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XV Dni Kleszczowa
Tegoroczna edycja gminnego święta zapla-
nowana została na weekendowe dni 26 i 27 
maja. Imprezy estradowe oraz tzw. atrak-
cje pozasceniczne odbywać się będą na 
stadionie LKS Omega Kleszczów przy ul. 
Sportowej. Oto najważniejsze punkty pro-
gramu:
Sobota – 26 maja
● 18.00 – Oficjalne otwarcie XV DNI 
KLESZCZOWA ● 18.05 – Pokaz tanecz-
ny hip-hop ● 18.30 – Występ Artura Cham-
skiego ● 19.00 – Koncert MROZU ● 20.30 
– Gwiazda wieczoru – FRANCESCO NA-
POLI ● 21.30 – Spektakl Teatru Ósmego 
Dnia ● 22.30-01.00 – Dyskoteka prowadzo-
na przez DJ.
Niedziela 27 maja
● 16.00 – prezentacje artystyczne dzieci 
i młodzieży z gminy Kleszczów ● 18.00 – 
Występ zespołu Grzybowski Band ● 19.00– 
Przedstawienie dla dzieci „Jacek i Placek” 
(Teatr MER) ● 21.00 – Gwiazda wieczo-
ru – zespół 
Bardziej szczegółowe informacje zostaną 
podane na plakatach oraz na stronie inter-
netowej gminy. 

Większy potencjał Kersten Europe
kwietnia firma Kersten Europe Sp. z o.o., działająca w Kleszczowskiej Strefie Prze-
mysłowej nr 2, świętowała zakończenie projektu inwestycyjnego, w ramach które-

go zbudowana została hala produkcyjna z 12,5-tonową suwnicą. Główne wyposażenie tej 
hali stanowi największa w Polsce (i jedna z dwóch w Europie) ważąca 50 ton maszyna gię-
tarska, która potrafi giąć na zimno rury stalowe o średnicy przekraczającej 500 mm.

Więcej na str. 7

Na gali 
„Pulsu Biznesu”

amorządowcy regionu łódzkiego bar-
dzo wysoko ocenili tempo rozwoju 

gminy Kleszczów, a także wsparcie udziela-
ne przez gminę przedsiębiorcom oraz dzia-
łania na rzecz rozwoju lokalnej społeczno-
ści. Dzięki głosom samorządowców nasza 
gmina została zaliczona do grona „Samo-
rządowych Menedżerów Regionu”, zajmu-
jąc wysokie drugie miejsce.

Samorządowy ranking zorganizowa-
ny przez redakcję dziennika „Puls Biz-
nesu” był uzupełnieniem rankingu „Fila-
ry Polskiej Gospodarki”. Regionalna gala, 
związana z podsumowaniem wyników oby-
dwu rankingów dla województw: łódzkie-
go, mazowieckiego i podlaskiego odbyła 
się 17 kwietnia w Warszawie. Na zaprosze-
nie redakcji dziennika „Puls Biznesu” w gali 
uczestniczył sekretarz gminy Kleszczów – 
Kazimierz Hudzik.

Więcej – str. 5.

Patriotycznie 
o rocznicy

221 lat temu uchwalona została Konsty-
tucja 3 Maja. Samorządowe szkoły gminy 
Kleszczów uczciły tę rocznicę organizując 
akademie, apele i przedstawienia. Na zdję-
ciu – fragment rocznicowej uroczystości 
w Szkole Podstawowej w Łękińsku.

Więcej na str. 8

Kolektorów moc
Pierwsze miesiące tego roku świadczą 
o nadal dużym zainteresowaniu inwestowa-
niem w odnawialne źródła energii w naszej 
gminie. Do połowy maja Urząd Gminy przy-
jął ponad 90 nowych wniosków. Wnioski 
składają głównie mieszkańcy, montujący na 
terenie swoich posesji kolektory słoneczne.

Więcej na str. 2

S



2  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 9-10/341-342

Projekt drogowej inwestycji
ocno sfatygowana część drogi powiatowej nr 1500E z Kaliska do Sul-
mierzyc zostanie poddana przebudowie. Urząd Gminy ogłosił prze-

targ na wykonanie projektów, związanych z zamierzonymi pracami. Oferty 
na wykonanie dokumentacji będą przyjmowane do 22 maja.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie przygotować 
projekty dotyczące trzech etapów planowanej inwestycji. Pierwszy z nich 
obejmie odcinek od ronda w Kleszczowie do ulicy Długiej w Łękińsku, a dru-
gi – część od ulicy Modrzewiowej w Łękińsku do Czyżowa. To odcinki miesz-
czące się w granicach gminy Kleszczów. Ich przebudowa ma wiązać się 
z uzupełnieniem podziemnej infrastruktury technicznej w pasie drogowym, 
wykonaniem zatok dla autobusów, przebudową nawierzchni ścieżki rowero-
wej, jezdni i chodnika.

Trzeci odcinek, na którym wykonywana będzie przebudowa drogi po-
wiatowej 1500E (Czyżów – Kalisko) w większości przebiega poza granica-
mi gminy, ale ponieważ jest przedłużeniem zbudowanej obwodnicy gminnej, 
jego modernizacja leży w interesie gminy Kleszczów i działających na jej te-
renie firm. Droga zostanie tu poszerzona, powstanie dalszy ciąg ścieżki ro-
werowej, wykonanej przy okazji budowy IV części obwodnicy, a dodatkowo 
pojawi się oświetlenie na odcinku od Czyżowa do drogi wjazdowej na teren 
Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Całkowita długość drogi, przewidzianej do modernizacji wynosi ponad 
10300 metrów. Gmina mogła podjąć przygotowania do tak dużej moderniza-
cji drogi powiatowej dopiero po formalnym przejęciu w zarząd od Powiatowe-
go Zarządu Dróg znacznego odcinka tej drogi (w tym także fragmentu poło-
żonego na terenie gminy Bełchatów).

(s)

Kolektorów moc
ruchomiony w 2011 r. program dofinansowania zakupu i montażu in-
stalacji, które wykorzystują odnawialne źródła energii, realizowany jest 

w naszej gminie także w tym roku. Przypomnijmy, że umożliwia on udzielanie 
z budżetu gminy dotacji zarówno dla mieszkańców, jak i osób prawnych, któ-
re instalują na należących do siebie posesjach na terenie gminy kolektory sło-
neczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, bądź systemy 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperatory).

W 2011 r. gmina przekazała dotacje dla ponad 160 podmiotów, a łącz-
na suma wypłat wyniosła prawie 1,26 mln zł. Pierwsze miesiące tego roku 
świadczą o nadal dużym zainteresowaniu inwestowaniem w odnawialne źró-
dła energii. Do połowy maja Urząd Gminy przyjął ponad 90 wniosków o dofi-
nansowanie, a liczba zawartych już umów sięga 70. W budżecie gminy zare-
zerwowano na dotacje do OZE kwotę 1 mln zł.

Najpopularniejszą instalacją, umożliwiającą korzystanie z odnawialnych 
źródeł energii, pozostają nadal kolektory słoneczne. Dotyczyło ich ponad 80 
spośród złożonych w tym roku wniosków (w ub. roku dofinansowanie do ko-
lektorów uzyskało ok. 150 wniosków). Drugim pod względem popularności ty-
pem instalacji, które montują w swoich domach mieszkańcy, są systemy wen-
tylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. (s)
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Krótsza droga 
bez skrótów prawnych

iecały rok temu odżył temat budowy „drogi przez wkop”. 
Mieszkańcom gminy Kleszczów nie trzeba wyjaśniać tego 

terminu. Droga z Kleszczowa do Rogowca, prowadząca przez te-
ren ustabilizowanego już zwałowiska wewnętrznego kopalni, była-
by komunikacyjnym ułatwieniem dla wszystkich, którzy chcą dostać 
się z południowej części gminy do kopalni, elektrowni, innych firm, 
a także do stolicy powiatu.

– Nie ma co dyskutować o celowości budowy tej drogi – mówi 
sekretarz gminy Kazimierz Hudzik. – Trzeba jednak znaleźć taką 
formułę organizacyjno-prawną tej inwestycji, która będzie zgodna 
z prawem.

Początkowo kierownictwo Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów 
zaproponowało, by „droga przez wkop” traktowana była jako ekwi-
walent za ewentualną likwidację odcinka gminnej drogi prowadzącej 
przez wieś Dębina. Argumentowano, że droga ta może być w przy-
szłości zajęta i zlikwidowana w związku z działalnością kopalni.

W II połowie ubiegłego roku budowa „drogi przez wkop” sta-
ła się jednym z elementów pakietu negocjacyjnego, jaki omawiany 
był w związku z wnioskami do aktualizowanego „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klesz-
czów”, zgłoszonymi przez elektrownię i kopalnię. Ostatnia faza ne-
gocjacji, poprzedzająca uchwalenie przez Radę Gminy Kleszczów 
zmian w „Studium” na sesji w dniu 30 marca tego roku, odbywała się 
niemal wyłącznie na linii PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjo-
nalna SA – Rada Gminy Kleszczów. Do jednego z pism dołączony 
został wtedy projekt porozumienia dotyczącego – mówiąc najkrócej 
– sposobu wzajemnego rozliczenia nakładów poniesionych na bu-
dowę drogi w Dębinie (przez gminę) oraz „drogi przez wkop” (przez 
PGE GiEK S.A.).

