
Uroczystość w Bogumiłowie
Lubelska spółka Ekobenz to kolejny inwestor w Kleszczow-

skiej Strefie Przemysłowej nr 4, który buduje tu swój zakład. 
20 marca w miejscu inwestycji odbyła się uroczystość wmuro-
wania aktu erekcyjnego. Wśród kilkudziesięciu jej uczestników, 
poza zarządem Ekobez sp. z o.o. i radą nadzorczą, obecni byli 
m.in. przedstawiciele biura projektowego, generalnego wykonaw-
cy i podwykonawców. Urząd Gminy w Kleszczowie reprezentował 
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å ciąg dalszy na str. 5

å ciąg dalszy na str. 3

Trzy klasy w liceum,  
jedna w technikum

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ogłosił ofertę edukacyj-
ną, która obowiązywać ma przy naborze uczniów na rok szkolny 
2015/2016. Wynika z niej, że w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Jana Pawła II powstaną trzy klasy pierwsze.

Więcej na str. 7

Życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych 
– pełnych zdrowia nadziei  

i wypoczynku w rodzinnym gronie. 
Niech te Święta będą czasem 

wzajemnej życzliwości, 
a szczególna atmosfera tych dni 
napełni każdego z nas spokojem,  
pogodą ducha i da nam radość 

płynącą z Wielkiej Nocy. 
Wesołego Alleluja!

Przewodniczący Rady Gminy   
Sławomir Śluga  

Wójt Gminy
Sławomir Chojnowski

Stop wypalaniu
Wczesna wiosna to czas, w którym właściciele łąk, pól i nie-

użytków decydują się na ryzykowne porządki - wypalanie wysu-
szonych traw i chwastów, 
które pozostały z po-
przedniego roku. Przed 
negatywnymi skutkami 
tego procederu przestrze-
gają zarówno strażacy, 
leśnicy, jak też ekolodzy 
oraz instytucje współpra-
cujące z rolnikami (np. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ośrodki do-
radztwa rolniczego).

Więcej na str. 9

Piłkarska wiosna…
…rozkręciła się już na dobre. Po dwa rozegrane mecze mają 

za sobą trzecioligowcy Omegi (na zdjęciu) i Omega 2 z klasy okrę-
gowej. Piłkarscy kibice w wiosennej rundzie będą mieli wiele okazji, 
by na boiskach gminy Kleszczów dopingować zespoły Omegi i Alfy. 

Więcej na stronie 10 – 11.

Akcja „Szybki PIT” 
w Kleszczowie

W piątek 20 marca w godz. 10-14 w siedzibie 
Urzędu Gminy w Kleszczowie w ramach akcji „Szyb-
ki PIT” pracownik Urzędu Skarbowego w Bełchato-
wie pomagał mieszkańcom gminy w składaniu dro-
gą elektroniczną indywidualnych rocznych zeznań 
podatkowych za 2014 rok. Osoby mające trudności z wypełnie-
niem PIT-u mogły uzyskać niezbędną pomoc przy wypełnianiu for-
mularzy podatkowych. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, 
w ciągu czterech godzin funkcjonowania punktu przyjęto 40 dekla-
racji. Dla porównania w Szczercowie i Ruścu w podobnej akcji zło-
żono po 20 deklaracji. Ogólnopolska akcja „Szybki PIT” dotyczą-
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W urzędowym kalejdoskopie

Komunikaty medyczne

Joanna Guc - zastępcą wójta gminy
8 marca został uzupełniony vacat na stanowisku zastępcy wójta gminy. Wójt 
Sławomir Chojnowski powierzył je Joannie Guc. Do tego czasu kierowała 
ona Referatem Spraw Ogólnych i Gospodarczych.

Kto otrzymał gminne dotacje?
682 pozycje liczy lista osób, które w 2014 roku zawarły z Gminą Kleszczów 
umowy o udzielenie dotacji na zakup i montaż urządzeń ograniczających 
emisję zanieczyszczeń. Łączna wartość przyznanych z budżetu gminy i wy-
korzystanych w zeszłym roku dotacji na ten proekologiczny cel wyniosła 
prawie 10,5 mln zł. Na liście obok nazwiska beneficjenta i typu dotowanego 
urządzenia podana została kwota uzyskanej dotacji. W kilku przypadkach 
doszło do zawarcia umowy, ale niewykorzystana dotacja została zwrócona 
gminie.
Upublicznienie listy przyznanych przez gminę dotacji jest zgodne z obowią-
zującym regulaminem przyznawania takich dotacji.
Podanie do wiadomości publicznej nazwisk osób oraz wysokości przyznanej 
dotacji przewiduje także obowiązujący obecnie regulamin dofinansowania, 
udzielanego z budżetu gminy do zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdob-
nych. Lista osób, które w minionym roku uzyskały dofinansowanie z budżetu 
gminy do zakupu sadzonek ozdobnych drzew i krzewów 11 marca została 
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kleszczów (www.
bipkleszczow.pl). Liczy ona 131 nazwisk beneficjentów, którzy na zakup sa-
dzonek wydali łącznie 168 934,96 zł.
Warto zwrócić uwagę na to, że coraz więcej osób korzysta z „zielonych” do-
tacji. W roku 2013 lista beneficjentów liczyła 98 pozycji.

Rolnicy odbiorą ponad 56 tys. zł
Od 1 do 28 lutego Urząd Gminy w Kleszczowie przyjmował wnioski rolników, 
dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju na-
pędowego. Dokumenty niezbędne do starania się o zwrot należnych pienię-
dzy złożyło w tym czasie 130 producentów rolnych.
W złożonych wnioskach producenci rolni wykazali ponad 990 hektarów użyt-
ków rolnych, na które przysługuje zwrot akcyzy. Do wniosków dołączyli faktu-
ry VAT dotyczące zakupu oleju napędowego w łącznej ilości 59,1 tys. litrów.
Wyliczona przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy kwota 

OGŁOSZENIE
Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 
oraz Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 
stycznia 2015 r. podaję do publicznej wiadomości informację 
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowości Czyżów.

Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem moż-
na się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

zwrotu wyniesie 56.146,44 zł. Decyzje dotyczące zwrotu części podatku ak-
cyzowego wydawane były w terminie 30 dni od daty złożenia poszczególnych 
wniosków, natomiast wypłata należnej kwoty nastąpi w dniach od 1 do 30 
kwietnia.
Zaczyna się sezon wiosennych prac polowych. Już teraz zachęcamy rolni-
ków do gromadzenia faktur, związanych z zakupem oleju napędowego wyko-
rzystywanego w maszynach rolniczych. Będą one potrzebne do starania się 
o zwrot kolejnej kwoty akcyzy za okres od 1 lutego do 31 sierpnia 2015 roku.

Prawie 320 przyznanych stypendiów
Do końca lutego w Urzędzie Gminy trwało przyjmowanie wniosków o przy-
znanie stypendiów. Wpłynęło 321 wniosków. 10 marca ich rozpatrzeniem 
zajęła się na swym posiedzeniu Gminna Komisja Stypendialna. Przyznano 
316 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponad-
gimnazjalnych, prowadzonych przez gminę Kleszczów. Łączna kwota sty-
pendiów motywacyjnych, które po pierwszym semestrze zasilą uczniowskie 
kieszenie wyniosła 187 260 zł. Jak zwykle największą część stanowiły sty-
pendia przyznane za wyniki w nauce. Otrzyma je 235 uczniów, a ich łączna 
kwota to 146 210 zł.
Stypendia przyznane 74 uczniom za inne szczególne osiągnięcia (np. arty-
styczne, sportowe) stanowią kwotę 36 750 zł. Stypendia o charakterze so-
cjalnym przyznane 7 uczniom miały łączną wartość 4300 zł. Pięć wniosków 
stypendialnych Gminna Komisja Stypendialna rozpatrzyła negatywnie, nie 
spełniały bowiem warunków, które zapisane są w obowiązującym regulami-
nie przyznawania stypendiów.

