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Są dumą
gminy
13 grudnia na uroczystości zorganizowanej przez LKS Omega
Kleszczów poznaliśmy najlepszych
sportowców mijającego roku. Czołowa trójka to pływaczka Barbara
Wasilewska oraz lekkoatleci Mateusz Urbaniak i Weronika Chojka. Wyróżnienie za najlepszy wynik
sportowy roku 2013 otrzymała Sylwia Oleśkiewicz z sekcji podnoszenia ciężarów.
Więcej na str. 5.

Opłatkowe
spotkania
Po raz pierwszy w historii gminy Kleszczów przedświąteczne spotkania opłatkowe zostały zorganizowane w każdym z sołectw. Mieszkańców, miejscowych radnych,
sołtysów i rady sołeckie zaprosił na nie wójt
gminy.
Uroczystość rozpoczynała się zwykle
odczytaniem fragmentu Ewangelii, poświęconego narodzinom Chrystusa. Potem były
bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia,
kierowane pod adresem obecnych i ich rodzin przez księdza oraz przez wójta gminy.
Uczestnicy dzielili się opłatkiem i wzajemnie składali sobie życzenia, po czym zasiadali do skromnego poczęstunku.
Świąteczną dekorację sal, w których
odbywały się spotkania opłatkowe (najczęściej były to sale domów kultury i świetli-

Kolędowali Małemu
13 grudnia w sali widowiskowej domu kultury w Łękińsku odbył się Przedszkolno-Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Jury przyznało pierwsze miejsce w kategorii wykonawców
6-letnich Wiktorii Przybyła z przedszkola w Łękińsku, która zaśpiewała kolędę Jezus Malusieńki. W gronie 7-latków zwycięzcą okazał się Krzysztof Szafrański ze szkoły podstawowej
w Kleszczowie - wykonawca kolędy W żłobie leży.
Więcej na str. 4.

Otwarte serca i… portfele

Trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych to kwota, którą
udało się zgromadzić dzięki zorganizowaniu świątecznego kiermaszu
charytatywnego oraz przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy w gminie Kleszczów. Przypomnijmy, że kiermasz przygotowywany jest i prowadzony
przez nauczycielki i pracowników obsługi Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach, których działania wspierają rodzice przedszkolaków. W dniu kiermaszu do Kleszczowa przyjeżdżają też przedstawiciele
Fundacji Gajusz, by prowadzić kwestę. To na rzecz tej łódzkiej fundacji przeznaczane są od kilku lat zebrane w grudniu pieniądze. Ich suma
zwiększa się systematycznie – w zeszłym roku była o 2 tysiące mniejsza.
Niedawny kiermasz był dla mieszkańców gminy okazją do kupowania oryginalnych upominków, kartek świątecznych, bożonarodzeniowych dekoracji i łakoci. Wiele osób na apel organizatorów włączyło się
å ciąg dalszy na str. 4

å ciąg dalszy na str. 8
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Krótko
Stypendia na święta. 3 grudnia Gminna Komisja Stypendialna za-

poznała się ze złożonymi wnioskami o wypłatę stypendiów dla studentów
i przyznała 116 stypendiów (w tym 113 stypendiów motywacyjnych, 2 socjalne i 1 sportowe). Łączna kwota pieniędzy, które otrzymała studencka
młodzież to 112 tys. zł.

Droga Słok-Biłgoraj. Na przełomie listopada i grudnia kierowcy
znów zaczęli korzystać z liczącego 2,3 km długości odcinka drogi Słok–
Biłgoraj. – Droga miała być zamknięta do czerwca 2014 roku, jednak dzięki ponownemu wsparciu Gminy Kleszczów, która przekazała dodatkowo
500 tys. zł w tym roku, mogliśmy kontynuować prace - powiedział starosta Szczepan Chrzęst.
Tu trafią bezdomne psy. Zadanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kleszczów w latach 2014 i 2015 zostanie powierzone bełchatowskiej spółce Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM. Podpisana umowa dotyczy zarówno schwytania zwierzęcia, jego transportu do
schroniska, przeprowadzenia niezbędnych zabiegów weterynaryjnych, jak
też zapewnienia mu pobytu w bełchatowskim schronisku.
(s)

Dzikie wysypiska likwidowane są
na koszt właściciela terenu
Pomimo bardzo dogodnych warunków pozbywania się odpadów, jakie zostały stworzone dla mieszkańców gminy Kleszczów,
ciągle powstają „dzikie wysypiska”, zwłaszcza w lasach i w miejscach oddalonych od terenów zabudowanych. Urząd Gminy przypomina, że obowiązek dbania o czystość danego terenu przepisy
prawa nakładają na właścicieli i zarządców terenu. Koszty usuwania odpadów spoczywają więc na właścicielu działki. Dzieje się tak
nawet wtedy, gdy nie miał on żadnej wiedzy o powstaniu „dzikiego
wysypiska”.
Do mieszkańców gminy kierujemy apel o nadzór nad własnymi gruntami (wiadomo, że kiedy pojawi się jedna sterta odpadów,
wkrótce dokładane są tam kolejne śmieci). Apelujemy do wszystkich o nie zaśmiecanie otoczenia i nie tolerowanie śmiecenia
przez innych. Przypominamy jednocześnie, że pozbywanie się odpadów w sposób nieodpowiedni jest wykroczeniem, za które policja
może karać sprawców mandatem karnym.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Gminy Kleszczów uchwały Nr XLII/396/2013 Rady Gminy
Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów.
W/w uchwała dostępna jest na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Kleszczowie pod adresem www.bip.kleszczow.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), a także na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Kleszczowie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410
Kleszczów, w terminie do dnia 24 stycznia 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
Wójt Gminy Kleszczów