Projekt tego porozumienia zaproponowany w całości przez 
PGE GiEK S.A. stał się przedmiotem jednej z narad w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie. Uczestniczył w niej także przedstawiciel ko-
palni. Narada uświadomiła obydwu stronom, że szybka budowa 
„drogi przez wkop” jest nierealna. Do jej realizacji nie wystarczy je-
dynie zawarcie porozumienia pomiędzy gminą a PGE GiEK S.A. 
Podstawową sprawą jest ustalenie prawa własności części gruntów, 
przez które droga ma przebiegać, a także podział ról pomiędzy gmi-
ną i PGE GiEK S.A., decydujący o tym, kto weźmie na siebie projek-
towanie, kto finansowanie, a kto wreszcie wykonawstwo drogi. Te 
ustalenia zajmą sporo czasu. Są tego świadomi zarówno przedsta-
wiciele kopalni, jak i elektrowni. W piśmie od PGE GiEK S.A., przed-
stawionym 27 marca na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy 
Kleszczów, czytamy m.in.:

„Przygotowanie ostatecznej, uzgodnionej treści porozumienia 
wymaga bowiem zaangażowania służb prawnych zarówno po stro-
nie Gminy Kleszczów jak i PGE GiEK S.A., jak również akceptowa-
nia porozumienia przez organy korporacyjne PGE GiEK S.A. (…) 
proponowany okres 6 miesięcy na zawarcie wszystkich wymaga-
nych umów w formie aktów notarialnych nie jest zależny tylko od 
naszej i Gminy woli, lecz także zależny jest od wyjaśnienia, a tak-
że uregulowania spraw własnościowych oraz formalno-prawnych 
i może być niewystarczający”.

10 maja „Dziennik Łódzki” w artykule „Na skróty do gminy” po-
wołując się na informacje przewodniczącego Rady Gminy Klesz-
czów Henryka Michałka podał, że budowę „drogi przez wkop” kopal-
nia mogłaby zacząć „od zaraz”. Pod adresem sekretarza gminy padł 
zarzut „działania ze szkodą dla gminy”.

– Uważam, że tylko nieznajomość procedur związanych z taką 
inwestycją, albo też wyjątkowo zła wola może usprawiedliwiać takie 
twierdzenia - mówi Kazimierz Hudzik. – Na miejscu przewodniczą-
cego Rady Gminy Kleszczów byłbym wyjątkowo ostrożny w ocenia-
niu czyje i jakie działania mogą być traktowane jako szkodliwe dla 
gminy Kleszczów.

W najbliższym czasie zapowiadane są kolejne rozmowy 
z przedstawicielami kopalni w sprawie warunków, na jakich budo-
wana ma być „droga przez wkop”. (s)

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowa-

niach na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 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. Nr 199 
poz.1227 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczów podaje do publicznej wiadomo-
ści informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przeróbki celulozy 
w Kleszczowie na terenach podstrefy „Kleszczów” Łódzkiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej na terenie miejscowości Bogumiłów, gmina 
Kleszczów, pow. bełchatowski, realizowanego na wniosek firmy Sponcel 
Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 97-410 Kleszczów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Gruntami, pok. 27 od poniedziałku do piątku w terminie 14 dni od daty 
podania do wiadomości w godzinach pracy urzędu.

N
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KOMUNIKATY

WÓJT GMINY KLESZCZÓW
informuje,

że na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy 

w Kleszczowie ul. Główna 47
 zamieszczona została informacja 
o niezabudowanej nieruchomości, 

przeznaczonej do wydzierżawienia, 
położonej w obrębie geodezyjnym 

Kleszczów (gm. Kleszczów), 
oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 808.

kwietnia odbyła się XX sesja 
Rady Gminy Kleszczów. Pierwsze 

z podjętych uchwał związane były z wpro-
wadzeniem zmian w budżecie gminy. Wnio-
ski o wprowadzenie tych zmian zgłosiła 
skarbnik gminy, referaty Urzędu Gminy (Po-
datków i Opłat Lokalnych; Organizacyjny; 
Inwestycji i Zamówień Publicznych; Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Gruntami; 
Spraw Ogólnych i Gospodarczych), a także 
trzy przedszkola, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Szkoła Podstawowa w Łękiń-
sku. Wnioski zostały wcześniej pozytywnie 
zaopiniowane przez Komisję Budżetu, Roz-
woju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, któ-
ra obradowała 24 kwietnia. 

Radni uwzględnili wprowadzone zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Kleszczów na lata 2012-2014, a następnie 
zaktualizowali budżet gminy na rok 2012. 
Dodajmy, że komisja budżetu, a następnie 
Rada Gminy uwzględniły także wniosek 
o zakup nowego sprzętu na potrzeby dzia-
łalności poradni ginekologiczno- położni-
czej w Kleszczowie. Wniosek został złożony 
przez kierownika NZOZ w Kleszczowie. 

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy 
na rok 2012 zamyka się po stronie docho-
dów kwotą 251.729.531,54 zł, a po stronie 
wydatków – 248.377.016,59 zł.

Kolejne z podjętych podczas sesji 
uchwał dotyczyły:
•	 ustalenia regulaminów korzystania 

z obiektów sportowo-rekreacyjnych 
oraz placów zabaw położonych na tere-
nie gminy Kleszczów. Ustalenie regula-
minu korzystania z nich jest konieczne, 
ponieważ obiekty te stanowią ogólno-

Kwietniowa sesja
dostępne miejsca użyteczności publicz-
nej. Zapisane w regulaminie zasady 
umożliwią służbom porządkowym egze-
kwowanie właściwego zachowania się 
przebywających w tych miejscach osób, 
pozwolą ograniczyć akty wandalizmu, 
a także związane z tym koszty napraw. 
Przyjęty przez radę regulamin zacznie 
obowiązywać w ciągu 14 dni od daty pu-
blikacji w „Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Łódzkiego”. Opublikujemy go 
wówczas na łamach „Informatora”.

•	 zmiany regulaminu dotyczącego rodza-
jów wyróżnień i wysokości nagród za 
osiągnięcie wysokich wyników sporto-
wych we współzawodnictwie międzyna-
rodowym lub krajowym oraz szczegóło-
wych zasad i trybu ich przyznawania.

•	 radni zajęli się także złożonym przez 
Agencję Rozwoju Regionalnego „Ar-
reks” wnioskiem o wyrażenie zgody na 
wykup akcji, pozostających w posiada-
niu pozostałych akcjonariuszy mniej-
szościowych. Agencja jest dziś właści-
cielem ponad 96,3 proc. akcji, podczas 
gdy 15 akcjonariuszy dysponuje pozo-
stałą pulą akcji. Jest to od 1 do 10 akcji. 
Rada wyraziła zgodę na wykup akcji.
W trakcie sesji przyjęte zostały także 

sprawozdania z działalności Komisji Re-
wizyjnej; Komisji Budżetu, Rozwoju, Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji 
Spraw Społecznych i Obywatelskich za 
2011 rok. Przyjęte zostało również spra-
wozdanie z realizacji programu współpracy 
Gminy Kleszczów z organizacjami pozarzą-
dowymi w roku 2011.

(s)

Nowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy gminy Kleszczów!
Z dniem 1 stycznia 2012 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące gospodar-

ki odpadami komunalnymi. Najpóźniej od lipca 2013 roku także nasza gmina musi przejąć 
obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Konsekwencją przejęcia obowiązku organizacji odbioru odpadów od mieszkańców 
gminy będzie powstanie po stronie właścicieli nieruchomości obowiązku wnoszenia 
opłat w postaci tzw. podatku śmieciowego.

Zadaniem pracowników Urzędu Gminy w Kleszczowie jest zaplanowanie nowego syste-
mu w jak najlepszy sposób, zapewniający ciągłą poprawę stanu środowiska, doskonalenie 
systemu segregacji, odzysku i recyklingu. Chcemy jednocześnie stworzyć system wycho-
dzący naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców gminy.

W najbliższym czasie prześlemy Państwu ankiety, dotyczące gospodarki odpa-
dami w Waszych gospodarstwach domowych. Uprzejmie prosimy o ich wypełnienie. 
Państwa udział w tworzeniu nowego systemu będzie dla nas bardzo cenny. Dopomoże 
w rzeczywistym oszacowaniu ilości wytwarzanych odpadów, obliczeniu kosztów funkcjono-
wania systemu oraz w wyborze kierunku rozwiązań szczegółowych. Zależy nam na przygo-
towywaniu jak najlepszych rozwiązań, ale aby to osiągnąć, musimy zebrać możliwie dużo 
informacji.

O kolejnych działaniach podejmowanych przez Gminę w zakresie tworzenia nowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą Państwo informowani na bieżąco za po-
średnictwem Informatora Kleszczowskiego oraz strony internetowej Gminy Kleszczów.

Z up. Wójta Gminy Kleszczów
Sekretarz Gminy KAZIMIERZ HUDZIK

Gabinet rehabilitacji – dłużej
W wyniku starań podjętych przez Urząd Gminy 
mieszkańcy gminy Kleszczów mogą korzystać 
z gabinetu rehabilitacji i gabinetu masażysty 
w dodatkowych godzinach. Podajemy godziny 
otwarcia tych gabinetów, które będą obowiązy-
wać do końca czerwca br.:
•	 poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 

godz. 11.00-17.00
•	 czwartek – godz. 9.00-15.00

Ginekolog – w każdy czwartek
Przypominamy, że do końca maja br. lekarz gi-
nekolog z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 
przyjmuje pacjentki w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Kleszczowie w każdy czwartek od godz. 13.00. 
W czwarty czwartek miesiąca (24 maja) obowią-
zuje wcześniejsza rejestracja (tel. 44/ 731 30 15 
od godz. 7.00).