Ulica Akacjowa do remontu
W przetargu ogłoszonym przez Urząd Gminy na przebudowę ulicy Akacjowej 
oferty złożyło 7 wykonawców. Najkorzystniejsze warunki zaoferował PTUH 
„ROMTRANS” Roman Zając z siedzibą w Ostrowach nad Okszą. 
Ulica Akacjowa w Łękińsku będzie przebudowana na odcinku prawie 1,4 
km prowadzącym z Łękińska do Wolicy. Przebudowa ma objąć ścieżkę 
rowerową, chodnik, a także indywidualne zjazdy. Oprócz wykonania nowych 
nawierzchni (z barwionej kostki betonowej) i wymiany uszkodzonych 
betonowych krawężników, zadaniem firmy wykonawczej będzie wykonanie 
nowej nawierzchni zatoki autobusowej (z kostki granitowej) oraz konserwacja 
rowu. Na koniec inwestycji wykonawca ma uzyskać tzw. zgłoszenie do 
użytkowania. 
Remont tej ulicy nie będzie wymagał zamknięcia jej dla ruchu – użytkownicy 
mogą spodziewać się co najwyżej miejscowych zwężeń.

Wiosenne cięcie
Urząd Gminy powierzył spółce Zakład Komunalny „Kleszczów” cięcie 
pielęgnacyjne drzew rosnących przy 
drogach gminnych i powiatowych 
oraz przy osiedlowych ulicach. 
Prace rozpoczęły się pod koniec 
lutego i potrwają do 15 kwietnia. 
W tym roku zostanie przyciętych 
3451 sztuk roślin, a kwota 
wynagrodzenia wyniesie 86 275,00 
zł brutto.

(s)

Terminy przyjęć lekarskich
Najbliższe terminy przyjęć lekarzy pediatrów i ginekologów, 
a także terminy badań USG dzieci i dorosłych, organizowane 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia na zlecenie Urzędu Gminy w 
Kleszczowie  przedstawiamy poniżej.

Przyjęcia lekarzy pediatrów
• 11.04., godz. 9.00-14.00 - dr V. Gołąbek
• 16.04., godz. 13.00-18.00 - dr A. Socha-Banasiak
• 25.04., godz. 9.00-13.00 - dr A. Socha-Banasiak
• 30.04., godz. 10.00-13.00 - dr V. Gołąbek
Rejestracja - tel. 535 011 383 (wt, śr  w godz. 10.00-12.00)

Przyjęcia lekarzy ginekologów
• 03.04., godz. 13.00-19.00 - dr R. Skalski
• 24.04., godz. 13.00-19.00 - dr R. Skalski
• 25.04., godz. 9.00-14.00 - dr A. Laskowska 
Rejestracja - tel. 535 011 383 (wt, śr  w godz. 10.00-12.00)
• 09.04., godz. 13.00-18.00 - dr A. Laskowska 
Rejestracja WAM, tel. 44/ 731 30 15

Badania USG dzieci i dorosłych
• 18.04., godz. 9.00-14.00 - USG dzieci/ ortopeda
• 25.04., godz. 9.00-14.00 - USG tarczycy/ jamy brzusznej
Rejestracja - tel. 535 011 383 (wt, śr  w godz. 10.00-12.00)
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å ciąg dalszy ze str. 1

wadniającym. Najpierw trzeba będzie wykonać nowe koryto, którym 
popłynie woda z systemu odwadniającego kopalnię.

Na drugim końcu prace skupiły się na wykonaniu przy gmin-
nej obwodnicy dodatkowego pasa, który umożliwi zjazd w ulicę Mo-
drzewiową oraz włączenie się do ruchu pojazdów skręcających 
z niej w obwodnicę. Jak informuje kierownik budowy Adam Mazur, 
nie będzie konieczna przebudowa fragmentu ścieżki rowerowej, 
biegnącej przy obwodnicy. Wystarczy tylko przesunąć rów w pobli-
że istniejącej ścieżki.

Zgodnie z umową podpisaną pod koniec listopada ub. roku in-
westycja ma być zrealizowana w ciągu 14 miesięcy. Jej general-
nym wykonawcą jest DROG-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lubojen-
ce k. Częstochowy. (s)

Do

Praca na kilku frontach
rzeci miesiąc prowadzone są prace przy największej w tym 
roku drogowej inwestycji w gminie Kleszczów, która obej-

mie drogi o łącznej długości prawie 2,8 km. W jej ramach w Łękiń-
sku przebudowane zostaną fragmenty kilku ulic i dwa skrzyżowania, 
powstaną też odcinki nowych dróg i nowe przepusty na kanałach 
odwadniających. Pracę przy inwestycji znajdą nie tylko fachowcy 
z branży drogowej. Zanim powstaną nowe jezdnie i chodniki prze-
prowadzona zostanie modernizacja i rozbudowa podziemnych sie-
ci: kanalizacyjnej i wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i ener-
getycznej, a także rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego.

Przebudową objęte są ulice: Północna (odcinek 500 metrów), 
Długa (929 m), Modrzewiowa (123 m) oraz Topolowa. Na tej ostat-
niej zmodernizowany będzie dojazd do zabudowań Rolniczej Spół-

dzielni Produkcyjnej na odcinku 131 m i powstanie nowa trasa do-
jazdu do gminnej oczyszczalni ścieków w Łękińsku. Będzie miała 
ponad 420 m długości.

Dotychczas przeprowadzono wycinkę drzew kolidujących z tra-
są wyznaczoną pod odcinki nowych dróg i wykarczowano pozo-
stałości po tej wycince. Wykonano też duże fragmenty sieci ka-
nalizacyjnej. Warto wiedzieć, że teren na którym prowadzona jest 
inwestycja to najniżej położone miejsca w Łękińsku. Tu po gwałtow-
nych ulewach gromadzi się najwięcej wody.

W pobliżu zabudowań rolniczej spółdzielni, w sąsiedztwie gmin-
nej obwodnicy zgromadzone zostały zapasy kruszywa, wykorzysty-
wanego na podbudowę dróg. Najbardziej zaawansowane są prace 
przy przedłużeniu ulicy Modrzewiowej. Dzięki dobudowaniu odcinka 
o długości 375 metrów ulica zostanie połączona z gminną obwodni-
cą. Podziemne roboty wzdłuż tej drogi zostały już zakończone. Te-
raz na jednym jej krańcu trwa przebudowa przepustu na kanale od-

Przedszkolny nabór
31 marca potrwa rekrutacja dzieci na rok szkolny 
2015/2016, którą ogłosili dyrektorzy przedszkoli samorzą-

dowych gminy Kleszczów. Szczegółowe zasady rekrutacji opisane 
są na stronach internetowych placówek przedszkolnych: www.wi-
kom.pl/ppskleszczow; www.wikom.pl/ppslekinsko; www.wi-
kom.pl/ppsluszcz.

Zainteresowani znajdą je klikając w zakładkę „Dla Rodziców”. 
Znajdą tam również formularze wniosków rekrutacyjnych oraz for-
mularze oświadczeń, które mogą być potrzebne przy zapisywaniu 
dziecka do przedszkola.

Rodzice, którzy chcieli zapoznać się szczegółowo z ofertą 
przedszkoli, a także sprawdzić warunki, w jakich prowadzone są 
przedszkolne zajęcia, korzystali z zaproszenia do udziału w „Dniu 
otwartym”. W Łuszczanowicach przedszkole zorganizowało taki 
dzień 11 marca, w Kleszczowie - 18 marca, a w Łękińsku - dzień 
później.

