one usta-

lić wartość odczynu pH wskazującego na stopień zakwaszenia gleby, a także 
zasobność gleby w mikroelementy. Dzięki uzyskanym wynikom rolnicy dowia-
dują się m.in. o wielkości koniecznej dawki wapna nawozowego, jaką należy 
stosować przez okres czterech lat.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy trwa przyjmowanie zgłoszeń rolni-
ków, którzy chcą poddać próbki uprawianej gleby badaniom agrochemicznym. 
W tym roku istnieje także możliwość przebadania podłoży ogrodniczych. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy - Referat Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Gruntami (tel. 44/ 731-31-10 wew.131).

Do materiału siewnego
rząd Gminy w Kleszczowie informuje, iż do 25 czerwca 2011 r. Oddziały 
Terenowe Agencji Rynku Rolnego przyjmują wnioski o przyznanie 

dopłaty do zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany, który został wykorzystany w okresie od 
15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r. 

Dopłaty dotyczą: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, 
ziemniaków oraz mieszanek zbożowych i pastewnych. Stawka dopłat do 
1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych  materiałem siewnym kategorii 
elitarny lub kwalifikowany wynosi:

100 zł –dla zbóż i mieszanek zbożowych i pastewnych,•	
160 zł – w przypadku roślin strączkowych,•	
500 zł - w przypadku ziemniaków.•	

Aby uzyskać dopłatę do zużytego materiału siewnego lub należy zachować 
minimalny wysiew na 1 ha powierzchni gruntów ornych, określony dla danego 
rodzaju zbóż. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Urzędem Gminy 
w Kleszczowie (pok. 26), gdzie można pobrać formularz wniosku. Wnioski 
natomiast można składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego 
w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18 (tel. 42/ 685-52-11, 685-52-14). Telefoniczny 
punkt informacyjny Agencji Rynku Rolnego - tel.22/ 661-72-72 oraz na stronie 
internetowej www.arr.gov.pl. 

Poszukujemy na terenie gminy Kleszczów 

małego domu do natychmiastowego 
zamieszkania lub do zamieszkania 

po niewielkim remoncie. 
Na oferty oczekujemy w dni powszednie 

w godz. 9 – 15 pod nr tel. 44/ 731 31 10 wew. 138. 
Ogłoszenie aktualne do końca lutego br. 

Od

U

U

SOLPARK na Dzień Kobiet
Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet SOLPARK przygotował 

specjalną ofertę - pakiety relaksacyjne, które mogą stanowić oko-
licznościowy upominek.

Pakiet relaksacyjny - w jego skład wchodzą 4 godziny luksu-
su w dobrej cenie. Za jedyne 50 zł Panie mogą skorzystać z sauny, 
groty solnej, fotela masującego oraz basenu.

Pakiet hawajski – w trosce o harmonię ciała i ducha zostały po-
łączone dwie starannie dobrane usługi relaksacyjne: sauna turecka 
60 minut, masaż hawajski całego ciała 90 minut. Koszt ponad dwu-
godzinnego, intensywnego relaksu to 120 zł.

Pakiet noworoczny - stanowi zachętę do realizowania posta-
nowień noworocznych, które są często związane z dbałością o syl-
wetkę. Pakiet zawiera: masaż hawajski (plecy, nogi – tył – przód), 
sauna 60 minut, basen 120 minut. Pakiet ma wartość 100 zł.

Dla Pań, które chciałyby samodzielnie skomponować wachlarz 
usług, z jakich chcą skorzystać, SOLPARK przygotował pakiety 
wartościowe:

100 zł.•	  Termin realizacji 3 m-ce. Wartość faktyczna pakietu 
110 zł.
200 zł.•	  Termin realizacji 6 m-cy. Wartość faktyczna 230 zł.
300 zł.•	  Termin realizacji 9 m-cy. Wartość faktyczna 360 zł.
Do powyższych wartości należy doliczyć kaucję zwrotną za kar-

net w wysokości 15 zł. Podane ceny są cenami brutto.