Pora na drugą ratę
Urząd Gminy przypomina przedsiębiorcom, któ-
rzy zajmują się sprzedażą alkoholu, że zgodnie 
z „Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi” do 31 maja mają 
obowiązek opłacenia II raty należnej opłaty za 
zezwolenia.

Bilety PKS
Informujemy, że najbliższy termin sprzedaży 
biletów miesięcznych PKS w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie to środa 30 maja, godz. 10-13.

Szczepionki dla lisów
Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinfor-
mował o przeprowadzonej wiosennej akcji szcze-
pienia lisów przeciwko wściekliźnie. Tak, jak w po-
przednich latach szczepienie wykonane było za 
pośrednictwem doustnej szczepionki, zrzucanej 
nad terenami leśnymi z samolotów. Szczepionka 
została umieszczona w mieszance pokarmowej - 
kostkach koloru zielono-brunatnego o wymiarach 
4 cm x 4 cm x 1 cm. Kostki mają zapach rybny. 
Nie nadają się do spożycia, nie należy też ich za-
bierać z miejsca wyłożenia.
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Kiedy jest czynny 
Punkt Zbiórki 
Odpadów?

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segre-
gowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii 
Łuszczanowice obsługuje mieszkańców 
gminy Kleszczów, którzy posiadają aktu-
alną umowę ze spółką Eko-Region Klesz-
czów na odbiór odpadów komunalnych. 
Taką umowę należy okazać pracownikowi 
punktu, przywożąc posegregowane odpa-
dy.

Jak wynika z informacji przekazanej 
przez Eko-Region Bełchatów w najbliż-
szych dniach GPZOSiW będzie dostępny 
w następujących terminach:
•	 15 maja – 13.00–21.00
•	 16 maja – 10.00–21.00
•	 17 maja – 10.00–21.00
•	 18 maja – 10.00–21.00
•	 19 maja – 7.00–21.00
•	 21 maja – 11.00–21.00
•	 22 maja – 13.00–21.00
•	 23 maja – 10.00–21.00
•	 24 maja – 9.00–21.00
•	 25 maja – 9.00–21.00
•	 26 maja – 7.00–21.00

Dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Kleszczowie 
ogłasza nabór na stanowisko 

kierownika kształcenia 
praktycznego 

w Technikum Nowoczesnych 
Technologii w Kleszczowie, 

kierunek: technik mechatronik.
Wymagania niezbędne:
•	 wykształcenie wyższe magisterskie 

techniczne z przygotowaniem peda-
gogicznym, (preferowane kierunki me-
chatroniczne, mechaniczne, elektro-
niczne, elektryczne);

•	 znajomość: ustawy o systemie oświa-
ty, rozporządzeń MEN regulujących 
pracę szkół, w tym rozporządzenia 
o praktycznej nauce zawodu, podsta-
wy programowej i programu nauczania 
dla zawodu technik mechatronik;

•	 biegła obsługa komputera;
•	 doświadczenie w szkolnictwie zawo-

dowym;
•	 umiejętność pracy w grupie, kreatyw-

ność, zaangażowanie;
•	 prawo jazdy kat. B;
•	 znajomość rynku pracy;
•	 zdolności organizacyjne, systematycz-

ność, dyspozycyjność.
Szczegółowe informacje można uzyskać ze 
strony www.bip.zspkleszczow.wikom.pl 
lub pod nr tel. 44/ 731 65 60.
Dokumentację należy składać do dnia 
15.06.2012 r.

Promowali krwiodawstwo u sąsiadów
minny Klub Honorowych Daw -
ców Krwi PCK w Kleszczowie dzia-

łał w kwietniu bardzo aktywnie. 20 kwiet-
nia przeprowadził drugą w tym roku akcję 
krwiodawstwa na terenie gminy. Do kom-
pleksu SOLPARK Kleszczów (to tradycyjnie 
miejsce wszystkich gminnych akcji krwio-
dawczych) przybyło ponad 40 osób. Efek-
tem przeprowadzonej akcji było zebranie 
ponad 19 litrów (dokładnie 19350 ml) krwi. 
Została ona przekazana na leczenie dwóch 
chorych osób, których rodziny zwróciły się 
do kleszczowskiego klubu HDK o pomoc.

W kwietniu klub prowadził także dzia-
łalność poza granicami gminy, organizując 
w Sulmierzycach akcję krwiodawczą z cyklu 
„Ognisty Ratownik”. W tym działaniu główne 
role odegrali strażacy z miejscowej jednost-
ki OSP, którzy oddając krew, dali przykład 
mieszkańcom gminy Sulmierzyce. W sumie 
w akcji uczestniczyło 26 osób, a efektem 
jest zebranie 11700 ml bezcennego leku.

Jak wiemy obok krwiodawstwa Gmin-
ny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 
w Kleszczowie propaguje także honoro-

G we oddawanie szpiku kostnego. W kwietniu 
zorganizował dwie prelekcje na temat daw-
stwa szpiku, które odbyły się w Zespołach 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i nr 4 w Beł-
chatowie. Profesjonalne wsparcie w trakcie 
tych działań edukacyjnych zapewniła orga-
nizatorom doktor Aleksandra Kaczmarek ze 
Szpitala im M. Kopernika w Łodzi.

– Zainteresowanie tematyką szpikową 
przeszło nasze najśmielsze oczekiwania – 
przyznaje Marek Kaczmarczyk, przedstawi-
ciel kleszczowskiego klubu HDK. – Udział 
w prelekcji wzięło około 150 uczniów w każ-
dej ze szkół, a także grono pedagogicz-
ne i pracownicy tych szkół. Mamy nadzie-
ję, iż tak duże zainteresowanie zaowocuje 
podczas akcji rejestracyjnych potencjalnych 
dawców szpiku. Przeprowadzenie tych akcji 
planujemy wspólnie z tymi szkołami.

Inną, cenną formą aktywności klubu 
HDK było w kwietniu zorganizowanie dwu-
nastu paczek, przygotowanych na Świę-
ta Wielkanocne z myślą o dzieciach z naj-
uboższych rodzin w gminie Kleszczów.

(s)

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. 
z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 122, 
ogłasza zapisy na poniższe szkolenia, 
które planuje przeprowadzić na przełomie maja i czerwca br.

•	 „Podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne w zakładach produ-
kujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze” (mini-
mum sanitarne). TERMIN – 29.05.2012 r.

•	 „Projektowanie graficzne oraz obsługa programów graficznych 
wspomagających proces projektowania i przygotowania do druku 
offsetowego i cyfrowego” - 45 godz. zajęć. Celem szkolenia jest zapoznanie 
uczestnika z zasadami i technikami projektowania graficznego dla różnego rodzaju me-
diów (publikacje drukowane offsetowo lub cyfrowo - reklama wielkoformatowa). Uczest-
nicy zajęć poznają zasady kompozycji, doboru kolorystyki, typografii oraz trendów we 
współczesnym designie. Szkolenie obejmuje także podstawowe zagadnienia dot. obsłu-
gi programów graficznych bitmapowego (Adobe Photoshop) oraz wektorowego (Corel 
Draw). Szkolenie ma na celu przekazanie takiej wiedzy, która pozwoli przyszłemu ab-
solwentowi zrozumieć zagadnienia powstawania oraz obróbki obrazu graficznego oraz 
przygotowanie powstałego obrazu w procesie druku offsetowego i cyfrowego - wielkofor-
matowego.

•	 Kurs komputerowy EXCEL – wersja 2010 - 30 godz. zajęć.
•	 Budowanie wizerunku poprzez obsługę klienta - 8 godz. Szkolenie prze-

znaczone dla wszystkich pracowników bezpośrednio obsługujących klientów i pragną-
cych podnieść poziom obsługi klienta do poziomu tworzenia nowej jakości w obsłudze.

•	 Spójny obraz kobiety - czar autoprezentacji. Szkolenie rozszerzone 
o warsztat z samodzielnego wykonywania makijażu w zależności od 
okoliczności - 2 dni. Jest wiele obszarów w życiu, które sprawiają, że kobiety czują 
się spełnione. Każda z nich chce pięknie wyglądać, być w centrum zainteresowania, mieć 
dar wypowiedzi i czarować swoją osobą otoczenie. Wiele elementów wpływa na efekt, jaki 
tworzy się w odbiorze kobiety. Jeśli pragnie być postrzegana tak, jak sobie tego życzy, 
to powinna poznać mechanizmy, które wpływają na to, jaki obraz Jej osoby buduje się 
u innych. Jeśli zależy Jej na dobrym samopoczuciu, na robieniu dobrego wrażenia i - co 
najważniejsze - zgodnego z własną intencją to właśnie to szkolenie jest rozwiązaniem.

MIEJSCE SZKOLEŃ: Kleszczów
Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzibie Spółki, pod numerem telefonu 44/ 
731-37-31 oraz na stronie internetowej www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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nia, przyznanego „Samorządowemu Me-
nedżerowi Regionu” Tomasz Siemieniec 
- redaktor naczelny „Pulsu Biznesu” na-
pisał w liście przesłanym do Urzędu Gmi-
ny w Kleszczowie: „Otrzymali Państwo ty-

tuł Samorządowy Menedżer Regionu 
dzięki głosom innych jednostek sa-
morządu terytorialnego. Jest to więc 
dla Państwa szczególny powód do 
dumy – okoliczne gminy, miasta i po-
wiaty właśnie w Państwa samorzą-
dzie upatrują lidera, który jest kołem 
zamachowym całego regionu” 

W gronie gmin uznanych za lide-
rów w regionie łódzkim kolejność na 
czołowych miejscach była następu-
jąca: pierwsze miejsce – gmina Unie-
jów, drugie – gmina Kleszczów, trze-
cie – gmina Rząśnia.