(s)

Przy ul. Topolowej ułożono nowe fragmenty kanalizacji

Prace przy dodatkowym tzw. pasie włączającym

 Przebudowa przepustu oznacza 
przemieszczenie dużych mas ziemi

T

ca składania rocznych zeznań podatkowych ruszyła po raz szósty. 
Głównym celem akcji jest uświadomienie podatnikom tego, jakie ko-
rzyści płyną z terminowego i szybkiego składania deklaracji podatko-
wych oraz rozpowszechnienie informacji o możliwości składania de-
klaracji podatkowych drogą elektroniczną. Można to zrobić w domu 
pobierając odpowiednią aplikację ze strony internetowej minister-
stwa finansów.  Liczba osób rozliczających się przez Internet wzra-
sta z roku na rok. W 2009 roku rozliczyło się 320 tys. osób. Rok póź-
niej, w 2011 r. już ponad milion podatników skorzystało z tej formy. 
W 2013 roku ponad 3,5 miliona podatników a w 2014 roku już po-
nad 5 milionów osób wysłało PIT przez Internet. Przypominamy, że 
termin składania rocznych zeznań podatkowych upływa 30 kwietnia.

Akcja „Szybki PIT” 
w Kleszczowie
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Nowy minibus  
już wozi pasażerów

eściu dostawców ubiegało się o zamówienie gminy Kleszczów na 
dostawę nowego, 19-miejscowego minibusa. Najkorzystniejszą 

ofertę przedstawiła sanocka spółka 
AUTOMET Group. Podpisana 3 paź-
dziernika umowa została zrealizo-
wana na początku marca. Na placu 
Zakładu Komunalnego „Kleszczów” 
pojawił się nowy pojazd pasażerski 
marki Mercedes Sprinter w srebrzy-
stym kolorze. Ten komfortowo wy-
posażony minibus wyróżnia się m.in. 
szerokimi, otwieranymi elektrycznie 
drzwiami dla pasażerów, a także po-
większoną częścią bagażową.

W wyposażeniu znalazły się urzą-
dzenia ułatwiające pracę kierow-
cy – czujniki i kamera cofania, zin-

tegrowana z zestawem multimedialnym, który ma też fabryczną nawigację 
GPS. Producent wygo-
spodarował nieco miej-
sca do zamontowania 
stolika konferencyjnego. 
Dwa monitory umożli-
wiają pasażerom ogląda-
nie podczas jazdy cyfro-
wej telewizji, lub filmów 
z odtwarzacza CD i DVD. 
Tak jak w znacznie więk-
szych autokarach tury-
stycznych każdy pasa-
żer może indywidualnie 
regulować intensywność 
nawiewu-klimatyzacji. 

Kwota brutto, którą na zakup mini-
busa przeznaczyła ze swego budżetu 
gmina wyniosła 383.883 zł. Pierwszymi 
pasażerami byli uczniowie kleszczow-
skiego gimnazjum, którzy 18 marca wy-
jechali do Łodzi.

Nowy Sprinter jest istotnym uzupeł-
nieniem pasażerskiego taboru gmin-
nej spółki Zakład Komunalny „Klesz-
czów”. Wcześniej dysponowała ona 
tylko jednym pojazdem tej wielkości – 
także 19-miejscowym minibusem mar-
ki Iveco. (s)

Sz

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ro-
gowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 
oraz uchwały Nr XXXII/312/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 
28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Rogowiec 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 marca 
2015 r. do 15 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczo-
wie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów w poniedziałki, środy, 
czwartki i piątki w godz. od 730 do 1530 oraz we wtorki w godz. od 
900 do 1700.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 r. 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie o godz. 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść 
uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2015 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z prowadzo-
nym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu zmiany 
planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi 
i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wój-
ta Gminy Kleszczów na adres Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. 
Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywa-
nia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na adres mailowy: kancelaria@klesz-
czow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2015 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu po-
zostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są 
rozpatrywane przez Wójta Gminy Kleszczów.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym 
oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Kupię mieszkanie 
w bloku 

na osiedlu Łuszczanowice.

Proszę o kontakt: 608-409-840.

Wyjazd na targi ogrodnicze
Tegoroczne targi ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach” odbędą się 19 

kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim. Oprócz  nasion, sadzonek, drzew i 
krzewów owocowych można tu kupić narzędzia i sprzęt ogrodniczy a na-
wet meble ogrodowe. Osoby szukające nowych pomysłów do ogrodu mogą 
nawiązać kontakt z projektantami ogrodów oraz ogrodnikami, którzy dora-
dzą jakich nawozów i środków ochrony roślin używać do wiosennej pielę-
gnacji ogrodów. Targom towarzyszyć będą kiermasze,  konkursy  oraz wy-
stępy zespołów.

Aby mieszkańcom gminy ułatwić udział w Piotrkowskich Targach Ogrod-
niczych Urząd Gminy organizuje w niedzielę 19 maja wyjazd autokarowy. 
Zapisy (wraz z wpłatami) są prowadzone w pok. 26, tel. 44/ 731-

31-10 wew. 131 do wyczerpania limitu miejsc na jeden autobus. Odpłat-
ność - 5 zł od osoby, zgłaszać się mogą wyłącznie osoby powyżej 18. roku 
życia. Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu przy Urzędzie Gminy, planowany po-
wrót – ok. 14.30.
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Kuszące nagrody 
dla mikroprzedsiębiorców

tysięcy zł to główna nagroda dla firmy, która wygra w ogól-
nopolskim konkursie „Mikroprzedsiębiorca Roku 2015”. 

Po 10 tys. zł otrzymają zwycięzcy czterech innych konkursowych 
kategorii: START (firmy zarejestrowane po 1 stycznia 2012 r.), 
PROGRES (firmy zarejestrowane pomiędzy 1 stycznia 2008 
a 31 grudnia 2011 r.), SENIOR (działające przed 1 stycznia 
2008 r.) oraz MŁODY BIZNES (przedsiębiorcy urodzeni po 
1 stycznia 1986 r.).

Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachę-
canie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowa-
nie najlepszych z nich, jako przykładów efektywnych działań go-
spodarczych. Do konkursu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, 
którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub 
całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 mi-
lionów euro. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia, a regulamin, for-
mularz oraz dokładną instrukcję znaleźć można na stronie inter-
netowej www.mikroprzedsiebiorcaroku.pl. (s)

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

zaprasza do  udziału w szkoleniach:
•	 Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą
 Termin: 24 kwietnia. Cena brutto 260 zł.
•	 Podstawowe wymagania higieniczno-

sanitarne w zakładach produkujących lub 
wprowadzających do obrotu środki spożywcze 
(dawne Minimum Sanitarne)

 Cena netto 110 zł od osoby (brutto 135,30 zł).
•	 Obsługa kas fiskalnych
 Cena netto 90 zł od osoby (brutto 110,70 zł).
Przeprowadzenie szkoleń uzależnione jest od liczby 
zgłoszeń.
Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzibie 
Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 10 oraz na stronie internetowej 
www.arreks.com.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu 
wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego lub do 
pobrania go ze strony internetowej i przesłania na adres Agencji 
szkolenia@arreks.com.pl lub faksem na nr 44/ 731 37 32.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

å ciąg dalszy na str. 1

Arix Polska Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na stanowisko

główny księgowy
PL/KL/2015/03/11

Miejsce pracy: Kleszczów, zatrudnienie na umowę o pracę.
Wymagania: ● kilkuletnie doświadczenie w dziale 
księgowym w firmie produkcyjnej; ● wykształcenie wyższe 
o profilu finansowo-ekonomicznym; ● bardzo dobra 
znajomość języka angielskiego; ● mile widziana znajomość 
języka włoskiego oraz programu Symfonia Forte; ● wysoka 
kultura osobista, rzetelność, komunikatywność.
Więcej informacji nt. zakresu obowiązków - tel. 44/ 731 34 41. 
Dokumenty aplikacyjne w języku polskim i angielskim wraz 
z numerem referencyjnym PL/KL/2015/03/11 należy przesyłać 
na adres : m.dwornik@arix.pl.