F

Pomysł na
„Termy Kleszczów”

irma z Małopolski – INW - Eko Consult w Zielonkach została
wybrana w przetargu na opracowanie studium wykonalności
dla inwestycji pod nazwą „Termy Kleszczów - Park Sportu, Rekreacji, Relaksu i Rozrywki”. Udział brały jeszcze trzy inne firmy: spółka
cywilna z Rybnika, firma z Gdańska oraz konsorcjum firm warszawskich. Zwraca uwagę bardzo duże zainteresowanie tym przetargiem
– dokumenty związane z tym zamówieniem, zamieszczone na stronie gminnego BIP-u, pobierane były ponad 1200 razy.
Prace przebiegać mają w trzech etapach. Pierwszy, który zakończy się w lutym, polega na opracowaniu trzech koncepcji zagospodarowania terenów o powierzchni ok. 8,6 ha przylegających
do SOLPARKU, przeznaczonych w całości pod usługi rekreacyjno-sportowe. Później, w drugim etapie projektanci na bazie przygotowanych koncepcji zagospodarowania, opracują trzy różne
rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne dla inwestycji „Termy Kleszczów”, a do tego opisy zawierające analizę ekonomiczną
i prawną dla każdej z tych koncepcji.
Zgodnie z podpisaną umową trzeci etap prac, w którym ma być
opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla wybranej przez
gminę koncepcji „Term Kleszczów”, zakończy się jesienią przyszłego roku. Trzy etapy zamówionych prac będą kosztować 184,5 tys. zł.
(s)

Opiekunowie dzienni

przez Urząd Gminy konkurs, dotyczący wyboru
Na ogłoszony
dziennych opiekunów na rok 2014, wpłynęło 10 ofert. Czte-

ry z nich to oferty pań, które w konkursie biorą udział po raz trzeci
i od września 2012 roku pracują jako dzienni opiekunowie, sprawujący opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech na terenie gminy Kleszczów. Sześć pozostałych ofert złożyły panie, przystępujące do konkursu po raz pierwszy.
Gminna komisja konkursowa ds. opiniowania ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunów zdecydowała o wyborze ofert złożonych
przez: Ilonę Górazdę, Anetę Zakrzewską, Joannę Muskałę i Barbarę Matuszczak. Są to osoby, które pracowały wcześniej jako dzienni
opiekunowie, a złożone przez nie oferty spełniały wszystkie wymagane kryteria merytoryczne i formalne.
Z sześciu pozostałych ofert tylko jedna została złożona przez
osobę, która ukończyła kurs dziennego opiekuna. Pięć pań jest
w trakcie odbywania takiego szkolenia. Ze względu na to, że osoby
te przystąpiły do konkursu po raz pierwszy, gminna komisja wystąpiła do kierownika GOPS w Kleszczowie z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami
konkursu zostaną też sprawdzone warunki lokalowe w miejscach,
gdzie miałaby być sprawowana opieka nad dziećmi. Po dokonaniu
tych czynności komisja konkursowa podejmie decyzję o ewentualnym wyborze kolejnych kandydatów na opiekunów dziennych, którzy będą mogli sprawować opiekę nad dziećmi w wieku do trzech lat.
(s)

Informacja GOK dotycząca
wypoczynku dzieci i młodzieży
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie informuje, że na stronie internetowej GOK w Kleszczowie www.gok.kleszczow.pl, zakładka Aktualności, zamieszczone zostały informacje dotyczące:
l terminów wyjazdów dzieci i młodzieży na wypoczynek zimowy ‘2014,
l zapisów na wyjazdy na Górę Kamieńsk podczas ferii zimowych ‘2014,
l zapisów na wypoczynek letni ‘2014.
Zainteresowani mogą się także kontaktować telefonicznie
lub osobiście z GOK (Łękińsko, ul. Szkolna 2, tel. 44/ 731 32 30).
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Drogowy raport