Podczas gali wręczono pamiąt-
kowe dyplomy z okazji zajęcia miejsc 

w czołówce rankingów. W przypadku wy-

różnionych samorządów były to dyplo-
my imienne, przyznawane wójtom, burmi-
strzom bądź prezydentom.

(s) å ciąg dalszy na str. 7

•	 przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 
(egzaminator)

•	 przygotowanie do egzaminów certyfikatowych 
(egzaminator TELC)

•	 nauka języka zwykłego, prawniczego i ekonomicznego

Tłumaczenia z języka niemieckiego:
•	 tłumaczenie przysięgłe (tłumacz przysięgły)
•	 zwykłe i specjalistyczne

Nauczanie języka niemieckiego:

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

wyborze przedsiębiorstw uznawa-
nych za „Filary Polskiej Gospodar-

ki” (po pięć firm w każdym województwie) 
decydowały głosy i opinie przedstawicie-
li samorządów terytorialnych. Ogólnopolski 

Kersten z nową 
halą i maszyną

Rozmowa z Bartłomiejem Baudle-
rem – dyrektorem zarządzającym 
Kersten Europe Sp. z o.o.

– Jak długo trwała realizacja nowej 
inwestycji?

– Projekt narodził się w połowie roku 
2010. W pierwszym etapie zaplanowaliśmy 
budowę nowej hali produkcyjnej. Było to ko-
nieczne, bo w starej hali nie było już miej-
sca, by wstawić tam nowe maszyny giętar-
skie. Rozpoczęliśmy prace na projektem 
budowlanym, a w listopadzie zawarta zo-
stała umowa z generalnym wykonawcą no-
wego obiektu – firmą Inkomet z Radom-
ska. Faktycznie budowa ruszyła pełną parą 
wiosną, a hala była gotowa w połowie lipca 
2011 roku. Nowa maszyna giętarska zosta-
ła w tej hali zamontowana pod koniec grud-
nia 2011 roku.

– Jaki był koszt zrealizowanej przez 
Państwa inwestycji?

– Łączne koszty budowy hali oraz insta-
lacji maszyny wyniosły ok. 7 mln zł. Nowa 
hala wyposażona m.in. w suwnice o udźwi-
gu 12,5 tony ma około 2 tys. m kw. Jest 
mniejsza o ok. 40 proc. od hali starej, ale 
została tak zaprojektowana, by w przyszło-
ści, w razie potrzeby można ją było rozbu-
dować (zarówno wzdłuż, jak i wszerz). Do 

Kazimierz Hudzik – sekretarz gminy Klesz-
czów (pierwszy z prawej), Eugeniusz Wa-
lus - dyrektor ekonomiczno-finansowy 
KWB Bełchatów i Tomasz Stolarczyk – wójt 
gminy Rząśnia podczas gali zorganizowa-
nej przez „Puls Biznesu”.

Kopalnia i gmina 
na gali „Pulsu Biznesu”

O

Dyrektor B. Baudler prezentuje nową 
maszynę giętarską

ranking „Filary Polskiej Gospodarki” układa-
ny co roku z inicjatywy dziennika „Puls Biz-
nesu” ma bowiem na celu wyróżnienie firm 
stabilnych i znacząco wpływających na roz-
wój regionów, w których firmy te prowadzą 
działalność.

W rankingu „Filary Polskiej Gospodar-
ki” w województwie łódzkim zwyciężyła naj-
większa z firm działających na terenie gmi-
ny Kleszczów - Kopalnia Węgla Brunatnego 
Bełchatów, która od ubiegłego roku funkcjo-
nuje jako Oddział PGE GiEK S.A. Statuet-
kę i dyplom dla kopalni odebrał Eugeniusz 
Walus – dyrektor ekonomiczno-finansowy. 
Dwa kolejne miejsca w rankingu dotyczą-
cym naszego województwa zajęły: Cerami-
ka Paradyż Sp. z o.o. oraz Mirbud S.A.

Podczas gali uhonorowano także sa-
morządy lokalne (po 10 w każdym regio-
nie), wyróżniające się pod względem tempa 
rozwoju, pozyskiwania pieniędzy unijnych, 
wspierania przedsiębiorców z terenu da-
nej gminy oraz angażujące się w działania 
na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. 
O kolejności miejsc w rankingu „Samorzą-
dowy Menedżer Regionu” decydowały tak-
że głosy oddawane przez samorządow-
ców. Sondaże, które umożliwiły ułożenie 
obydwu rankingów przeprowadziła na zle-
cenie dziennika „Puls Biznesu” agencja ba-
dawcza TNS Pentor. Samorządowcy spo-
śród gmin w danym województwie wybierali 
jedną – w ich ocenie lidera w regionie. Nie 
mogli jednak w głosowaniu wskazywać wła-
snej gminy.

Zapraszając przedstawiciela władz 
gminy Kleszczów do odebrania wyróżnie-
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Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405

SOLIDNIE I Z GWARANCJĄ

MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika

l kompleksowa naprawa 
zawieszeń - geometria gratis

l naprawiamy motocykle, skutery,

l sprzedaż i serwis 
opon 

l klimatyzacje
l części zamienne

PRZYJMĘ UCZNIA NA PRAKTYKĘ

Wiedzą najwięcej o powiecie
W tym roku, tak jak w roku poprzednim, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie okazali się bezkonkurencyjni w Konkursie Wiedzy 
o Powiecie Bełchatowskim. W szóstej edycji tego konkursu ZSP w Kleszczo-
wie reprezentowali Kamila Walasiak (kl. II LO) oraz Maciej Szymczak (kl. I 
TNT). Maciej zajął I miejsce, a Kamila - miejsce II. Przygotowaniem uczniów 
do konkursu zajmowała się Paulina Kowalczyk-Pyka, nauczycielka języka nie-
mieckiego.

Cierpliwie czekają na wyniki
W kwietniu uczniowie klas trzecich gimnazjum przystąpili do egzaminu gim-
nazjalnego, który w tym roku odbywał się w nowej formule. Młodzież zdawała 
egzaminy przez trzy dni, zmagając się z zadaniami z historii, wiedzy o spo-
łeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz 
języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Z każdego ze 
wspomnianych zakresów uczeń mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów. Licz-
ba uzyskanych punktów będzie istotna podczas rekrutacji do szkół ponadgim-
nazjalnych. Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 22 czerwca.

Dobry wynik SP Łękińsko
20 kwietnia w gimnazjum w Szczercowie odbyły się powiatowe eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wśród 19 
drużyn reprezentujących podstawówki i gimnazja był też zespół z SP w Łękiń-
sku w składzie Szymon Koper, Paweł Pajęcki i Marcin Rogoziński. 
Pierwszą częścią eliminacji był test z wiedzy teoretycznej, sprawdzający wie-
dzę uczniów z przepisów ruchu drogowego oraz zasad pierwszej pomocy 
przedmedycznej. W części drugiej uczestnicy musieli wykazać się umiejęt-
nością przepisowej jazdy na rowerze po torze przeszkód. Nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju czuwali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP 
w Bełchatowie. Drużyna z SP w Łękińsku wywalczyła III miejsce.

Geometria Kartki Papieru
W ramach zajęć Geometria kartki papieru grupa uczniów z klasy III a SP 
w Kleszczowie przygotowała prace na konkurs Korczak w sztuce origami, któ-
rego organizatorem była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi oraz 

Polskie Centrum Origami 
- Oddział w Łodzi. Spośród 
zgłoszonych ostatecznie do 
konkursu prac trójki uczniów 
(Klaudii Gałwiaczek, Marii 
Widery i Michała Leśniaka) 
najwyższe uznanie jury uzy-
skała praca K. Gałwiaczek, 
która zajęła III miejsce w ka-
tegorii klas I-III. Podsumo-
wanie konkursu, wręczenie 
nagród i otwarcie wystawy 
pokonkursowej odbyło się 
18 kwietnia w Łodzi. Uczest-
nicy po części oficjalnej mo-
gli wziąć udział w krótkich 
warsztatach origami.

Na konkursie powiatowym
IV Powiatowy Konkurs Języka Polskiego Nie taki język straszny odbył się 
16 kwietnia w Zespole Szkół w Klukach. Celem konkursu było sprawdzenie 
umiejętności językowych, ortograficznych, a także umiejętności korzystania 
z komputera. Szkołę Podstawową w Kleszczowie reprezentowała drużyna 
w składzie: Aleksandra Pierzak, Wiktoria Kierasińska i Magdalena Wysocka. 
Dziewczęta zdobyły wyróżnienie za zajęcie IV miejsca. Przygotowaniem dru-
żyny do konkursu zajmowała się nauczycielka języka polskiego, Danuta Kuc.

Szkolne wieści

Źródło: www.pbw.lodz.pl. 

å ciąg dalszy na str. 8

å ciąg dalszy na str. 12

Jedną z najbardziej cenionych form pracy biblio-
tek jest umożliwianie przez nie spotkań czytelników 
z autorami książek. GBP w Kleszczowie zorganizo-
wała ostatnio dwa z kilku zaplanowanych spotkań 
autorskich.

Twarzą w twarz z pisarzami
13 kwietnia Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie mia-

ła okazję gościć Andrzeja Pilipiuka – pisarza i publicystę, laureata 
nagrody literackiej im. Janusza A. Zajdla. Z pisarzem spotkali się 
uczniowie gimnazjum, którzy w ramach lektury uzupełniającej oma-
wiają jedną z jego książek - „Kuzynki”. Pierwsze teksty A. Pilipiuk wy-
dał drukiem podczas studiów. Do tej pory opublikował ponad 20 ksią-
żek. Pod pseudonimem Tomasz Olszakowski wydał też 19 tomów 
kontynuacji przygód Pana Samochodzika.