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Kleszczowie, ul. Ogrodowa 26 
poszukuje do pracy pracownika na stanowisko 
SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER.

Wymagania: ● doświadczenie w pracy na w/w stanowisku, 
● obsługa wózka widłowego, ● prawo jazdy kat. B, ● obsługa 
programu komputerowego, ● sumienność i rzetelność 
w wykonywaniu powierzonych zadań.
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać w sekretariacie 
Gminnej Spółdzielni do 10 kwietnia br.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/ 731 33 51 lub 
512 484 844.

Narutowicza 34 – łódzki adres 
ważny dla przedsiębiorców

marca zostało otwarte Wojewódzkie Centrum Przedsiębior-
czości w Łodzi. Mieści się ono w pofabrycznym kompleksie 

o powierzchni 3,2 tys. m kw. Obok odnowionych budynków fabrycz-
nych znajduje się tu zabytkowa willa, zbudowana 1905 r. przez łódzkich 
przemysłowców Silberberga i Kaisera. Kompleks został zrewitalizowa-
ny kosztem ponad 10 mln zł, a inwestorem była Łódzka Agencja Roz-
woju Regionalnego.

Oprócz tej instytucji siedzibę w łódzkim centrum uzyskały m.in. In-
kubator Przedsiębiorczości (przewidziany do ulokowania 30 firm), Kla-
ster Nowych Technologii - Gamedev, Akademicki Inkubator Przedsię-
biorczości Business Link (planowany na 100 firm), a także organizacje 
działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym wojewódz-
twie: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Regionalny Związek Praco-
dawców Ziemi Łódzkiej Lewiatan, Business Centre Club – Loża Łódz-
ka oraz Klub 500.

(s)

12

40
sekretarz gminy Kazimierz Hu-
dzik, a Fundację Rozwoju Gminy 
Kleszczów Tadeusz Gajda oraz 
Kazimiera Tarkowska.

Akt erekcyjny odczytał Stani-
sław Jabłoński, a ksiądz Andrzej 
Pękalski z parafii w Kleszczowie 
dokonał poświęcenia placu budo-
wy. Każda z osób, która dostąpi-
ła zaszczytu wmurowania zapa-
kowanego w specjalną tubę aktu 
erekcyjnego, otrzymała na pa-
miątkę jego kopię.  Dalsza część 
spotkania inwestora z partnera-
mi odbyła się w SOLPARKU, gdzie przedstawiono bliżej założenia tego 
innowacyjnego przedsięwzięcia.

Spółka Ekobenz przy ulicy Za-
chodniej buduje zakład produkcji 
paliw syntetycznych z bioetano-
lu. Generalnym wykonawcą bę-
dzie spółka Energomontaż Pół-
noc Bełchatów mająca siedzibę 
w Rogowcu. Na realizację tej in-
westycji pozyskano unijne środki 
z programu Innowacyjna Gospo-
darka. Jak wynika z tablicy infor-
macyjnej ustawionej przy placu 
budowy wartość całej inwestycji 
jest szacowana na 37,86 mln zł, 
zaś kwota unijnego dofinansowania to prawie 21,6 mln zł.

(s)

Uroczystość w Bogumiłowie
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Rywalizowali najmłodsi
Do rywalizacji w ogólnopolskiej olimpiadzie Olimpusek przystąpiło 44 
uczniów z najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Je-
denastu kolejnych brało udział w Olimpusku z języka angielskiego. 
Dyplomami laureatów olimpiady zostali uhonorowani: Kacper Antosie-
wicz (II a), który znalazł się grupie uczniów sklasyfikowanych na 11. 
miejscu, Miłosz Stawiak (II c) - m. 12 oraz Jakub Bujacz (III a) - m. 14.
Uczniowie II i III klas SP Kleszczów rywalizowali też w czterech kate-
goriach Stypendiady. Wśród młodszych Igor Szala (II b) zajął 3. miej-
sce w konkursie czytelniczym.

Edukacyjny wyjazd na Śląsk
9 marca uczniowie trzecich klas LO im. Jana Pawła II w Kleszczo-
wie wyjechali na Śląsk. Tu wzięli udział w konferencji „Bezpieczna 
Kobieta”, dowiadując się m.in. na czym polega odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo swoje i innych. Wykłady, których mogli słuchać 
uczniowie z Kleszczowa dotyczyły np. różnic w budowie mózgu ko-
biety i mężczyzny, ryzykownych 
zachowań kobiet czy profilaktyki 
chorób nowotworowych.
Po konferencji uczniowie kl. III 
a brali udział w zajęciach z bio-
fizyki. Dzięki nim dowiedzieli się 
m. in. jak działa tomograf i na 
czym polega radioterapia cho-
rób nowotworowych. W tym cza-
sie uczniowie kl. III b zwiedzili Śląski Ogród Botaniczny i brali udział 
w warsztatach na temat przystosowania roślin do środowiska.

Sukcesy uczniów ZSP
W powiatowym konkursie „Mapa bez tajemnic” udział wzięło troje 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, wyłonionych w szkol-
nym etapie tego konkursu. Piotr Zbies zajął piąte, a Magdalena Ko-
chanowska szóste miejsce w powiecie. 
Troje innych uczniów z klas licealnych otrzymało wyróżnienia za wy-
niki uzyskane w Powiatowym Konkursie „Młodzi poligloci”. Dobrą zna-
jomością języka angielskiego i niemieckiego zarówno w mowie, jak 
i w piśmie wykazali się: Zuzanna Piekarz (II a), Dajana Mielczarek (III 
a) oraz Mateusz Kuśmierek (III a).

Świetlicowy konkurs plastyczny
Do wychowanków świetlic szkół podstawowych powiatu bełchatow-
skiego adresowany jest kolejny konkurs plastyczny, organizowany 
przez nauczycieli pracujących w świetlicy Szkoły Podstawowej im. J. 

Szkolne wieści

å ciąg dalszy na str. 10

Korzystajmy  
z tej poradni

ożna tu bezpłatnie porozmawiać z psychologiem i pedago-
giem o problemach związanych z wychowaniem i kształ-

ceniem dzieci i młodzieży, a podczas zajęć z logopedą likwidować 
zaburzenia mowy u dziecka. Można też uzupełniać własną wiedzę po-
trzebną dla nawiązania, albo utrzymania dobrych relacji z dorastają-
cymi pociechami. Jeśli mamy problem z tym, by osobiście spotkać się 
ze specjalistą, można sięgnąć po telefon, albo wysłać e-mail na adres 
wirtualnego doradcy.

Placówka, którą polecamy to Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Bełchatowie. Działa przy ul. Czaplinieckiej 96, a jej organem 
prowadzącym jest Powiat Bełchatowski. Swoim działaniem obejmuje-
my przedszkola i szkoły z terenu powiatu bełchatowskiego. Korzysta-
nie z pomocy specjalistów jest tu dobrowolne i nieodpłatne, wymaga 
jedynie zgody rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. 
Wizyta u specjalistów wymaga jedynie wcześniejszego uzgodnie-
nia terminu i godziny w sekretariacie poradni. Na internetowej stronie 
www.pppbelchatow.bai.pl znajdziemy tygodniowy rozkład zajęć 21 
wymienionych z imienia i nazwiska pań - pracowników poradni. 

„Twój wirtualny doradca” to projekt, w ramach którego za pomocą 
poczty elektronicznej bełchatowska poradnia udziela wsparcia zainte-
resowanym uczniom, rodzicom i nauczycielom,. Radzić się można na 
temat trudności w nauce, czytania, pisania i liczenia, nieprawidłowości 
w rozwoju lub zachowaniu, zaburzeń mowy, kierunków kształcenia, 
zasad naboru do szkół, charakterystyki zawodów itp.