Rolnicy mogą odzyskać część pienię-
dzy wydanych na zakup paliwa, wyko-
rzystanego w pracach polowych

SOLPARK Kleszczów Sp. z o.o. informuje, że KRIOSAU-
NA będzie uruchamiana przez 2 ostatnie pełne tygodnie 
każdego miesiąca, codziennie od godz. 18.00 (np. w lutym 
– od 14 do 27). Zapisy – pod nr tel. 44/ 731 65 01.
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lutego drużyna Omegi zmierzyła się 
z Włókniarzem Konstantynów i wy-

grała 2:0.

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.

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

S p o r t

S p o r t

S p o r t

S p o r t
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6

W

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.

Sparringi IV ligi

Białej Rawskiej odbył się 10 lu-
tego finał wojewódzki Licealiady 

w tenisie stołowym chłopców. W rozgryw-
kach wzięło udział 12 szkół z całego wo-
jewództwa, w tym także drużyna Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie w składzie: Daniel Król, Oskar Jaż-
dżyk i Andrzej Kubik.

Występ naszych pingpongistów oka-
zał się bardzo udany. Wywalczyli III miej-
sce i okazali się lepsi m.in. od drużyny 
II LO w Bełchatowie - innego przedsta-
wiciela naszego powiatu w finale woje-
wódzkim.

Tenisiści na podium

Seniorzy Omegi wygrywają
lutego w SOLPARKU odbyły się 
mistrzostwa LZS powiatu bełcha-

towskiego w halowej piłce nożnej senio-
rów. Zmierzyły się ze sobą reprezentacje: 
Bełchatowa, Zelowa, Kluk i Kleszczowa 
(LKS Omega). W kolejnych meczach pa-
dły następujące wyniki: 

Omega Kleszczów – Kluki 5:0•	
Zelów – Bełchatów 6:0•	
Bełchatów – Kluki 3:1•	
Omega Kleszczów – Bełchatów 11:0•	
Zelów – Kluki 6:2•	

Końcowa kolejność drużyn: I. LKS 
Omega Kleszczów; II. Zelów; III. Beł-
chatów; IV. Kluki. Skład drużyny Ome-
gi: Marcin Kurzawa, Tomasz Kurstak, 
Piotr Słodkiewicz, Piotr Wałczyński, 
Robert Tomasz, Krzysztof Baryła, Ka-
rol Belica, Daniel Nowaczyk, Maciej 
Rybak, Łukasz Marciniak. Trener – 
Piotr Czaplarski.

Za zajęcie miejsc I-III drużyny 
otrzymały puchary oraz dyplomy. 

9 lutego nasi piłkarze podejmowali 
Ceramikę Paradyż i zremisowali 2:2.
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Teraz kolej na „Hołd pruski”

Wirtualny spacer po gminie

aftowana „Bitwa pod Grunwaldem”, od której prezentacji 
w Kleszczowie minie niedługo pięć miesięcy, odbywa wę-

drówkę po Polsce. Oglądali ją dotychczas m.in. mieszkańcy Beł-
chatowa, Łodzi i Białegostoku. Z okazji prezentacji w tym ostatnim 
mieście na antenie TVP Białystok pojawiła się obszerna relacja. Po-
lecamy jej obejrzenie osobom, które chciałyby się więcej dowie-
dzieć o technologii powstawania haftowanego dzieła. Opowiada 
o nim przede wszystkim białostoczanin Grzegorz Żochowski, któ-
ry przekształcił cyfrowe zdjęcie oryginału na komputerowe wydruki, 
pomocne hafciarkom w wykonywaniu poszczególnych fragmentów. 
Archiwalny zapis filmu znaleźć można pod adresem: http://www.tvp.
pl/bialystok/edukacja/konik/wideo/01022011/3890855. Z filmu do-
wiemy się także, że kolejną pracą hafciarskiego zespołu będzie ko-
pia kolejnego dzieła Matejki – „Hołdu pruskiego”.

- Są przygotowywane prace typu zdobycie skanu, zdobycie 
środków, dogadanie się z producentem materiału. To potrwa kilka 
miesięcy, zanim przyjdzie do wyszywania – powiedział na antenie 
TVP Białystok G. Żochowski.