ogoda sprzyjała dotąd drogowcom. Nic dziwnego, że wykorzystując ten fakt ekipy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
PEUK SA z Piotrkowa Trybunalskiego w drugiej połowie grudnia
pracowały w kilku miejscach gminy Kleszczów. Oto szczegóły:
• Łuszczanowice, drogi: przez Huby i „pod lasem” - roboty bitumiczne zakończone zostały jeszcze w listopadzie; trwają roboty
brukarskie przy chodnikach oraz wjazdach na działki i posesje
oraz roboty porządkowe; w styczniu po uzyskaniu pozwolenia
na użytkowanie ronda przy
ul. Miłej skrzyżowanie to zostanie przywrócone do normalnego ruchu drogowego;
zgodnie z umową termin
zakończenia tych inwestycji
upływa 21 maja 2014 roku,
• Kleszczów, ulice Sosnowa i Słoneczna - w przedświątecznym
tygodniu
trwały prace brukarskie
i porządkowe,
• Wolica: droga „przy boisku” - trwały końcowe prace porządkowe,
• Wolica: drogi „przy starej karczmie” i „przy starej szkole” - została
usunięta stara nawierzchnia jezdni, przed świętami prowadzone były prace instalacyjne; UWAGA: w okresie zimowym obie
te drogi mogą zostać całkowicie zamknięte dla ruchu i nie będą
odśnieżane.
• Czyżów: zaplanowane w harmonogramie prace drogowe zostały zrealizowane, a wykonawca zapewnił dojazd do wszystkich
posesji; na kolejnym etapie roboty zostaną wznowione wiosną;
• Kleszczów, ul. Spacerowa - zakończona budowa kanalizacji
deszczowej (odcinek 125 mb) oraz chodnika z kostki betonowej
(180 mb),
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• Łękińsko, ul. Ustronna - pracownicy firmy DROGBUD zakończyli
roboty przy budowie brakującego chodnika.
***
W 2012 roku po raz pierwszy w historii gmina wybrała w przetargu firmę do bieżącego utrzymania dróg. Chodziło o sprawne i możliwie szybkie usuwanie uszkodzeń w nawierzchniach dróg gminnych
i powiatowych, bez „zbierania drogowych dziur” na jedno większe
zamówienie. Decyzja okazała się trafna, bo po poprzedniej zimie
wiele odcinków dróg było w opłakanym stanie. Ich naprawa kosztowała niemało. Oto krótki bilans wydatków na bieżące utrzymanie
dróg poniesionych przez gminę w roku 2012 i 2013:
• utrzymanie dróg powiatowych – 695,2 tys. zł (remonty bieżące,
ubytki jezdni, zapadliny i spękania),
• oznakowanie dróg powiatowych – 288,4 tys. zł (odnowienie
oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej, wymiana starych i uszkodzonych znaków drogowych),
• utrzymanie dróg gminnych – 2,85 mln zł (remonty bieżące, ubytki jezdni, zapadliny i spękania, remonty cząstkowe chodników,
kompleksowe remonty całej nawierzchni jezdni),
• oznakowanie dróg gminnych – 273,6 tys. zł (zakres jak na drogach powiatowych).
(s)

Jedziemy na Polagrę?
Na sobotę 1 lutego planowany jest wyjazd do Poznania na Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery. Na
tych targach będą prezentowane światowe nowości interesujące
rolników - głównie maszyny i urządzenia rolnicze. Zapisy zainteresowanych wyjazdem osób dorosłych prowadzone są w Urzędzie
Gminy (pok. 26, tel. 44/ 731-31-10 wew. 131). W ramach ustalonej odpłatności (10 zł) mieści się ubezpieczenie, bilet wstępu oraz
część kosztów podróży. Warunkiem zorganizowania wyjazdu jest
zapisanie się minimum 40 osób. Wyjazd jest planowany o godz.
5.30, a powrót ok. 22.00.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 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. z 2013 r. poz. 1235)
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały nr XLII/396/2013
Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów.
Projekt planu miejscowego obejmuje obszar położony w miejscowości Bogumiłów
i Karolów. Przedmiotem planu będzie określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych terenów w/w miejscowości, natomiast przedmiotem prognozy będzie ocena skutków realizacji projektu miejscowego planu dla środowiska.
Zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko w/w projektu planu miejscowego w terminie 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym do
Wójta Gminy Kleszczów na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97410 Kleszczów; lub na adres email: kancelaria@kleszczow.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy oraz
przedmiot wniosku. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczów.
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
Wójt Gminy Kleszczów

Komunikaty medyczne
Lekarze-specjaliści…

…z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM
w Łodzi będą przyjmować pacjentów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie w czwartki 9 i 23 stycznia.

Badania USG

• 4 stycznia, godz. 9.00-14.00 - USG tarczycy/jamy
brzusznej
• 4 stycznia, godz. 14.00-17.00 - USG dzieci/ ortopeda
• 11 stycznia, godz. 9.00-12.30 - USG piersi
• 25 stycznia, godz. 9.00-14.00 - USG dzieci/ ortopeda
Rejestracja prowadzona jest od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-13.00 - tel. 535 011 383.