Poradnia zadbała też o zamieszczenie gotowych materiałów edu-
kacyjnych, z których korzystać mogą zarówno nauczyciele, jak i rodzi-
ce. Tematy porad dla rodziców to m.in. Jaką wartość dla dziecka ma 
zabawa ze swoim rodzicem?; Nasze dzieci i narkotyki; Wskazówki dla 
rodziców młodzieży wybierającej szkołę, zawód, pracę...; Ćwiczenia 
analizatora słuchowego; Trudności w nauce; Dziecko leworęczne. Je-
den z ciekawszych materiałów to opracowana w programie Power Po-
int prezentacja, która wyjaśnia, jak ważne w rozwoju dziecka są zaba-
wy rodziców z dzieckiem.

W ciągu roku szkolnego poradnia organizuje kilkanaście rodzajów 
warsztatów, adresowanych do rodziców, bądź nauczycieli. Z jedena-
stu różnych zajęć w najbliższym czasie realizowane mają być dwa te-
maty: 31 marca o godz. 15.00 Trening umysłu - kinezjologia ruchowa 
P. Dennisona, a 10 kwietnia o godz. 14.30 - Kiedy do logopedy? - Jak 
rozpoznawać zaburzenia mowy.

Warto wcześniej skontaktować się z poradnią, by dowiedzieć się 
czy są jeszcze miejsca na tych zajęciach (tel. 44/ 632 28 74; 44/ 633 
06 54).

(s)

M
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Oferta ZSP na nowy rok
klasie „A” uczniowie podzieleni będą na dwie grupy: ma-
tematyczno-fizyczną (przedmioty rozszerzone: matematy-

ka, fizyka, język angielski; języki obce: angielski, niemiecki) oraz 
medyczno-ratowniczą (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, 
język angielski; języki obce: angielski, niemiecki).

Klasa „B” będzie mieć specjalność sportową (przedmioty roz-
szerzone: język angielski, biologia, chemia lub geografia; języki 
obce: angielski, niemiecki), zaś klasa „C” - specjalność językową 
(przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki, geogra-
fia; języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański). Nauka języków 
obcych w liceum będzie się odbywać w grupach międzyoddziało-
wych, do których uczniowie zostaną przydzieleni po ocenie stopnia 
znajomości danego języka.

Co się zmieni?
Dyrektor ZSP w Kleszczowie, Agnieszka Nagoda-Gębicz 

przypomina, że wyodrębniona teraz grupa medyczno-ratownicza 
funkcjonowała wcześniej w klasie sportowej. Wybierali ją głównie 
uczniowie planujący dalszą edukację na uczelniach medycznych, 
bo zapewniała im rozszerzone nauczanie chemii oraz biologii. Tyle, 
że musieli - tak jak pozostali uczniowie z klasy sportowej - brać 
udział w dodatkowych godzinach zajęć z wychowania fizycznego ty-
godniowo. Teraz ten czas będą mogli poświęcić np. na indywidualną 
naukę wybranych przedmiotów.

W klasie sportowej, której specjalnością były dotąd różne gry 
zespołowe, nacisk zostanie położony na trenowanie piłki nożnej 
chłopców.

W Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II 
utworzona zostanie jedna klasa pierwsza, która kształcić ma techni-
ków - mechatroników (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka; 
języki obce: angielski, niemiecki, angielski zawodowy). W trakcie 
nauki w technikum uczniowie będą uzyskiwać kwalifikacje i zdawać 
odrębne egzaminy z zakresu montażu, eksploatacji oraz projekto-
wania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Czas na promocję
„W lutym i marcu uczniowie LO i TNT wraz z nauczycielami 

gościli w szkołach gimnazjalnych w: Kamieńsku, Gomunicach, 
Gorzkowicach, Sulmierzycach, Rząśni, Strzelcach Wielkich, Klesz-
czowie, Działoszynie, Trębaczewie, Pajęcznie” - czytamy na inter-
netowej stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

– Nasze wizyty miały różną formę - mówi dyrektor A. Nagoda-
-Gębicz. – Zwykle był to 
udział w organizowanych 
przez gimnazja targach 
edukacyjnych, gdzie 
mieliśmy do dyspozycji 
własne stoisko i ustalo-
ny czas prezentacji na-
szej oferty. Były także 
prezentacje prowadzone 
w jednej klasie dla zain-
teresowanych uczniów. 
Szczególną wagę przy-
wiązuję do udziału w tych 
prezentacjach naszych uczniów. Mają łatwiejszy kontakt ze swoimi 
rówieśnikami, a podawane przez nich informacje są dla nich bar-
dziej przystępne. Z kolei rodzice gimnazjalistów chętniej rozmawiali 
z nami, nauczycielami.

Kolejny etap promowania szkoły to organizowany co roku 
„Dzień otwarty”. W kleszczowskim Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych zaplanowany został na środę 1 kwietnia. Gimnazjaliści zain-
teresowani dalszą edukacją właśnie w murach ZSP w Kleszczowie 
uczestnicząc w „Dniu otwartym” będą mogli poznać warunki, w ja-
kich odbywa się nauka, a także obejrzeć jak mieszka się w szkol-
nym internacie.

Wstępnie mogą poznać szkołę oglądając prawie 5-minutowy 
film, zamieszczony pod adresem: www.zspkleszczow.pl/stro-
naWWW/index.php/dla-kandydatow.

(s)

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  
pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju,  
serdecznych spotkań w gronie rodziny  

i wśród przyjaciół  
oraz wesołego ”Alleluja”

życzą

Zarząd i Pracownicy 
ARR „ARREKS” S.A.

Obfitych łask i błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego

oraz pełnych pokoju 
Świąt Wielkanocnych
z radosnym „Alleluja”
Mieszkańcom gminy 

i partnerom biznesowym 

życzą
Zarząd i Pracownicy

Zakładu Komunalnego 
„Kleszczów” Sp. z o.o.

W
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å ciąg dalszy ze str. 6
Szkolne wieści

Korczaka w Kleszczowie. Tym razem plastyczne prace mają mieć for-
mę plakatu, zachęcającego do zachowania ciszy - nie tylko w szkolnej 
świetlicy, ale także w budynku szkolnym.
Szczegółowy regulamin konkursu „Dbajmy o ciszę” znaleźć można 
pod adresem www.spkleszczow.republika.pl, Plakaty wykonane 
dowolną techniką plastyczną należy dostarczyć do szkoły w Klesz-
czowie do 16 kwietnia. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach 
wiekowych: klasy I-III (format A4) i klasy IV-VI (format A3).
Konkursowe jury ma się uporać z oceną plakatów do 24 kwietnia, bo 
na ten dzień zapowiedziane zostało ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród laureatom.
Ułatwianie wyboru szkoły
Dla uczniów trzecich klas gimnazjum nieuchronnie zbliża się czas wy-
boru szkoły ponadgimnazjalnej, w której będą kontynuować naukę. Po 
to, by pomóc w dokonaniu wyboru i oszczędzić uczniom czasochłon-
nych poszukiwań bądź wyjazdów Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta 
w Kleszczowie zorganizowało edukacyjne targi. Uczestniczyło w nich 
12 szkół nie tylko z Bełchatowa i Radomska, a więc najbliższych miast 
powiatowych. Swoją ofertę zaprezentował m.in. zespół szkół w Klesz-
czowie, były też obecne szkoły o profilu rolniczym, które mają swe 
siedziby w Wolborzu i Bujnach.
Poznawali firmy „w realu”
Bardzo dobre kontakty, nawiązywane przez ZSP w Kleszczowie 
z działającymi na terenie gminy firmami (m.in. przy okazji organizo-
wania corocznego „Dnia przedsiębiorczości”) dają możliwość orga-
nizowania klasowych wycieczek do konkretnych zakładów. 4 marca 
uczniowie kl. III Technikum Nowoczesnych Technologii poznawali 
hiszpańską firmę SOME z siedzibą w Kleszczowie. Zakład produku-
jący na potrzeby branży motoryzacyjnej wyróżnia się wysokim stop-
niem automatyzacji. Przy okazji omówiono zasady odbywania praktyk 
uczniowskich w kleszczowskim zakładzie i możliwość specjalnych 
szkoleń zawodowych, organizowanych w macierzystym zakładzie 
SOME w Sant Quirze.
11 marca w zakładach firmy EUROMETAL S.A. na terenie strefy 
w Bogumiłowie gościli natomiast uczniowie kl. IV technikum. Specy-