Informacje o kolejnych planach grupy hafciarek potwierdza 
Anna Kuśmierek – jedyna mieszkanka gminy Kleszczów, która 

uczestniczyła w tworzeniu haftowanej repliki „Bitwy”. Przyznaje, że 
grupa podtrzymuje kontakty i planuje dalszą współpracę. Na pyta-
nie o to, czy włączy się do tworzenia kopii „Hołdu pruskiego”, odpo-
wiada bez cienia wahania w głosie: Tak. Mówi, że jest na to zde-
cydowana, pomimo wielkiej ilości czasu jaki trzeba poświęcić na 
wykonanie „swojego” fragmentu obrazu.

- Najważniejszy jest końcowy efekt naszej wspólnej pracy – 
wspaniały, duży obraz – mówi.

Haft krzyżykowy to nadal wielka pasja Anny Kuśmierek. Pierw-
sze próbki prac wykonała tą techniką 7-8 lat temu, pracując jako in-
struktor w domu kultury w Antoniówce. 
Potem wprowadziła ten temat na zaję-
cia prowadzone z dziećmi, które przy-
chodziły do domu kultury. Z czasem 
zaczęła wykonywać większe kompo-
zycje. 1/40 część obrazu „Bitwa pod 
Grunwaldem” była – jak dotąd - jej naj-
większą pracą. 

Teraz przygotowuje dla siostry ha-
ftowany portret jej dziecka, poświęca-
jąc na to około 2 godzin dziennie. Pra-
ca będzie miała wymiary 30x40 cm.

Pani Anna nie boi się trudu, zwią-
zanego z dużo większym formatem 
części „Hołdu pruskiego”. 

- Zaczniemy haftować w jednym terminie i tym razem nie będzie 
trzeba się tak spieszyć jak przy „Bitwie” – mówi.

Chętnych do wspólnej pracy nad kopią kolejnego obrazu J. Ma-
tejki nie brakuje. Po sukcesie, jaki hafciarkom przyniosła „Bitwa” do 
Janiny Panek – inicjatorki dzieła zgłosiło się wiele nowych osób. 
Pierwszeństwo będą jednak miały te hafciarki, które sprawdziły się 
przy pierwszym dziele. (s)

Anna Kuśmierek przy pracy 
nad fragmentem „Bitwy”

H

irtualne spacery od kilku lat znakomicie uzupełniają firmowe strony inter-
netowe oraz reklamy, zamieszczane na stronach www. Aby sprawdzić, 

jak wygląda ten typ prezentacji można zajrzeć na www.wkraj.pl, gdzie zamiesz-
czona została m.in. prezentacja gminy Kleszczów. Materiały do niej przygotowano 
w 2010 r. na zlecenie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

Znajdziemy tu panoramy 17 różnych miejsc naszej gminy. Oprócz szkół, przed-
szkoli, kompleksu „SOLPARK”, kościołów, placów zabaw i parku, obejrzymy także 
siedzibę Urzędu Gminy, hotel „Imperial”, punkty widokowe w Kleszczowie i Żłobnicy. 
Odrębna zakładka została poświęcona Kleszczowskim Strefom Przemysłowym.

Dzięki wirtualnym spacerom możliwe jest prezentowanie na odległość miejsc 
atrakcyjnych turystycznie, terenów inwestycyjnych itp. Główną zawartość takich 
prezentacji stanowią panoramy 360 stopni. Dzięki nim widz może obejrzeć otoczenie każdego miejsca, w którym wcześniej zostały wykona-
ne zdjęcia. Panoramy pozwalają obracać się we wszystkie strony, pozwalają się przybliżać do obiektów lub od nich oddalać, a także oglą-
dać wybrane szczegóły (jak ten na zdjęciu, wykonanym przy kościele w Łękińsku).

Wartość informacyjną panoram wzbogacają często opisy danego miejsca, odczytywane przez lektora. Dodawana jest też muzyka i na-
pisy. W przypadku prezentacji gminy Kleszczów oprócz polskiej wersji językowej zamieszczone zostały napisy w języku angielskim i nie-
mieckim. (s)

W