Przyjęcia lekarzy-pediatrów

• 4 stycznia, godz. 9.00-13.00 (testy na alergię)
- rejestracja tel. 535 011 383
• 9 stycznia, godz. 13.00-16.00 - rejestracja WAM
tel. 44/ 731 30 15
• 11 stycznia, godz. 9.00-13.00 - rejestracja
tel. 535 011 383
• 16 stycznia, godz. 9.00-13.00 - rejestracja
tel. 535 011 383
• 25 stycznia, godz. 9.00-13.00 - rejestracja
tel. 535 011 383

Przyjęcia lekarzy-ginekologów

• 10 i 31 stycznia, godz. 14.00-18.00 - dr. R. Skalski rejestracja tel. 535 011 383
• 9, 23 stycznia, godz. 13.00-16.00 - dr A. Laskowska rejestracja WAM tel. 44/ 731 30 15
• 11 stycznia, godz. 13.00-16.00 - rejestracja tel.
535 011 383
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Gminny kalendarz ‘2014

elem Przedszkolno-Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Kolędować Małemu”, którego inicjatorką była Iwona Zakolska - nauczycielka przedszkola w Kleszczowie było m.in. kultywowanie tradycji bożonarodzeniowego kolędowania, uwrażliwienie
dzieci na piękno tej tradycji oraz wyłonienie utalentowanych wokalistów. Uczestników konkursu oceniało jury złożone z nauczycieli muzyki i logopedy: Joanna Błaszczyk, Sławomir Szafrański i Łukasz Bińczyk.
Oto pozostali laureaci
w obydwu kategoriach wiekowych:
Kategoria 6 lat (przedszkola):
• II m. - Aleksandra Retkiewicz - przedszkole w Łuszczanowicach (Zleciał z nieba
biały aniołeczek),
• III m. - Nikola Jakubiak przedszkole w Łuszczanowicach (Prowadź nas aniołeczŚpiewa Karol Szczepanik
ku),
• wyróżnienie - Karol Szczepanik - przedszkole w Kleszczowie
(Gdy zapada grudniowa noc).
Kategoria 7 lat (szkoły podstawowe):
• II m. - Ana Bento Maia de Carvalho - SP Kleszczów (Wigilia),
• III m. - Wiktoria Gąsowska - SP Łękińsko (Z narodzenia
Pana).
Jury przyznało też wyróżnienie specjalne dla Jakuba Mazura
z SP Kleszczów za akompaniament. Laureaci I,II i III nagród otrzymali dyplomy, puchary, figurki aniołków.
Galerię zdjęć z konkursu znaleźć można pod adresem http://
www.wikom.pl/ppskleszczow/strona339.htm.
(s)

alendarz promocyjny gminy Kleszczów na 2014 rok został
zilustrowany przykładami prac, tworzonych przez instruktorki oraz uczestników różnych zajęć warsztatowych, prowadzonych
w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Fotografie przykładów rękodzieła artystycznego zostały w większości wykonane w GOK.
Kolejne miesiące zdobią m.in. przykłady barwnych ozdób z filcu, koronek wykonanych z pomocą szydełka, kwiatów z tkanin, dekoracyjnych detali na Wielkanoc, kwiatów z krepiny, bibuły i plastiku, dekorowanych malarsko szali z jedwabiu, ceramiki artystycznej,
okolicznościowych dekoracji dożynkowych, malarstwa olejnego
i akrylowego, a także kwiatów wykonanych z osikowych
wiórów.
Autorami zaprezentowanych w kalendarzu prac są
(w porządku alfabetycznym):
Barbara Balcerzak, Agnieszka Ciesielska, Lesław Jańczyk, Marlena Kil, Beata Komór, Agata Misiak, Sławomira
Mrozowicz, Jadwiga Muskała, Olimpia Ochnio, Karolina
Pacak, Kinga Pasak, Karolina Perkowska, Katarzyna Sulikowska, Anna Szpecińska,
Andrzej Tkacz, Anna Urbańska i Ewa Woch.
Fragment jednej z kart kalendarza
Zamówienie Urzędu Gminy w Kleszczowie na wykonanie projektu i druk kalendarza zrealizowała firma z Kwidzyna –
VEGA Studio Adv. Tomasz Müller.
(s)

Opłatkowe spotkania

Odbywające się w przedświąteczny tydzień opłatkowe spotkania wprowadziły ich uczestników w klimat Świąt Bożego Narodzenia i – miejmy nadzieję – przyczynią się do większej integracji gminnej społeczności.

å ciąg dalszy ze str. 1
ce) przygotowywali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie, starając się
nie tylko o oryginalność, ale
i wysoki kunszt wykonania.
Spotkaniom towarzyszyły kolędy i pastorałki, wykonywane
w pierwszej części przez solistów i zespoły ze szkół naszej
gminy. W drugiej części spotkania w kolędowaniu uczestniczyli sami mieszkańcy.

Wystawa mebli - Łuszczanowice 89 (obok Wulkanizacji).
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Sportowy bilans roku

związana z podsumowaniem roku sportowego w gmiU roczystość
nie Kleszczów zgromadziła w auli kompleksu SOLPARK zapro-