fikę odlewni i walcowni 
aluminium przedstawił 
im prezes Jarosław Śli-
wakowski. Przy okazji 
tej wizyty uczniowie 
mogli spotkać się z dwo-
ma starszymi kolegami, 
którzy po zakończeniu 
nauki w kleszczowskim 
technikum znaleźli pra-
cę  właśnie w firmie 
EUROMETAL. „Swoim 
młodszym kolegom po-

twierdzili, że wiedza i umiejętności, których uczymy w naszej szkole 
są wykorzystywane i konieczne w pracy zawodowej” - czytamy na in-
ternetowej stronie zspkleszczow.pl.
Teraz powalczą w powiecie
Sześcioro uczniów, reprezentujących szkoły prowadzone przez 
gminę Kleszczów, awansowało do powiatowego etapu Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież zapobiega pożarom 
i chroni środowisko”. Honoru szkół podstawowych będą bronić Paweł 
Oleszczyk i Konrad Pulwert z SP Łękińsko. Kleszczowskie gimnazjum 
reprezentować będą Julia Sołtys i Paweł Muskała, a Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych – Marcin Muskała i Krzysztof Przygoda.
Wiedza uczestników gminnego etapu sprawdzana była za pomocą 
testu z pytaniami dotyczącymi głównie ochrony przeciwpożarowej 
i organizacji straży pożarnych w Polsce. Nagrodami dla uczniów, 
którzy awansowali do powiatowego etapu były minidyski USB oraz 
czujniki do wykrywania czadu.

Bezcenna wiedza o Patronie
542. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika stała się okazją do prze-
prowadzenia w Szkole Podstawowej w Łękińsku specjalnego projektu 
edukacyjnego „Wieczór z Patronem”. Uczniowie klas V i VI sprawdzali 
wiedzę o patronie szkoły rozwiązując quiz o Koperniku, oglądali film 
biograficzny „Niebo Kopernika”, brali udział w debacie „Czy Koper-
nik był Polakiem?”, a na zimowym niebie przy sprzyjającej astrono-
micznym obserwacjom pogodzie śledzili spotkanie Marsa i Wenus 
z Księżycem. Podczas tego pełnego wrażeń wieczoru zajmowali się 
też wspólnym wypiekaniem i degustacją łękińszczańskich pierników.
Przedszkolak przy komputerze
Jakie gry i zabawy ciekawe dla przedszkolaków znaleźć można w In-
ternecie? Czy komputer może być pomocny w tworzeniu kolorowych 
rysunków? To tylko niektóre 
tematy zajęć, jakie przy kom-
puterach w SP Łękińsko mo-
gły odbywać 5- i 6-letnie dzieci 
z sąsiadującego z podstawówką 
przedszkola.
– Dzieci zapoznały się z zasada-
mi korzystania z Internetu, oglą-
dając i interpretując bajkę „Owce 
w sieci” oraz miały możliwość 
samodzielnej pracy na szkolnych 
laptopach pod kierunkiem uczniów klasy III - opowiada Małgorzata Je-
gier, która komputerowe zajęcia dla przedszkolaków przeprowadziła. 
– Poznawały bezpieczne strony www oraz wykonywały kolorowanki, 
układały interaktywne puzzle, ćwiczyły pamięć i pisanie, doskonaliły 
umiejętności w porównywaniu rysunków i wyszukiwaniu szczegółów. 
Na koniec próbowały sił w samodzielnym wykonaniu rysunków 
w programie graficznym Paint.
„Czytam, więc jestem”…
…to tytuł innowacji pedagogicznej realizowanej od pewnego czasu 
w SP Łękińsko z inicjatywy Elżbiety Roczek i Izabeli Marcinkowskiej. 
4 marca zaproszone mamy uczniów razem z dziećmi czytały „na głos” 
mało znane fragmenty prozy księdza Jana Twardowskiego, znanego 
głównie za sprawą twórczości poetyckiej. Lektura stała się dla każ-
dego z uczestników zajęć inspiracją do zanotowania własnych spo-
strzeżeń i wniosków, które posłużyły później do opracowania wspólnej 
„uczniowsko-rodzicielsko-nauczycielskiej” planszy. Bohaterem kolej-
nego spotkania z cyklu „Czytam, więc jestem” będzie Mały Książę.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

l geometria kół
l diagnostyka 

komputerowa
l obsługa klimatyzacji

l ustawianie świateł
l opony - Promocja!!!
l komputerowe 

wyważanie kół

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405
andrzej-auto@o2.pl Przyjmę ucznia na praktykę
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PHU Piotr Tatara
Łuszczanowice

oferuje
v nagrobki z granitów krajowych oraz 

z importu (duży wybór wzorów i kolorów)
v galanterię budowlaną z granitu
v schody, parapety, tarasy

● KONKURENCYJNE CENY 
● FAKTURA VAT 

Tel. 500-188-513

Niebezpieczne wypalanie 
suchych traw i chwastów

Wśród wielu rolników pokutuje nieprawdziwe przekonanie, że 
wypalenie zeschniętej trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost 
młodej trawy.

Oto kilka argumentów, które poddajemy pod rozwagę osobom, 
planujących wiosenne porządkowanie pół i łąk z wykorzystaniem 
ognia:
•	 Pożary prowadzą do zachwiania równowagi ekologicznej, bo 

niszczą życie biologiczne. Prowadzą też do wyjałowienia ziemi, 
a więc do zmniejszenia plonów.

•	 Opanowanie ognia na otwartym terenie jest bardzo trudne, 
zwłaszcza przy silnym wietrze. Jest duże ryzyko, że ogień prze-
niesie się na pobliskie lasy czy zabudowania.

•	 Dym z traw wypalanych w pobliżu dróg może utrudnić kierowcom 
orientację w terenie i doprowadzić do wypadków.

•	 Skuteczne ugaszenie traw wypalanych na dużym terenie wyma-
ga zaangażowania straży pożarnej, generuje więc niepotrzebne 
koszty i uniemożliwia straży udział w innych akcjach gaśniczych 
czy ratowniczych.

•	 Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania pozostałości 
roślinnych na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, szlakach kolejo-
wych i rowach przydrożnych lub w strefie trzcinowisk i szuwarów.

•	 Jeśli ktoś zostanie złapany na gorącym uczynku to podlega ka-
rze aresztu lub grozi mu grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku za-
grożenia większego, czyli spowodowania pożaru stanowiącego 
zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, jest przewidziana kara 
pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

•	 W przypadku stwierdzenia, że doszło do wypalania traw i chwa-
stów na gruntach rolnych Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa może ukarać rolnika zmniejszeniem lub utratą 
dofinansowania z Unii Europejskiej.

Ważne dla rolników
Rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty
Od 16 marca w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, a także za pośrednictwem Internetu rolnicy 
mogą składać wnioski o nowe dopłaty bezpośrednie. Jak wiadomo 
w tym roku obok płatności obszarowych, przewidziane są również 
dopłaty do produkcji. Dodatkowe pieniądze mają być wypłacane za 
hodowlę bydła, krów, owiec, a także za uprawę owoców miękkich, 
buraków, tytoniu czy ziemniaków.
Wnioski o dopłaty będzie można składać do 9 czerwca, przy czym tylko 
do 16 maja bez uszczerbku finansowego. Po tym terminie za każdy 
dzień zwłoki płatność obszarowa będzie pomniejszana o 1 procent.
Zgodnie z szacunkami przeciętna kwota dopłat wyniesie około 240 euro 
za hektar. Rolnicy, którzy prowadzą duże hodowle, a także prowadza 
uprawy objęte dodatkowymi dopłatami mogą uzyskać nawet ponad 500 
euro za jeden hektar.