Podczas spotkania gimnazjaliści dowiedzieli się m.in. jak wyglą-
dały początki kariery pisarskiej, skąd autor bierze pomysły do swoich 
książek, jak wygląda jego warsztat pisarski, które z książek są jego 
ulubionymi. Po spotkaniu laureaci konkursu zorganizowanego przez 
gimnazjalną bibliotekę szkolną otrzymali nagrody w postaci książek, 
do których dedykacje wpisał A. Pilipiuk. Można było również uzyskać 
autograf lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

26 kwietnia uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. M. Koperni-
ka w Łękińsku wzięli udział w spo-
tkaniu autorskim z Dariuszem 
Rekoszem. Pisarz przyjechał do 
Łękińska na zaproszenie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w ramach zbli-
żających się obchodów IX Ogólno-
polskiego Tygodnia Bibliotek. Pod-
czas spotkania autor - z zawodu 
informatyk - opowiadał m.in. o swo-
ich nie tylko pisarskich pasjach. 
Był dotychczas nauczycielem in-
formatyki i sędzią piłkarskim, uwielbia też różnego rodzaju konkur-
sy (występował w teleturnieju „Jeden z 10”). Pisaniem książek zajął 
się w 2005 roku. Jego dzieło to m.in. seria książek kryminalnych dla 
dzieci o Morsie i Pinky oraz seria o Czarnym Maćku. D. Rekosz jest 
też autorem trzech słuchowisk radiowych w cyklu „Detektywów para - 
Jacek i Barbara”. Dla dorosłych napisał „Zamach na Muzeum Hansa 
Klossa”, „Siostrzyczkę” i „Szyfr Jana Matejki”.

21 marca tego roku premierę miała książka „Piłka nożna. O co 
w tym wszystkim chodzi” , która – jak mówił autor – okazała się best-

A. Pilipiuk z czytelniczkami
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W uroczystości uczestniczyli nie tyl-
ko właściciele i kierownictwo holender-
skiej Grupy Kersten Europe, ale także licz-
ne grono przedstawicieli firm, działających 
w branży konstrukcji stalowych w Polsce. 
Goście obejrzeli zarówno nową halę pro-
dukcyjną, jak też starszą, wyposażoną 
w kilka mniejszych maszyn giętarskich halę, 
w której w 2000 roku spółka (wówczas Ker-

sten Polska) inaugurowała swoją działal-
ność w Kleszczowskiej Strefie Przemysło-
wej nr 2.

Podczas oficjalnej części uroczysto-
ści, którą zorganizowano w hotelu „Wod-
nik” dyrektor zarządzający Kersten Europe 
Sp. z o.o. – Bartłomiej Baudler opowiedział 
o przebiegu zakończonej inwestycji. Hans 
Besseling – dyrektor zarządzający Grupy 
Kersten Europe sięgnął do niedawnej histo-

rii, przypominając przyczyny wejścia holen-
derskiej firmy na rynek polski i powody uloko-
wania jej na terenie Kleszczowa. Podkreślał, 
że zrealizowana inwestycja pozwoli wzboga-
cić paletę usług, oferowanych dotąd klientom 
zakładu w Kleszczowie. Zapowiedział coraz 
szersze wchodzenie firmy w nowe branże 
(np. budowa morskich farm wiatrowych oraz 
giętych konstrukcji mostowych).

Interesująca multimedialna prezenta-
cja pokazana po wystąpieniu szefa Grupy 
Kersten Europe stanowiła przypomnienie 
historii zakładów, a także przegląd najcie-
kawszych realizacji architektonicznych, 
w których znalazły zastosowanie elementy 
gięte, wykonane w trzech fabrykach tej gru-
py (w Holandii, Niemczech i w Polsce).

Wśród osób składających gratulacje 
z okazji uruchomienia nowej hali z potęż-
ną maszyną giętarską byli m.in. przedsta-

wiciele Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych 
i kooperanci Kersten Europe. Występują-
cy w imieniu samorządu gminy Kleszczów 
sekretarz gminy Kazimierz Hudzik gratulo-
wał właścicielom i kierownictwu grupy pod-
jęcia decyzji o rozbudowie potencjału pro-
dukcyjnego i pomyślnego zakończenia 
inwestycji. Życzył, by nowe przedsięwzię-
cie wpłynęło na umocnienie rynkowej po-
zycji spółki.

Niezwykle wzruszającym momentem 
oficjalnej uroczystości było przekazanie 
przez kierownictwo Grupy Kersten Europe 
darowizny w kwocie 25 tys. zł na potrzeby 
łódzkiej Fundacji Gajusz, która buduje ho-

spicjum dla dzieci chorych na choroby no-
wotworowe. Symboliczny czek odebra-
ła Agnieszka Osendowska, reprezentująca 
Fundację Gajusz.

(s)

Kersten z nową halą i maszynąå ciąg dalszy ze str. 5
takiej rozbudowy przystosowane są funda-
menty i konstrukcja obiektu.

– Czy firma dysponuje wystarczają-
cym terenem do dalszej rozbudowy?

– Zasoby gruntu, który właściciel firmy 
Kersten kupił na starcie swojej działalno-
ści w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej 
to około 3 hektary. Na takiej działce można 
docelowo postawić trzy hale produkcyjne. 
Jest także planowana budowa wolnostoją-
cego budynku biurowego.

– Proszę powiedzieć coś więcej o no-
wej maszynie giętarskiej i jej możliwo-
ściach.

– To jedyna w Polsce maszyna o ta-
kich parametrach. Została wyprodukowana 
przez szwedzką firmę Roundo. Instalacja 
maszyny wymagała wykonania specjalnego 
fundamentu, który jest zagłębiony na 2 me-
try w ziemi. To ciężka maszyna, która waży 
50 ton. Jest przeznaczona do gięcia kształ-
towników stalowych i aluminiowych o wyso-
kim wskaźniku wytrzymałości na zginanie. 
Do czasu uruchomienia w Kleszczowie taką 
maszyną dysponował tylko macierzysty za-
kład w Holandii. Gięcie wielkogabarytowych 
kształtowników, zamawianych przez na-
szych klientów musieliśmy więc wcześniej 
wykonywać właśnie tam. Transport podno-
sił oczywiście koszty usługi. Nowa maszyna 
może giąć rury o maksymalnej średnicy 508 
mm i grubości ścianek nawet do 20 mm. 
Możemy na niej wykonywać gięcie całego 

zakresu standardowych, hutniczych kształ-
towników, w tym dwuteowników HEB 1000.

– Jakie możliwości otwiera przed fir-
mą Kersten Europe uruchomienie nowej 
hali wraz z maszyną?

– Powierzchnia nowej hali daje nam moż-
liwość rozwoju dodatkowych usług, zwią-
zanych przede wszystkim z komplekso-
wą obróbką giętych profili oraz spawaniem 
elementów konstrukcji. Nowa maszyna po-
zwoli nam natomiast na zwiększenie nasze-
go udziału w projektach związanych przede 
wszystkim z budownictwem mostowym oraz 
z wytwarzaniem konstrukcji dla morskich farm 
wiatrowych. Obecnie realizujemy już m.in. 
projekt gięcia profili zamkniętych o wymiarach 
300 x 200 mm, które będą elementem spe-
cjalnych platform w morskich farmach wiatro-
wych. Te profile zamawiane są przez polskich 
podwykonawców, zaangażowanych przez fir-
my z Danii, które budują duże farmy wiatro-
we na Morzu Północnym. Morska energetyka 
wiatrowa to branża z bardzo dużym potencja-
łem rozwojowym. Chcemy uczestniczyć w no-
wych projektach z tego zakresu. Liczymy też 
na to, że w Polsce rozwinie się bardziej rynek 
konstrukcji aluminiowych. Jesteśmy przygoto-
wani m.in. do wykonywania giętych elemen-
tów konstrukcji z aluminium do budowy lek-
kich, przenośnych hal.

– Do jakich dużych projektów inwe-
stycyjnych realizowanych w ostatnich 

miesiącach spółka Kersten Europe do-
starczała gięte profile stalowe?

– Wykonywaliśmy m.in. gięcie dwute-
owników do konstrukcji zadaszenia dla no-
wego dworca kolejowego, budowanego w 
Katowicach. Było to kilkadziesiąt ton profi-
li. Dostarczaliśmy też elementy konstrukcji 
dla nowych terminali lotnisk w Modlinie oraz 
w Jasionce koło Rzeszowa. Uczestniczymy 
w inwestycjach związanych z budową dróg. 
Dostarczamy m.in. elementy słupów łuko-
wych, do których mocowane są ekrany aku-
styczne na Trasie Toruńskiej w Warszawie, 
a także w Gdańsku.

– Czy wraz z otwarciem nowej hali fir-
ma Kersten Europe planuje zwiększać 
zatrudnienie?

– Obecnie zatrudniamy około 40 pra-
cowników. Są w tym gronie także osoby 
zatrudniane za pośrednictwem firmy GTI 
z Radomska, jako pracownicy czasowi. W 
dalszym ciągu pozostaniemy firmą niszo-
wą, mocno specjalistyczną. Największą na-
szą siłą jest bardzo stabilny zespół. Znacz-
na część obecnej załogi Kersten Europe to 
osoby, które pracują od początku powstania 
firmy. Zakładam, że przy realizacji nowych 
projektów może znaleźć u nas zatrudnienie 
dodatkowo około 15 osób.

– Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Strachocki

Większy potencjał Kersten Europe

Uczestnicy uroczystości przed 
siedzibą spółki

W pierwszej hali pracuje kilka maszyn, 
przystosowanych do gięcia różnych profili
W pierwszej hali pracuje kilka maszyn, 
przystosowanych do gięcia różnych profili

Przekazanie symbolicznego czeku dla 
Fundacji Gajusz
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6

Dzień Ziemi w gimnazjum
Z okazji Światowego Dnia Ziemi uczniowie kleszczowskiego gimnazjum 
przygotowali przedstawienie dotyczące ochrony środowiska. Na scenie auli 
w kompleksie SOLPARK młodzież zaprezentowała ponadto pokaz mody eko-
logicznej, okolicznościowe piosenki, prezentację multimedialną i filmik na te-
mat Gmina przyjazna środowisku. Przygotowując obchody Dnia Ziemi ucznio-
wie realizowali projekt edukacyjny ARKA ZIEMIA, którego koordynatorkami 
są nauczycielki Małgorzata Balińska, Marta Goździewska oraz Magdalena 
Krawczykowska-Kiełbik.

Konkurs piosenki w Bełchatowie
Podczas III Regionalnego Konkur-
su Piosenki Angielskiej i Niemieckiej 
uczennica gimnazjum w Kleszczowie 
– Katarzyna Morawiec zdobyła wyróż-
nienie w kategorii soliści za wykonanie 
utworu Adele Rolling in the deep.
Konkurs Muzyka łagodzi obyczaje 
został zorganizowany przez Publicz-
ne Gimnazjum nr 4 im. K. K. Baczyń-
skiego w Bełchatowie. Kleszczowskie 
gimnazjum reprezentowały ponadto 
zespoły wokalne, śpiewające zarówno 
w języku angielskim, jak i niemieckim. 
Uczennice do konkursu przygotowy-
wały nauczycielki języków: Marta Cho-
bot i Agnieszka Reszka.

Uczniowie w pracowni ceramicznej
Uczniowie klasy III c SP Kleszczów wraz z wychowawczynią odwiedzili 
w kwietniu Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, gdzie zapoznali się z dzia-
łalnością pracowni ceramicznej. Zostali tu zapoznani z technikami lepienia 
z gliny, a także z procesem wypalania i zdobienia wyrobów ceramicznych. Mo-
gli - pod okiem instruktorek Marty Waszkiewicz i Beaty Komor - wykonać swoje 
pierwsze dzieła z gliny. Wykonane podczas zajęć prace będą niezapomnianą 
pamiątką dla małych artystów.

Rywalizowali w niesieniu pierwszej pomocy
21 kwietnia w Bełchatowie odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomo-
cy PCK. Wśród siedmiu szkół ponadgimnazjalnych powiatu reprezentowany 
był także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Drużyną w skła-
dzie: Paulina Rogozińska, Justyna Botór, Kinga Trojanowska, Sebastian Ro-
czek oraz Dawid Masiarek opiekowała się Beata Wysmułek - pedagog szkolny. 
Zadaniem uczestni-
ków było udzielenie 
pierwszej pomocy 
p o s z k o d o w a n y m 
w zainscenizowanych 
wypadkach takich jak 
m.in. bójka w parku, 
kolizja samochodowa 
czy zasłabnięcie na 
ulicy. Wszystkie pozo-
rowane sytuacje miały 
miejsce na ulicach 
Bełchatowa.
Najlepiej w turnieju 
wypadł zespół reprezentujący II LO im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie. 
Będzie on reprezentować nasz rejon w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierw-
szej Pomocy PCK.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

wykonuje:
3  bramy skrzydłowe
3  bramy przesuwne
3  kraty, balustrady 

(konstrukcje stalowe)

Brudzice, ul. Wieluńska 113
Tel. 600-203-345

Zakład Ślusarski

świadczy usługi w zakresie:
3  piaskowania i malowania

remontuje:
3  przyczepy i maszyny rolnicze

Z okazji rocznicy 
Konstytucji 3 Maja…

… samorządowe szkoły zorganizowały okolicznościowe obchody. 
Wspomnijmy o dwóch takich uroczystościach, które miały miejsce 
27 kwietnia. W tym dniu społeczność gimnazjalna obejrzała multi-
medialną prezentację, ukazującą najważniejsze fakty i postaci hi-
storyczne, związane z Ustawą Rządową z 1791 r. Autorką pokazu 
była uczennica klasy II b – Paulina Rajtarska. Uzupełnieniem uro-
czystości były piosenki w oryginalnym wykonaniu uczennic gim-
nazjum. Korzystając z warunków, jakie stwarza aula kompleksu 
SOLPARK, gimnazjaliści zostali potem zaproszeni na pokaz filmu 
„Animowana historia Polski”. Film, który został przygotowany na 
Światową Wystawę EXPO 2010 w Szanghaju jest wizualnym kola-
żem, przedstawiającym ważne elementy naszej historii, symbole, 
charakterystyczne budowle itp.

Patriotyczna akademia, przygotowana dla upamiętnienia 221 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się także w Szko-
le Podstawowej w Łękińsku. Uczniowie klas IV-VI przygotowa-
li montaż słowno-muzyczny „Majowa Jutrzenka króla Stanisława”, 
przeplatany pieśniami patriotycznymi i czytaniem fragmentów Kon-
stytucji z 1791 roku. Akademia przygotowana została pod kierun-
kiem nauczycieli języka polskiego i historii.

(opr. s)

III Dyktando Kleszczowskie
niedzielę 6 maja odbyła się III edycja Dyktanda Kleszczow-
skiego, organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Kleszczowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Oso-
by chcące sprawdzić swoją wiedzę z poprawnej pisowni (ponad 40 
uczestników w wieku od 10 do kilkudziesięciu lat) zasiadły do dyk-
tanda o godz. 17.00 w auli Kompleksu SOLPARK. Tekst powiąza-
ny był tematycznie ze zbliżającymi się mistrzostwami EURO 2012.

Pierwsze zdania tekstu, podyktowanego uczestnikom przez 
księdza Sławomira Bednarskiego, brzmiały następująco: „Kata-
rzyna od jakiegoś czasu zaniedbywała dom i przyjaciół. A wszyst-
ko przez jej skonfundowanego małżonka Mariana, który znalazł się 
w gronie superwybrańców i bierze bezpośredni udział w organizacji 
UEFA EURO 2012. Ich ponadtrzyipóletnie małżeństwo oduczyło ją 
nicnierobienia, gdyż jej superrozczochraniec, doktor wszech nauk, 
do superodpowiedzialnych nie należy i wiele spraw jest na jej gło-
wie. Co prawda z rzadka zbiera mu się na wynurzenia i nieczęsto 
opowiada o swojej pracy, jednak dzień bez rozmowy o zbliżających 
się piłkarskich mistrzostwach Europy to dzień stracony”.

Napisane podczas dyktanda prace zostały przekazane do oce-
ny komisji konkursowej. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w trak-
cie tegorocznych Dni Kleszczowa. (s)

W
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SERWIS KOMPUTEROWY
97-410 Kleszczów, ul. Główna 122

Tel. 792-798-439
lub 44/ 731-68-68

KOMPLEKSOWE USŁUGI INFORMATYCZNE
•	 diagnostyka i naprawa komputerów,
•	 składanie lub rozbudowa komputera, wymiana 

podzespołów,
•	 nowe zestawy komputerowe,
•	 poleasingowe zestawy komputerowe.

www.lavar.republika.pl
e-mail:lavarlc@wp.pl

•	 centralne ogrzewanie

•	 sanitarne i kanalizacyjne

Bogdan Otoliński, Łuszczanowice 10
Tel. 502 513 605

„BODZIO”
USŁUGI HYDRAULICZNE

3

3

3

KOLEKTORY SŁONECZNE
doradztwo

montaż

serwis

Posiadamy referencje
www.kolektory.lodz.pl

Tel. 601 310 014

•	 USŁUGI MINIKOPARKĄ
(fundamenty, kable energetyczne, 
drenaże, ogrodzenia, korytowanie itp.)

•	 USŁUGI TRANSPORTOWE

(samochód wywrotka o ładowności 2 
tony)

Michał Tatara, Łuszczanowice Kol. 26 A

Tel. 661 159 003

Sprzedaż i transport
ziemi ogrodowej

piasku budowlanego
Tel. 509 449 312

Sprzedam
silnik elektryczny trójfazowy 4 kW

1430 obr./min., przełącznik 
gwiazda – trójkąt.

Cena 300 zł.
Kleszczów, tel. 507 940 089.

Prosto z SOLPARKU
Otwarta sala bilardowa i kręgielnia

1 maja została w SOLPAR-
KU zainaugurowana działalność 
dwóch nowych obiektów: nowo-
czesnej czterotorowej kręgielni 
oraz sali bilardowej, wyposażonej 
w profesjonalny sprzęt.

Z kręgielni i sali bilardowej 
można korzystać w dniach:
•	 poniedziałek-piątek – godz. 
16.00-22.00
•	 sobota, niedziela i święta – 
godz. 12.00-22.00

Rozstrzygnięty konkurs
Kompleks SOLPARK ogłosił wyniki II edycji konkursu „Spal 

tłuszcz w trzy miesiące”. Udział w konkursie rozpoczętym pod koniec 
stycznia wzięło 10 pań. Końcowa kolejność zależała od obliczonej 
procentowo efektywności ćwiczeń, które uczestniczki otrzymały od 
trenera. Program treningowy dopasowany był do wieku oraz wagi. 
Uzupełniony został o indywidualnie opracowaną dietę.

Pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Utkowska. W nagrodę 
otrzymała karnet na usługi SOLPARKU o wartości 300 zł oraz 
zestaw kosmetyków firmy Mary Kay. Drugie miejsce przypadło 
Kamili Szafrańskiej (nagroda - karnet wartości 200 zł na usługi 
SOLPARKU oraz kosmetyk firmy Mary Kay), a trzecie - Iwonie 
Włodarczyk (nagroda - karnet wartości 100 zł oraz kosmetyk firmy 
Mary Kay).

Uczestniczkom gratulujemy wytrwałości w stosowaniu zaleconej 
diety i programu treningowego.

Inauguracja basenu zewnętrznego
Pogodny długi weekend majowy sprzyjał takim obiektom jak 

SOLPARK. Chętnie korzystano z oferty kompleksu, a miłośnicy 
kąpieli mogli po raz pierwszy w tym roku skorzystać z basenu 
zewnętrznego, którego głębokość sięga 120 cm. Jego atrakcją 
jest m.in. zatoka do wytwarzania sztucznej fali, gejzer powietrzny, 
brodzik w postaci jeża wodnego, a także tzw. dysza szeroka. 
Wszystko dostępne bez dodatkowych opłat.

Dodatkowa godzina body shape
W związku z dużym zainteresowaniem, z jakim spotkały 

się zajęcia ruchowe body shape, SOLPARK wprowadził od 14 
maja dodatkową godzinę zajęć. Będzie z nich można korzystać 
w poniedziałki od godz. 17.00.

Filmowe poranki
Kompleks SOLPARK we współpracy z Gminną Biblioteką 

Publiczną w Kleszczowie organizuje niedzielne poranki filmowe. 
Projekcje dla dzieci, które mogą przychodzić wspólnie z rodzicami, 
są bezpłatne. Pokazy filmów w auli SOLPARKU rozpoczynają się 
o godzinie 11.30.

W majowe niedziele dzieci obejrzały już filmy Zakochany 
kundel oraz Alicja w krainie czarów. 20 maja będą mogły natomiast 
zobaczyć film Kot.

(opr. JS)
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Wiosenne biegi przełajowe
kwietnia przy pięknej wiosennej pogodzie odbyły się w Wol-
borzu Wiosenne Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS 

Województwa Łódzkiego, organizowane w ramach ogólnopolskich 
„Dni Olimpijczyka”. Głównym celem tej imprezy jest popularyzacja 
biegów przełajowych w środowisku wiejskim wśród dzieci i młodzie-
ży, a także dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną oraz wyszukanie 
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. W zawodach uczestniczy-
ło blisko pięciuset młodych biegaczy i biegaczek z całego wojewódz-
twa łódzkiego.

W imprezie brała też udział reprezentacja LKS Omega Klesz-
czów, złożona z uczniów trzech szkół z Kleszczowa. Najlepsze wy-
niki uzyskali:
•	 Magda Wójcik (SP Kleszczów) – III m. na dystansie 800 m,
•	 Bartłomiej Jarkowski (SP Kleszczów) – VI m. na dystansie 800 m,
•	 Weronika Chojka (Gimnazjum w Kleszczowie) – I m. na dystansie 

1000 m,
•	 Aleksandra Klewin (Gimnazjum w Kleszczowie) – II m. na 

dystansie 1000 m,
•	 Patrycja Kłys (ZSP w Kleszczowie) – VI m. na dystansie 1500 m,
•	 Karol Hasikowski (ZSP w Kleszczowie) – III m. na dystansie 3000 

m,
•	 Piotr Garbiec (ZSP w Kleszczowie) – IV m. na dystansie 3000 m.

Poza wymienionymi uczniami w składzie reprezentacji LKS 
Omega Kleszczów wystąpili: 
•	 SP Kleszczów: Natalia Frach, Julia Dąbrówka, Julia Kotynia, 

Maciej Mularczyk, Jakub Mikus, Macin Urbański, Kamil Gębicz, 
Piotr Grzybowski, Bartłomiej Pieniążek, Szymon Mendak.

•	 Gimnazjum w Kleszczowie: Klaudia Jagusiak, Patryk Trajdos, 
Kamil Bębnowski, Mateusz Roczek, Bartłomiej Barański, Wiktor 
Dytnerski.

•	 ZSP w Kleszczowie: Marta Kłodowska, Izabela Pabich, Justyna 
Botór, Łukasz Klekociński, Tobiasz Stolarski, Szymon Kowalski, 
Mateusz Trawczyński, Bartłomiej Stępień.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

S p o r t
Eliminacje międzypowiatowe

kwietnia w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Łękiń-
sku odbyły się międzypowiatowe eliminacje w piłce siatko-

wej kobiet. Uczestniczyły w nich drużyny siatkarek, które wcześniej 
zdobyły tytuły mistrzów powiatów: pabianickiego (LKS Jutrzenka 
Bychlew), radomszczańskiego (LZS Kobiele Wielkie) i bełchatow-
skiego (LKS Omega Kleszczów).

W rozegranym w Łękińsku turnieju zespoły siatkarskie zajęły 
ostatecznie następujące miejsca: 

I. LKS Jutrzenka Bychlew
II. LKS Omega Kleszczów
III. LZS Kobiele Wielkie
Organizatorem eliminacji były: Rada Powiatowa LZS w Bełcha-

towie oraz LKS Omega Kleszczów.
W drużynie Omegi Kleszczów zagrały: Karolina Urbaniak, Ju-

styna Kluba, Patrycja Madej, Ewelina Dzieżak, Klaudia Sudak, Ane-
ta Mielczarkowska, Joanna Piekarska, Klaudia Jarzębska, Angelika 
Wojtania, Marlena Wojtania, Justyna Pasternak, Aleksandra Dwo-
rzyńska, Natalia Jasek, Ewelina Bugajska. Trener: Marek Kwieciński.

odajemy terminy najbliższych meczów, które piłkarskie 
drużyny LKS Omega Kleszczów będą rozgrywać na 

gminnych boiskach i stadionie w Kleszczowie:
III liga
(mecze na stadionie w Kleszczowie)
•	 19 maja, godz. 15.00 – LKS Omega – KS Ursus
•	 2 czerwca, godz. 17.00 – LKS Omega – KP PIASECZNO SSA
Klasa okręgowa seniorów
(mecze na boisku w Wolicy)
•	 13 maja, godz. 11.00 – LKS Omega II – TS Szczerbiec Wolbórz
•	 27 maja, godz. 11.00 – LKS Omega II – ZKS Włókniarz II Zelów

Zapraszamy do kibicowania
Klasa „O” Deyna
(mecze na boisku w Łuszczanowicach)
•	 12 maja, godz. 11.00 – LKS Omega – UMKS Grabka Grabica
•	 27 maja, godz. 11.00 – LKS Omega – LKS Pamapol-Hetman 

Rusiec
Klasa „O” Górski
(mecze na boisku w Łękińsku)
•	 19 maja, godz. 11.00 – LKS Omega – PKS Polonia Piotrków 

Tryb.
W imieniu klubu zachęcamy mieszkańców gminy do liczniejsze-

go udziału w tych meczach.

S p o r t
Indywidualne mistrzostwa 

w warcabach
kwietnia w Drużbicach odbyły się Indywidualne Mistrzostwa 
Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w warcabach 

64-polowych. W imprezie, której organizatorami byli: Wojewódz-
kie Zrzeszenie LZS w Łodzi oraz Rada Powiatowa LZS w Bełcha-
towie, startowali również warcabiści LKS Omega Kleszczów. W ka-
tegorii zawodniczek powyżej 35 lat Jolanta Muszyńska wywalczyła 
II miejsce. W mistrzostwach udział wzięli również inni zawodnicy 
LKS Omega: Malwina Piechura, Błażej Kątny, Arkadiusz Kowalczyk 
i Henryk Gieroń.

15

S p o r t
Trzecie miejsce warcabistów

kwietnia w Drużbicach odbyły się Indywidualne i Drużyno-
we Mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w warcabach 

64-polowych. W mistrzostwach startowały reprezentacje z Drużbic, 
Szczercowa, Zelowa i Kleszczowa (LKS Omega Kleszczów). W kla-
syfikacji drużynowej kolejne miejsca zajęły: 

I. Zelów
II. Drużbice
III. LKS Omega Kleszczów
IV. Szczerców
W turnieju indywidualnym (rocznik 1995 i starsze) Jolanta Mu-

szyńska zajęła II miejsce. W mistrzostwach udział wzięli również 
nasi zawodnicy: Malwina Piechura, Błażej Kątny, Borys Piechura, 
Marcin Klewin, Mateusz Roczek, Arkadiusz Kowalczyk, Lesław Jań-
czyk oraz Henryk Gieroń.

14

15

P

Zawody sportowo-obronne
est sprawnościowy, rzut granatem, podtrzymywanie życia - pierw-
sza pomoc przedmedyczna, strzelanie i bieg na orientację – to 

dyscypliny, w których zmierzyli się uczestnicy XXXV Wojewódzkich Za-
wodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze - 2012”, które zostały 
rozegrane 20 kwietnia na strzelnicy sportowej Klubu Strzeleckiego „Kruk” 
LOK w Łasku oraz na obiektach Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.

W sportowej rywalizacji wzięło udział 
16 trzyosobowych drużyn dziewcząt i 17 
trzyosobowych drużyn chłopców ze szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu całego wo-
jewództwa, w tym uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie. Drużyna dziewcząt z Kleszczowa 
zajęła wysokie, szóste miejsce, nato-
miast chłopcy - dziewiąte.