szonych sportowców, ich trenerów i nauczycieli, a także przedstawicieli władz
samorządowych gminy, dyrektorów szkół,
działaczy Zrzeszenia LZS i osoby reprezentujące sponsorów klubu.
Osiągnięcia roku 2013 omówił prezes zarządu LKS Omega Kleszczów - Jan
Gurazda. Przedstawił najważniejsze sekcje działające w klubie i najlepsze wyniki
uzyskane przez zawodników. Jak wynika
z tego sprawozdania we wszystkich sekPrezes Omegi, Jan Gurazda cjach LKS Omega Kleszczów trenuje dziś
ponad 250 zawodników, przy czym w największej sekcji piłki nożnej około 130. W mijającym roku sportowcy
Omegi uczestniczyli w ponad 350 zawodach różnej rangi. Największą
masową imprezą zorganizowaną przez klub w Kleszczowie był wrześniowy bieg uliczny „Kleszczów na 5”.
Listę najlepszych sportowców wraz z ich najważniejszymi osiągnięciami przedstawił zgromadzonym w auli
gościom Stanisław Różycki.
Okazałe puchary, wręczane
przez wójta gminy Kleszczów
- Sławomira Chojnowskiego
oraz przewodniczącego Rady
Od prawej: B. Wasilewska, M. Urbaniak, Gminy – Henryka Michałka
W. Chojka, M. Olczyk, M. Kabziński, R. Tomesz. trafiły do rąk tych oto zawodników: ●1. Barbara Wasilewska (pływanie), ● 2. Mateusz Urbaniak
(LA), ● 3. Weronika Chojka (LA), ● 4.
Marta Olczyk (LA), ● 5. Marcin Kabziński i Robert Tomesz (piłka nożna), ● 6.
Aleksandra Klewin (LA), 7. Monika
Szymańska i Filip Mielczarek (pływanie), ● 8. Kamil Frankowski, Mariusz
Kępa, Adrian Frankowski (karate),
● 9. Jarosław Nitek (tenis stołowy),
● 10. Justyna Kluba (LA).
Wyróżnienie za najlepszy wynik
Puchar dla Sylwii Oleśkiewicz
sportowy roku 2013 otrzymała Sylwia
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Oleśkiewicz, reprezentująca najmłodszą w Omedze sekcję podnoszenia ciężarów. W mijającym
roku wywalczyła mistrzostwo
Europy juniorek.
W plebiscycie „Sportowe Nadzieje roku 2013” równorzędne
wyróżnienia otrzymało 20
zawodników LKS Omega
Kleszczów: ● Milena Gierach
(LA), ● Natalia Jasek i Marlena
Wojtania (piłka siatkowa), ● Julia Kotynia (LA), ● Natalia Kierasińska (LA), ● Łucja Tkacz (LA),
● Jakub Miarka (tenis stołowy
i piłka nożna), ● Mateusz Miarka (tenis stołowy i piłka nożna),
● Magda Wójcik (LA), ● Filip
Anszperger (karate), ● Bartłomiej
Jarkowski (LA), ● Weronika Piątczak (LA), ● Patryk Kubiak (LA),
● Bartosz Winkler (p. nożna),
W nich lokujemy nadzieje
● Michał Olas (p. nożna), ● Marna kolejne sukcesy
cel Nowak (p. nożna), ● Patryk
Gal (p. nożna), ● Wiktor Sulikowski (p. nożna), ● Maciej Jabłoński (LA),
● Weronika Frankowska (LA).
Najlepsze wyniki w zawodach integracyjnych w minionym roku uzyskali: Mirosław Krzympiec i Lesław Jańczyk. Wyróżnienia w kategorii
trener-wychowawca otrzymali: ● Tomasz Bednarski - trener sekcji lekkoatletycznej, ● Przemysław Ciemniewski - trener dwóch najmłodszych
drużyn piłkarskich Omegi, ● Robert Pawlicki - trener sekcji pływania.
Szczególnie ciepło
została przyjęta informacja o sukcesie odniesionym przez najmłodszych piłkarzy
Omegi (rocznik 2002),
którzy wywalczyli III
miejsce w wojewódzkim turnieju o puchar
marszałka. Otrzymali oni okolicznościowe
medale.
Od prawej: T. Bednarski, R. Pawlicki,
W wystąpieniach,
P. Ciemniewski
które do uczestników
uroczystości, a zwłaszcza do sportowców skierowali wójt gminy, przewodniczący Rady Gminy oraz działacz wojewódzkich i powiatowych
struktur LZS – Szczepan Krajda nie
zabrakło słów uznania za osiągnięte wyniki, a także podziękowań dla
trenerów i nauczycieli, współpracujących z klubem Omega. Z okazji nadchodzących świąt i Nowego
Roku mówcy złożyli też stosowne życzenia.
(s) Medale dla najmłodszych piłkarzy
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Szkolne wieści
Wywalczyła stypendium marszałka
Klaudia Kowalska z klasy II b Liceum Ogólnokształcącego w Kleszczowie
to jedyna uczennica tej szkoły, która znalazła się w gronie 550 stypendystów,
wyłonionych w tegorocznej edycji „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej”. Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych odbyła się 16 grudnia w Teatrze Wielkim w Łodzi. List gratulacyjny
z rąk wicemarszałka województwa Artura Bagieńskiego odebrała także dyrektor ZSP w Kleszczowie.
To już piąta edycja łódzkiego programu wspierania szczególnie zdolnych
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendyści marszałka otrzymują pieniądze przez dziesięć miesięcy trwania roku szkolnego w wysokości
440 zł lub 220 zł miesięcznie. Wyższe stypendia otrzymują ci uczniowie, którzy
dostają je po raz pierwszy, niższe - stali stypendyści marszałka.