Wakacyjne turnusy dla dzieci rolników
Dziecko rolnika ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego z rozpoznaną wadą postawy, chorobą układu ruchu lub 
chorobą układu oddechowego może skorzystać w czasie tegorocznych 
wakacji z wypoczynku na turnusie rehabilitacyjnym. Takie 21-dniowe 
turnusy organizowane będą w Centrach Rehabilitacji 
Rolników w: Horyńcu Zdroju (na zdjęciu), Jedlcu, 
Iwoniczu, Szklarskiej Porębie i Świnoujściu.
Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 
2000 r. a 2008 r., których przynajmniej jedno 
z rodziców (opiekunów prawnych) jest uprawnione 
do świadczeń w KRUS. Podstawę skierowania 
stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus 
rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy 
klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (druki dostępne na 
stronie internetowej www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/turnusy-
rehabilitacyjne-dla-dzieci/, a także w oddziałach regionalnych KRUS.

Foto ze strony http://www.carpatiabiznes.pl

Targi i wystawy dla rolników i ogrodników
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 
ogłosił kalendarium imprez targowych i wystaw, które z jego 
udziałem będą organizowane w Regionie Łódzkim. Na każdej z nich 
coś interesującego dla siebie będą mogli znaleźć rolnicy i ogrodnicy.
Oto harmonogram tych imprez:
•	 19 kwietnia (niedziela) – X Piotrkowskie Targi Ogrodnicze „Pamię-

tajmy o ogrodach”
•	 25-26 kwietnia (sobota, niedziela) – XXIII Targi Rolne AGROTECH-

NIKA 2015 w Bratoszewicach
•	 30-31 maja (sobota, niedziela) – XXV Targi Rolniczo-Ogrodnicze 

w Kościerzynie
•	 20-21 czerwca (sobota, niedziela) – Targi Rolne „W sercu Polski” - 

XVII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach
•	 29-30 sierpnia (sobota, niedziela) – XXIV Promocyjno-Handlowa 

Wystawa Rolnicza ROL-SZANSA 2015 w Piotrkowie Tryb. (s)

Sprzedam działkę 

z rozpoczętą budową w Łękińsku.

Proszę o kontakt 
pod tel. 608-409-840.
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Prosto z SOLPARKU S p o r t

S p o r t

S p o r t

Sprzedam działkę 
0,3 ha w Łękińsku

Tel. 600 433 503

Koszykarze na podium
marca dziewięć drużyn koszykarskich rywalizowało 
w Bełchatowie o mistrzostwo powiatu bełchatowskie-

go. W eliminacjach zawodnicy z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie za-
jęli w swojej grupie drugie 
miejsce. W meczu o trzecie 
miejsce zmierzyli się ze zwy-
cięzcą drugiej grupy i po wy-
graniu wywalczyli miejsce na 
podium.

 Skład drużyny z Klesz-
czowa: Mateusz Gotszalk 
(kapitan), Bartosz Grabny, 
Tomasz Wypych, Łukasz Danielski, Dominik Stępień, Kamil 
Kubiak, Radosław Klewin, Dawid Frukacz, Jakub Pintos, Błażej 
Kątny, Jacek Stobiecki, Jakub Kuśmierski.

Kiedy kibicujemy Alfie?
agorzały kibic tego kleszczowskiego klubu 
piłkarskiego odpowie z pewnością „Zawsze!”. Dla 

mieszkańców gminy, którzy oglądanie meczów tego 
zespołu chcieliby potraktować jako weekendowy relaks 
podajemy terminy meczów, które w rundzie wiosennej Alfa 
będzie rozgrywać na boisku w Wolicy:
•	 11 kwietnia, godz. 15.00 KS Alfa - ESPN Bełchatów
•	 25 kwietnia, godz. 15.00 KS Alfa - LZS VICTORIA Woźniki
•	 2 maja, godz. 15.00 KS Alfa - KS GROCHOLICE Beł-

chatów
•	 16 maja, godz. 15.00 KS Alfa - LKS BŁĘKITNI Chabielice
•	 31 maja, godz. 15.00 KS Alfa - KS BG SPORT Bąkowa 

Góra
Alfa zainaugurowała rozgrywki wygrywając z LKS Dobry-
szyce 4:1.

Gra trzecia liga
pierwszym meczu rundy wiosennej trzecioligowy ze-
spół LKS Omega Kleszczów rozegrał 14 marca mecz 

z drużyną Ursusa Warszawa, przegrywając 1:3. 22 marca 
na własnym boisku spotkał się z ŁKS Łódź. Ten mecz za-
kończył się wynikiem 1:1.

Kolejne mecze, które kibice LKS Omega Kleszczów 
będą mogli oglądać na kleszczowskim stadionie, zostały 
zaplanowane na:
•	 1 kwietnia, 16.00 - Omega - WKS Wieluń 
•	 19 kwietnia, 16.00 - Omega - Pilica Białobrzegi 
•	 26 kwietnia, 16.00 - Omega - Sokół Aleksandrów Łódzki 
•	 6 maja, 17.00 - Omega - MKS Polonia Warszawa 
•	 17 maja, 16.00 - Omega - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 
•	 31 maja, 16.00 - Omega - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
•	 10 czerwca, 17.00 - Omega - Broń Radom

W

5

Z

SOLPARK i hotel w Święta Wielkanocne
W okresie świątecznym nastąpią zmiany w godzinach funkcjonowania 
kompleksu SOLPARK, a także hotelu. W Wielką Sobotę (4 kwietnia) 
oraz w dniu Wielkanocy (5 kwietnia) obydwa obiekty będą nieczynne.
W Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia) z atrakcji SOLPARKU można 
będzie korzystać w godz. 9.00-22.00, natomiast hotel będzie działał od 
6.00 do 22.00.
Indywidualna nauka pływania
SOLPARK Kleszczów poszerza swoją ofertę o indywidualne nauki pły-
wania. Szczegółowe informacje oraz zapisy - pod nr tel. 535-600-709.
Odstresowujący fotel
Od 1 kwietnia klienci odwiedzający SOLPARK będą mieli możliwość 
korzystania z fotela masującego. 15-minutowy seans będzie kosztował 
jedynie 5 zł.
Moda na aquacykling
Zajęcia ruchowe w wodzie z wykorzystaniem stacjonarnych rowerów 
podbiły serca klientów SOLPARKU. Z aquacyklingu korzysta już pięć 
grup. Zajęcia odbywają się w następujących terminach: ● poniedziałek 
18.30, ● poniedziałek 19.30, ● środa 17.30, ● środa 18.30, ● piątek 
12.30.
Wybrali SOLPARK
Kolejne obozy treningowe zostały w ostatnim czasie zorganizowane 
w SOLPARKU m.in. dla grupy zgłoszonej przez Fundację Aktywnej 
Rehabilitacji z województwa kujawsko-pomorskiego oraz młodych 
piłkarzy z klas sportowych, trenujących w zespole Rozwój Katowice 
(8-14 marca oraz 15-22 marca). Kadra Polski w rugby na wózkach, 
stale współpracująca z kierownictwem kleszczowskiego kompleksu, 
odbyła tu niedawno jedno krótsze zgrupowanie (5-8 marca), a 20 
marca rozpoczęła dłuższy pobyt, który potrwa do 28 marca i przygotuje 
zawodników do eliminacji Mistrzostw Europy.
– Codziennie przeprowadzane się 2 lub 3 treningi na hali sportowej, 
na sali konferencyjnej drużyna rugbistów ma odprawy i spotkania 
z psychologiem, natomiast w czasie wolnym od treningów korzysta 
z odnowy biologicznej - informuje Tomasz Dawidziak. (opr. s)

Do wynajęcia 2-pokojowe, 
nowoczesne, 

w pełni urządzone mieszkanie 
– bloki Łuszczanowice.