T
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
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Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard, 
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)

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

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

S p o r t

S p o r t

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-34
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
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

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

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.

meczu na szczycie II ligi tenisa 
stołowego rozegranym 14 kwiet-

nia w Sandomierzu nasi pingpongiści zre-
misowali z zespołem wicelidera – KTS 
Sandomierz 5:5. Był to pierwszy remis 
naszych zawodników po serii zwycięstw 
odnoszonych regularnie w sezonie roz-
grywkowym 2011/2012. W tym pojedyn-
ku komplet punktów (6) zdobył Jarosław 
Nitek. Witold Uzarczyk uzyskał 3 pkt., a 
Przemysław Gierak – 4. W tabeli końco-
wej drużyna LKS Omega Kleszczów pew-
nie zajęła pierwsze miejsce z dorobkiem 
31 pkt. Drugie miejsce w tabeli zajął naj-
groźniejszy rywal LKS Omega Kleszczów 
– KTS Sandomierz (27 pkt.).

Remis po serii zwycięstw
Zawodnicy Omegi mają już za sobą 

dwumecz, który rozegrali o wejście do I ligi 
tenisa stołowego. Ich przeciwnikiem oka-
zała się drużyna KS Spektrum Tymbark–
Słopnice. W obydwu meczach nasi tenisi-
ści musieli uznać wyższość rywali, którzy 
zarówno mecz w Łasku, jak i w Słopnicach 
wygrali 7:3. W pierwszym pojedynku punk-
ty dla Omegi zdobyli: Przemysław Gierak, 
Jarosław Nitek i Kamil Trzcinka, natomiast 
w drugim P. Gierak (2) oraz debel Uzar-
czyk/Gierak.

Mimo przegrania walki o awans do I ligi 
trener Longin Wróbel ocenia miniony se-
zon za najlepszy w ośmioletniej już historii 
sekcji tenisa stołowego LKS Omega.

Futbolistki ZSP – na czwartym miejscu
eprezentacja dziewcząt z Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Kleszczowie 13 kwietnia rywalizowała 
o mistrzostwo powiatu bełchatowskiego 
w piłce nożnej. Zawody odbyły się na bo-
isku ze sztuczną nawierzchnią przy ZSP 
nr 4 w Bełchatowie, a finały rozegrano na 
terenie kompleksu sportowego przy II LO 
w Bełchatowie. Dziewczęta z Kleszczowa 
rozpoczęły rywalizację od remisu z ZSP 
nr 4 (2:2). W tym meczu bramki dla ZSP 
Kleszczów zdobyły Paulina Rogozińska 
i Paulina Niedbała. W drugim meczu tak-
że padł remisowy wynik 1:1. Bramka zdo-

byta w pojedynku z I LO należała do Pau-
liny Niedbały.

W meczu o trzecie miejsce nasz ze-
spół spotkał się z ZSP Zelów. Po remisie 
0:0 okazało się, że do wyłonienia zwycięz-
cy będą potrzebne rzuty karne. Rywal-
ki okazały się w nich lepsze i wygrały 3:2. 
W drużynie ZSP Kleszczów wystąpiły: Ka-
tarzyna Kozak, Paulina Rogozińska, Pau-
lina Niedbała, Ewelina Dryja, Urszula Ma-
zik, Anna Muszyńska, Izabela Pabich, 
Paula Misiak, Ewelina Bugajska, Aleksan-
dra Trajdos, Anita Stanios, Justyna Kluba, 
Justyna Botór i Patrycja Kłys.

W

R
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biory Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie oraz jej 
filii w Łękińsku i Żłobnicy są systematycznie uzupełniane.

– Dokonując zakupów no-
wości wydawniczych kierujemy 
się głównie potrzebami czytel-
ników – mówi dyrektor Violetta 
Kacperek. – W pierwszym kwar-
tale tego roku na bibliotecznych 
półkach przybyło około 200 no-
wych książek i 170 egzempla-
rzy, zaliczanych do zbiorów spe-
cjalnych. Oprócz nowych filmów 
i bajek na płytach DVD zosta-
ły zakupione audiobooki czyli 
książki do słuchania.

W pierwszej partii audiobo-
oków znalazły się głównie słu-
chowiska dla dzieci, np. „Dzieci 

Recytowali 
„Tęczowe wierszyki”

rzedszkolno-Szkolny Konkurs Recytatorski „Tęczowe wier-
szyki” miał w tym roku swoją jubileuszową, dziesiątą edycję. 

Konkurs odbył się tradycyjnie w Domu Kultury w Łękińsku. Uczest-
nicy reprezentujący grupy sześciolatków z trzech samorządowych 
przedszkoli gminy Kleszczów oraz pierwsze klasy dwóch szkół pod-
stawowych recytowali wiersze Wandy Chotomskiej, Wandy Gro-
dzieńskiej, Joanny Papuzińskiej i Ewy Stadtmuller.

Występy małych recytatorów oceniało trzyosobowe jury pod kie-
rownictwem Marioli Świderskiej-Kulka. Pierwszą nagrodę w tego-
rocznej edycji konkursu zdobyła Karolina Kuśmierek z przedszkola 
w Łuszczanowicach za interpretację wiersza „Kaczki – bliźniacz-
ki” E. Stadtmuller. Drugą nagrodę jury przyznało Mai Augustyńczyk 
z przedszkola w Łękińsku, która recytowała „Kurczę blade” W. Cho-
tomskiej, a dwie trzecie nagrody zdobyły Oliwia Staniszewska ze 
szkoły w Łękińsku („Chory kotek” W. Grodzieńskiej) i Ewa Śluga ze 
szkoły w Kleszczowie („Kurczę blade” W. Chotomskiej). Przyznane 
zostały także dwa wyróżnienia dla Marty Kuc (przedszkole w Klesz-
czowie) i Katarzyny Dwornik (przedszkole w Łękińsku).

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali w nagrodę pucha-
ry, a wszyscy uczestnicy – dyplomy i książki.

(s)

z Bullerbyn”, „Pippi Pończoszanka”, „Przygody Filonka Bezogonka”, 
„Detektyw Pozytywka” i inne. Z nowości filmowych na DVD można 
już w naszej gminnej bibliotece wypożyczyć „Listy do M”, „O półno-
cy w Paryżu”, „Przed świtem”, „Król Skorpion 3”, „Oszukać przezna-
czenie 5”.

Jak zwykle informujemy o zakupionych do zbiorów GBP mod-
nych „czytadłach”. Wśród ostatnich nabytków znalazły się np. książ-
ki Marii Nurowskiej „Drzwi do piekła”, „Requiem dla wilka”, „Innego 
życia nie będzie”, Janusza Leona Wiśniewskiego „Na fejsie z moim 
synem”, Jodi Picoult „Tam gdzie ty” oraz Grahama Mastertona 
„Dziewicza podróż”.

Biblioteka dba także o miłośników poezji. Dzięki nowym zaku-
pom na półkach znalazła się m.in. „Antologia poezji” Jacka Kacz-
marskiego, „Wiersze z kanapy” Małgorzaty Strzałkowskiej, czy „Co 
to jest miłość” Jonasza Kofty.

Wszystkie tytuły aktualnie zakupionych książek i zbiorów spe-
cjalnych czytelnicy mogą zobaczyć na stronie internetowej www.bi-
blioteka.kleszczow.pl w zakładce „nowości”.

(s)Bibliotekarka Justyna Gawłowska 
przy regałach z kolekcją filmów

sellerem. W związku z tą właśnie książką i zbliżającymi się piłkarski-
mi Mistrzostwami Europy, a także nawiązując do tegorocznego ha-
sła Tygodnia Bibliotek – „Biblioteka ciągle w grze” szkoła w Łękińsku 
zorganizowała konkurs na plakat, reklamujący EURO 2012. Ucznio-

wie, którzy wykonali najcie-
kawsze prace zostali nagro-
dzeni książkami z autografem 
D. Rekosza.

Bohaterem kolejnego spo-
tkania, zaplanowanego na 
maj ma być Wiesław Drabik, 
który odwiedzi przedszkola-
ków z Łuszczanowic. Nato-
miast w czerwcu, w ramach 
obchodów jubileuszu nadania 

SP Kleszczów sztandaru oraz imienia Janusza Korczaka ma odbyć 
się spotkanie z Beatą Ostrowicką, autorką książki „Jest taka historia. 
Opowieść o Januszu Korczaku”. (opr. JS)

Twarzą w twarz z pisarzami
å ciąg dalszy ze str. 6

Audiobooki w zbiorach GBP
Z

OFERUJEMY
• kompleksowe usługi brukarskie – na życze-

nie Klienta wykonujemy przed realizacją projekty 
3D

• roboty ziemne
• transport
• rozbiórki
• usługi sprzętem budowlanym
• sprzedaż materiałów budowlanych
Tel. 604 417 176, Tel./fax 44/ 680 15 64
Lgota Wielka, ul. Rolnicza 7

Na wykonane prace udzielamy 36 miesięcy gwarancji 

W stołecznym teatrze
osób skorzystało z propozycji złożonej przez Gminny Ośro-
dek Kultury i wyjechało 15 kwietnia do Warszawy, by obejrzeć 

spektakl Teatru KAMIENICA „I tak Cię kocham”.
– Spektakl bardzo się wszystkim podobał – mówi organizatorka wy-

jazdu, Ewa Woch. – Uczestnicy proszą o kolejne takie wyjazdy. Weź-
miemy to pod uwagę, ale w pierwszej kolejności zorganizujemy wyjazd 
do Warszawy na warsztaty teatralne dla członków kółka teatralnego.

(s)
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