Gimnazjaliści w konkursach przedmiotowych
W gimnazjum w Kleszczowie przeprowadzono szkolne eliminacje wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Uczestniczyło w nich w sumie
42 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się następujące osoby:
● Kinga Fryś - biologia, ● Jakub Misiak - biologia, ● Klaudia Zielińska - geografia, historia, chemia, ● Natalia Woch - geografia, język polski, ● Magdalena Kochanowska - geografia.

Świąteczna kartka po niemiecku
W II LO w Radomsku przeprowadzono I Powiatowy Konkurs „Die schönste Weihnachtskarte”, który polegał na przygotowaniu oryginalnych kartek
świątecznych z życzeniami w języku niemieckim. Swoich sił próbowało w konkursie 18 uczniów kleszczowskiego gimnazjum. Maciej Kostrzewa (kl. I a)
otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę w kategorii szkół gimnazjalnych.

Piszemy „Bajkę dla siostrzyczki i braciszka”
W konkursach zorganizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę
Publiczną w Bełchatowie laureatami zostały dwie uczennice szkół samorządowych gminy Kleszczów. Natalia Woch wywalczyła pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych w XV Powiatowym Konkursie Literackim „Książki
na medal”, w którym zadaniem uczestnika było napisanie recenzji przeczytanej książki. Z kolei w II Powiatowym Konkursie Literackim „Bajka dla siostrzyczki i braciszka” laureatką III nagrody została Oliwia Ciesielska ze szkoły
podstawowej w Kleszczowie. Jury nagrodziło napisany przez nią tekst „W krainie marzeń”.

Syndyk
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Masy Upadłości
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PRDiM SA
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WYNAJMIE
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67 w
w Bełchatowie
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w
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produkcji
w
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wane z dostępem
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saliumeblowane,
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2. Place
postojowe oraz place do składowania materiałów sypkich
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4.Samochody
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i transportdo
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w tym zestaw niskopodwoziowy.
4. Sprzęt i transport budowlany w tym zestaw niskopodwoziowy.
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Powyższe nieruchomości posiadają całodobową ochronę.
Powyższe nieruchomości posiadają całodobową ochronę.
Kontakt w sprawie wynajmu pod nr telefonu 44 635 00 39, 887 645 324,
Kontakt w sprawie wynajmu pod nr telefonu 44 635 00 39, 887 645 324,
e-mail: info@prdim.pl
e-mail: info@prdim.pl
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Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom obu tych konkursów
odbyło się w Bełchatowie 6 grudnia. Zdjęcia z tej uroczystości znaleźć można
w galerii na stronie www.biblioteka.belchatow.pl.

Goście z Tajlandii, Nowej Zelandii i Kolumbii
w ZSP

W dniach 16-20 grudnia studenci ze wspomnianych krajów prowadzili zajęcia warsztatowe w języku angielskim adresowane do uczniów ZSP w Kleszczowie. Tematem zajęć było nauczenie perspektywicznego patrzenia w przyszłość i podejmowania odważnych decyzji u progu kariery, a także budowanie
postaw tolerancji i otwartości. Wolontariusze z dalekich krajów przybliżali też
słuchaczom ich kulturę i zwyczaje. Projekt nazwany „Zaplanuj swoją przyszłość” („Plan Your Future”) jest realizowany dzięki współpracy z międzynarodową organizacją studencką AIESEC.

Cyberprzemoc – coraz większy problem
9 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyły się warsztaty profilaktyczne oraz spektakl „Bumerang”, przygotowany przez krakowski teatr
Kurtyna. Zajęcia te poświęcone były zapoznaniu młodzieży z problemem cyberprzemocy (poniżania i szantażowania innych poprzez rozpowszechnianie
w internetowej sieci obraźliwych treści). Jak kulturalnie i bezpiecznie poruszać
się w sieci? Jak reagować, kiedy spotykamy się ze zjawiskiem cyberprzemocy? - to niektóre z tematów zajęć.

Przedstawienie wigilijne w SP Kleszczów

18 grudnia uczniowie klas II a i III c zaprezentowali przed publicznością,
zebraną w sali sportowej przedstawienie „Piękna i Bestia”, przygotowane pod
kierunkiem wychowawczyń - Renaty Cieślak i Beaty Stankiewicz. Na wigilijny spektakl przybyli rodzice, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej oraz 6-letnie dzieci z przedszkoli w Łuszczanowicach i w Kleszczowie. Przedstawienie
zakończyło się wspólnym odśpiewaniem „Kolędy dwóch serc” oraz złożeniem
życzeń świąteczno-noworocznych przez dyrektor szkoły.