Tel. 691-499-701.
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

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

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

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

S p o r t

S p o r t

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

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
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
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
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  731-36-32
Hotel SOLPARK 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

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - 
w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren 
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 
lub (44) 634 95 00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich 
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Ener-
goserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci  wodociągowej,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - 
w Zakładzie Komunalnym „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i interneto-
wej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 
731-37-13.

• Awarie oświetlenia ulicznego – 
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub 
692-130-780.

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?

Obiecujący start Marii
tery rekordy życiowe pobiła za-
wodniczka sekcji pływackiej LKS 

Omega Kleszczów Maria Wojciechow-
ska podczas Zimowych Mistrzostw Pol-
ski Juniorów. W imprezie, która odbyła się 
w Ostrowcu Świętokrzyskim startowało 
ponad 520 zawodników.

Wyniki uzyskane w kolejnych startach 
przez M. Wojciechowską: ● 7. miejsce na 50 
m. st. motylkowym (0:29.22), ● 8. miejsce na 
100 m st. zmiennym (1:08.47); ● 10. miejsce na 
100 m st. motylkowym - 1:07.02; ● 11. miejsce 
na 100 m st. grzbietowym (1:06.05); ● 15. miej-
sce na 50 m st. grzbietowym (0:31.04).

W klasie okręgowej

M. Wojciechowska z trenerem 
R. Pawlickim

marca na inaugurację rundy 
wiosennej drużyna LKS Omega 

II Kleszczów wyjechała do Piotrkowa 
Trybunalskiego. Pokonała miejscową 
Concordię 3:0. Pierwszy mecz przed 
własną publicznością Omega II rozegra-
ła 22 marca, wyjątkowo na boisku w Łę-

kińsku. W pojedynku z LKS Ceramika 
Opoczno padł wynik 3:4.
Podajemy terminy kolejnych meczów, 
które zespół Omegi rozegra na stadio-
nie gminnym w Kleszczowie:
•	 12 kwietnia, 11.00 - LKS Omega II - 

MUKS Stal Niewiadów
•	26 kwietnia, 11.00 - LKS Ome-
ga II - LKS Zjednoczeni Gmina 
Bełchatów
•	17 maja, 11.00 - LKS Omega 
II - LZS Świt Kamieńsk
•	31 maja, 11.00 - LKS Omega 
II - TS Szczerbiec Wolbórz
•	7 czerwca, 17.00 - LKS Ome-
ga II - LKS Mierzyn

Foto ze strony 
omegakleszczow.pl
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GOK informuje i zaprasza

W

Andrus gościem  
Dnia Kobiet

dniu 8 marca podczas organizacji Gminnych obchodów 
Dnia Kobiet GOK w Kleszczowie zaproponował miesz-

kańcom recital  kaba-
retowy „Cyniczne córy 
Zurychu”  w wykona -
niu Artura Andrusa arty-
sty kabaretowego, poety, 
autora tekstów piose-
nek. W swoim recitalu 
bawił publiczność żarta-
mi i anegdotami o tym 
co wcześniej usłyszał, 
zobaczył albo przeczy-
tał, a czasem nawet… 
zmyślił.

W świetlicy zostały 
przygotowane świeżo wyciskane soki owocowo-warzywne, któ-
re były urozmaiceniem prelekcji dietetyka „Soki i ich wpływ na 

urodę”. Pogadankę prowadziła die-
tetyk Kamila Mras z Centrum Zdro-
wej Diety z Bełchatowa. Uczestnicy 
spotkania nie tylko mogli skoszto-
wać soków, ale również dowiedzieć 
się komu można je podawać, jakie 
rodzaje soków możemy sobie sami 
przygotować, jakie składniki odżyw-
cze mają wpływ na włosy i skórę.

W sali tanecznej i holu zaprezen-
towano wystawę prac z rękodzieła 
artystycznego. Malowane na jedwa-
biu chusty i szale, biżuteria z filcu, 
kolorowe tulipany z krepiny i białe 
róże pięknie komponowały się w wa-
zonach z ceramiki. Do dekoracji wy-

korzystano także motywy wielkanocne: jajka wykonane techniką 
temari, filcowane techniką na sucho, jaja wykonane techniką de-
cupage wielkanocne zajączki i kurczaczki z wiórów drewna osiko-
wego. Wszystkie prezentowane prace zostały wykonane podczas 
zajęć odbywających się w placówkach GOK  przez ich uczestni-
ków  i instruktorów.  W obchodach Dnia Kobiet uczestniczyło po-
nad 400 osób.

(ew)

Poznaj technikę beadingu 
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na warsztaty 
pn. „ Koralikowe inspiracje”, czyli tworzenie bransoletek technika 
beadingu.  Do tej pory w zajęciach uczestniczyli mieszkańcy Dębiny 
i Czyżowa. 
Terminy spotkań, w godz. od 15: 00 do 20:00.:
l 31 marca  – WOK Łękińsko; l 2 kwietnia  – WOK Rogowiec; l 7 
kwietnia  – WOK Kamień; l 10 kwietnia  – WOK Łuszczanowice; l 
14 kwietnia  – WOK Żłobnica; l 17 kwietnia  – WOK Antoniówka; l 
21 kwietnia  – GOK Kleszczów

Ilu chętnych na letnie obozy?
Na obozy letnie organizowane przez GOK w Kleszczowie 
w miesiącu sierpniu 2015 r. zapisała się następująca ilość 
osób:
1.  14- dniowy obóz artystyczno - rekreacyjny dla klas I – III nad 

Morzem Bałtyckim.- 49 osób
2.   7- dniowy obóz  taneczno - rekreacyjny dla klas I – III w górach 

– 76 osób
3. 14 - dniowy obóz artystyczno – rekreacyjny dla klas IV – VI nad 

Morzem Bałtyckim - 20 osób.
4. 14 – dniowy obóz taneczno – rekreacyjny dla klas IV – VI na 

Pojezierzu Mazurskim lub Pojezierzu Suwalskim – 112 osób.
5. 14- dniowy obóz edukacyjno – rekreacyjny dla uczniów gimnazjum 

nad Morzem Bałtyckim  z nauką windsurfingu - 56 osób.
6. 14 – dniowy obóz taneczno - rekreacyjny dla uczniów gimnazjum 

na Pojezierzu Mazurskim lub Pojezierzu Suwalskim – 52 osoby.
7. 14- dniowy wyjazd szkoleniowo - rekreacyjny nad Morzem 

Bałtyckim- 36 osób.
8. 14- dniowy obóz  edukacyjno- turystyczny  w Chorwacji 

z poznaniem historii i kultury regionu – 185 osób.
Łącznie na obozy letnie w 2015 roku zapisało się 586 osób.

Bilety na spektakl „Szalone nożyczki”
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza osoby dorosłe, 
na spektakl teatralny pt. „Szalone nożyczki”. Spektakl z repertu-
aru Krakowskiego Teatru BAGATELA. Obsada: Adam Szarek, Alek-
sandra Godlewska, Ewa Mitoń, Przemysław Redkowski, Marcin 
Kobierski, Łukasz Żurek. Reżyseria: Marcin Sławiński.
Data: 18.04.2015 r. (sobota),   godz.:  17.00,  miejsce:  Gminny 
Ośrodek Kultury  w Kleszczowie.
Bilety (w cenie 25 zł) do nabycia w kasie Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kleszczowie w terminie od dnia 30 marca 2015r. (poniedziałek - 
piątek w godz. 8.00 – 15.00, wtorek w godz. 8.00 – 18.00).