Zimowa pomoc dla zwierząt
Zbiórka karmy oraz pieniędzy na zakup karmy dla zwierzęcych schronisk w Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku, przeprowadzona
w kleszczowskim gimnazjum, dała efekt w postaci 150 kg suchej karmy, 10 puszek (12,5 kg) gotowej karmy dla psów oraz 9 kilogramów suchej karmy, a także 9 puszek (3,6 kg) karmy dla kotów. Do akcji charytatywnej przyłączyli się
nie tylko uczniowie, ale też mieszkańcy gminy. 16 i 18 grudnia karma została
przekazana schroniskom. Organizatorki akcji dziękują wszystkim darczyńcom.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
przekazanych przez szkoły samorządowe

Usługi koparko-ładowarką
Cena od 80 zł
U. T. B. Krzysztof Gawor
97-410 Kleszczów, Antoniówka 33
Tel. 500 090 888
Kupię dom
na terenie gminy Kleszczów
w miejscowości Kleszczów, Łękińsko
lub Łuszczanowice lub innej.
Tel. 608 409 840.
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Świetnie pływali

12 do 14 grudnia odbyły się w Łodzi Zimowe Mistrzostwa Województwa w Pływaniu. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie reprezentowało dwoje uczniów i absolwentka. Pływacy ci poprawili trzy rekordy życiowe. Oto uzyskane przez
nich wyniki:
•
Barbara Wasilewska: ● 1. 100 m - 1’00”05, ● 1. 800 m - 8’59”92, ● 2. 400 m 4’21”39, ● 3. 200 m - 2’06”88 (wszystkie dystanse stylem dowolnym).
•
Filip Mielczarek: ● 1. 200 m zmiennym - 2’11”63, ● 3. 400 m zm. - 4’42”23,
● 3. 100 m zm. - 1’00”63, ● 3. 1500 m dow. - 16’38”01, ● 5. 400 m dow. - 4’09”10.
•
Monika Szymańska: ● 4. 800 m dow. - 9’20”41, ● 6. 50 m dow. - 0’30”86, ● 6.
400 m dow. - 4’32”54, ● 7. 100 m dow. - 1’03”20, ● 8. 200 m dow. - 2’13”49, ● 11.
50 m mot. - 0’31”65.
W generalnej klasyfikacji, ustalanej w oparciu o trzy najlepsze wyniki wg tabeli wielobojowej, Barbara Wasilewska zajęła I miejsce, Monika Szymańska - VII, a Filip Mielczarek VIII. W zawodach udział brało 153 zawodników z 11 klubów.

Sport

D

Z dużą przewagą

rużyna LKS Omega Kleszczów, występująca w II lidze tenisa stołowego zakończyła
pierwszą rundę rozgrywek. Na 11 rozegranych meczów nasi zawodnicy nie przegrali ani jednego. Oto wyniki pojedynków z ostatnich czterech kolejek:
•
7.12. - LKS Omega - PKS Polonia Białogon Kielce 10:0 (walkower - drużyna gości
nie przybyła na mecz),
•
8.12. - GLKS Burza Pawlikowice - LKS Omega 4:6,
•
13.12. - LKS Omega - LTSR Buczek 9:1,
•
15.12. - UKS Fungis Maków - LKS Omega 4:6.
Po tej rundzie w drugoligowej tabeli na pierwszym miejscu znajduje się Omega Kleszczów z dorobkiem 22 punktów. Drugie miejsce zajmuje KS Legion Skierniewice (16 pkt.),
a trzecie – MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka (15 pkt.).
(s)

Przyjdź na mecz szczypiornistów
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych piłka ręczna staje się ulubioną grą zespołową. W tej dyscyplinie szkoła odnosi kolejne sukcesy. 3 stycznia (piątek) o godz. 13.00
w hali sportowej SOLPARKU reprezentacja ZSP rozegra mecz piłki ręcznej z absolwentami roczników 1993-1994. Wstęp dla kibiców – wolny.
W zaproszeniu umieszczonym na stronie www.zspkleszczow.pl zapowiedziano
także występy zespołu cheerliderek, złożonego z uczennic ZSP.

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA 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 „Energoserwis 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 „Kleszczów” - tel.
(44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego – w
F.H.U. „APIS”, tel. 695-122-863 lub 692130-780.

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 wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Sport
Powiatowe
podsumowanie
w Zelowie odbyło się pod11 grudnia
sumowanie roku sportowego 2013

Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Bełchatowie. W plebiscycie na sportowca roku
po raz pierwszy w historii w dziesiątce najlepszych znalazło się aż sześcioro zawodników klubu LKS Omega Kleszczów. Pierwsze miejsce zajęła Barbara Wasilewska
(pływanie), II – Sylwia Oleśkiewicz (podnoszenie ciężarów), IV – Mateusz Urbaniak (lekkoatletyka), V – Weronika Chojka
(LA), VIII – Marta Olczyk (LA), IX – Aleksandra Klewin (LA). W plebiscycie „Odkrycia
sportowe roku 2013” przyznano równorzędne wyróżnienia. W gronie wyróżnionych zawodników znalazła się trójka lekkoatletów
LKS Omega Kleszczów: Julia Kotynia, Milena Gierach i Bartłomiej Jarkowski. W gronie zawodników, którzy w 2013 r. zdobywali punkty w konkurencjach integracyjnych
znaleźli się Mirosław Krzympiec i Lesław
Jańczyk, a wśród trenerów uhonorowanych
równorzędnymi wyróżnieniami – Tomasz
Bednarski (LA) oraz Robert Pawlicki
(pływanie).
W rywalizacji sportowej gmin powiatu
bełchatowskiego najlepsza okazała się gmina Kleszczów. O zwycięstwie zdecydowały
wyniki uzyskane w zawodach sportowych
przez zawodników LKS Omega Kleszczów.
Kolejne miejsca zajęły gminy: II - Zelów, III Bełchatów, IV - Drużbice, V - Kluki, VI - Rusiec, VII - Szczerców.

Sport
Mieli
mocnych rywali

Sz

czypiorniści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
10 grudnia wystąpili w finale wojewódzkim
turnieju piłki ręcznej. ZSP Kleszczów trafił
do grupy „A”, w której przegrał z drużynami LO Poddębice (8:19) i Ekonomik Łowicz
(10:14). Zajął w turnieju piąte miejsce (na
6 drużyn).
– Był to pierwszy turniej o mistrzostwo
województwa łódzkiego w piłce ręcznej
chłopców w historii ZSP Kleszczów. Finały
wojewódzkie w naszym regionie są na wysokim poziomie, gdyż występują w nich zawodnicy, którzy na co dzień trenują i grają
w klubach piłki ręcznej w swoich miastach.
Oni już na starcie mają pewną przewagę
pod względem umiejętności technicznych
- mówi opiekun drużyny, Marcin Szymak.
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Zakończony projekt GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że zakończył realizowany po raz szósty projekt „Kleszczowski
Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych
społecznie i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W tej edycji projektu uczestniczyło 10 osób w wieku aktywności zawodowej (8 kobiet i 2 mężczyzn) z terenu gminy Kleszczów,
korzystających z pomocy społecznej. W trakcie trwania projektu
uczestnicy odbyli: 40 godz. spotkań grupowych z psychologiem trening umiejętności psychospołecznych i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym oraz po 5 godz. spotkań
indywidualnych dla każdego uczestnika.
Od czerwca rozpoczęły się szkolenia zawodowe. Zainaugurował je 30-godzinny kurs „Zarządzanie projektem”. Następnie
8 uczestniczek przeszło 60-godzinny kurs „Opiekunka osoby starszej”. W październiku 10 uczestników odbyło 30-godzinny kurs
„ABC agroturystyki”. Kolejny ze zrealizowanych kursów to „Operator wózków jezdniowych”, w którym brał udział 1 uczestnik pro-

jektu. W kursie „Przedstawiciel handlowy” wzięło udział 2 uczestników projektu.
Ponadto od listopada do grudnia
uczestnicy brali
udział w kursie „Dekoracja stołów i potraw z elementami
florystyki”, warsztatach kreowania własnego wizerunku
z elementami wizażu oraz w „Treningu
umiejętności psychospołecznych”.
Projekt zakończył się 12 grudnia uroczystym spotkaniem świątecznym, podczas którego zostały wręczone certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursów, a ich uczestnicy otrzymali świąteczne paczki.

Projekt „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Otwarte serca i… portfele

å ciąg dalszy ze str. 1
w przygotowywanie przeznaczonych do sprzedaży drobiazgów. Kartki,
elementy świątecznych dekoracji, a także słodkie wypieki na kiermasz
wykonywali m.in. rodzice byłych przedszkolaków z Łuszczanowic.
Nie sposób wymienić wszystkich darczyńców. Zdaniem Iwony
Frankowskiej – nauczycielki z przedszkola w Łuszczanowicach, ich lista liczyłaby ponad 70 pozycji (nazwisk bądź nazw firm). Wiadomo, że
większość z nich nie składa darów dla rozgłosu, ale z potrzeby serca.
Ci najwytrwalsi współpracują z organizatorami kiermaszu od paru lat.
Co roku do tego grona dołączają nowe osoby. Wśród ofiarodawców
pieniędzy pojawiają się też kolejni hojni – w tym roku jedna z firm postanowiła wesprzeć Gajusza kwotą 1000 zł. Konkretny cel na jaki będzie przeznaczona kwota, zebrana podczas kiermaszu (jak pamiętamy
odbył się on 8 grudnia w SOLPARKU, w trakcie mikołajkowej imprezy
zorganizowanej przez GOK) organizatorki chcą uzgodnić z prezesem
Fundacji Gajusz - Tisą Żawrocką-Kwiatkowską.
Za naszym pośrednictwem dyrektor przedszkola w Łuszczanowicach – Elżbieta Jasek wraz z pracownicami tej placówki pragnie przekazać słowa serdecznych podziękowań dla
wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie i prowadzenie charytatywnego kiermaszu.
Bez życzliwego odzewu ze strony mieszkańców i firm efekty przeprowadzonej akcji charytatywnej byłyby z pewnością mniejsze.
(s)

UBEZPIECZENIA

Zawieramy ubezpieczenia
•
•
•
•
•

komunikacyjne (OC, AC, NNW)
majątkowe (budynki, mieszkania, mienie)
rolne
osobowe
pakiety dla firm

Zapraszamy do naszych punktów:

• Łuszczanowice 27, tel. 604 052 923

• Kleszczów, ul. Główna 108
o Czynne: ● wtorek i czwartek – 10.00-17.00
● środa – 10.00-16.00

Agent ubezpieczeniowy
RYSZARD KRUSZYŃSKI

Łuszczanowice 101 B

