
Zimowe budowanie
Pogoda bez wielkich mrozów i opadów 

śniegu pozwala kontynuować gminne inwe-
stycje – zarówno drogowe (w Łuszczanowi-
cach), jak i budowlane. Wykonawca, który 
nie uporał się z terminowym zakończeniem 
przebudowy domu kultury w Antoniówce 
(na zdjęciu – plac budowy podczas grudnio-
wych mrozów) oraz dociepleniem komunal-
nego bloku przy ul. Szkolnej w Kleszczo-
wie ściga się z czasem, by naliczane przez 
Urząd Gminy finansowe kary za nie dotrzy-
manie zapisanych w umowach terminów, 
nie urosły do kolosalnych rozmiarów.
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Studniówka nr 2
55 osób liczy grono uczniów klas matu-

ralnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie. Maturzystów jest więcej niż 
przed rokiem, bo do 35 uczniów trzecich 
klas liceum dołączyło 20 uczniów IV kla-
sy Technikum Nowoczesnych Technologii.

Maturzyści mają już za sobą tradycyjny 
bal studniówkowy. Odbył się on 26 stycz-
nia w restauracji „Wrzosowa” w Kamieńsku.

Gminny Dzień Kobiet
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie 
zaprasza mieszkańców gminy Kleszczów 
na uroczyste obchody DNIA KOBIET, 
które odbędą się w piątek 8 marca 
w SOLPARKU.
Program:
•	 godz. 15.00 (hol) - warsztaty biżuterii 

artystycznej - kiermasz wielkanocny 
rękodzieła artystycznego GOK,

•	 godz. 17.00 (aula) - spektakl „Lady 
Fosse 2”.

Więcej na str. 12.

Nagrodzeni 
„Diamentami”

Trzy firmy działające na terenie gmi-
ny Kleszczów znalazły się na regionalnej li-
ście laureatów prestiżowe-
go wyróżnienia, jakim są 
„Diamenty Forbesa”. Są 
to: PGE Górnictwo i Ener-
getyka Konwencjonalna 
S.A. oraz Colep Polska Sp. 
z o.o. (w gronie firm osią-
gających ponad 250 mln 
zł przychodów) i Przedsiębiorstwo Trans-
portowo-Sprzętowe BETRANS Sp. z o.o. 
(wśród firm z przychodami na poziomie 50-
250 mln zł). Więcej na str. 5.

Ograniczą pylenie
Dla ograniczenia pylenia ze składo-

wiska popiołu, które zlokalizowane jest 
na zwałowisku wewnętrznym KWB Beł-
chatów w pobliżu miejscowości Łękińsko 
i Czyżów, Elektrownia Bełchatów zdecy-
dowała się na wprowadzenie zmiany spo-
sobu eksploatacji tego składowiska.

Więcej na str. 7.

Budżet ‘2013 przyjęty
Z kwoty ponad 255 mln zł, zapisanej w tegorocznym budżecie gminy Kleszczów po stro-

nie dochodów, łącznie ponad 90 mln zł zostanie oddanych Ministerstwu Finansów oraz Wo-
jewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska w Łodzi. Na planowane w 2013 roku in-

westycje komunalne 
gmina chce wydać po-
nad 92 mln zł. Pod-
czas styczniowej sesji 
radni podzielili także 
pulę prawie 2,8 mln 
zł, przeznaczoną na 
wsparcie innych sa-
morządów oraz placó-
wek medycznych.

Więcej na str. 2 i 3.

Parki łączą swe siły
Dwa działające na terenie województwa 

łódzkiego parki technologiczne (Łódzki Park 
Naukowo-Technologiczny i Bełchatowsko-
Kleszczowski Park Przemysłowo-Techno-
logiczny) zawarły porozumienie o współ-
pracy. Uroczystość odbyła się 13 lutego 
w siedzibie łódzkiego parku. Obie instytucje 
zamierzają uzupełniać się w promowaniu re-
gionu łódzkiego, jako nastawionego na nowe 
technologie. Będą też wspólnie ubiegać się 
o dotacje unijne na badania.

W uroczystości uczestniczyli przedsta-
wiciele samorządów, firm i uczelni, które po-
wołały do życia obydwa parki. Gminę Klesz-
czów reprezentował pełniący funkcję wójta 
Jacek Rożnowski. (s)
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W urzędowym kalejdoskopie

å

Urząd Gminy w Kleszczowie informu-
je, że przygotowywana jest dokumentacja 
projektowa inwestycji „Rozbudowa / prze-
budowa drogi powiatowej 1500E Sulmie-
rzyce-Kalisko od Kleszczowa do Kaliska, 
o łącznej długości ok. 10 320 mb”. Zadanie 
to obejmuje odcinki:
•	 od ronda w Kleszczowie do ul. Długiej 

w Łękińsku – długość odcinka ok. 2570 
mb (rozbudowa drogi, rozbudowa kana-
lizacji deszczowej, budowa brakujących 
przyłączy do działek),

•	 od ul. Modrzewiowej w Łękińsku do 
Czyżowa – długość odcinka ok. 3450 
mb (rozbudowa drogi, rozbudowa kana-
lizacji deszczowej),

•	 od IV etapu obwodnicy Kleszczowa 
w Czyżowie do skrzyżowania w Ka-

lisku – długość odcinka ok. 4300 mb 
(rozbudowa drogi, budowa na części 
rozbudowywanej drogi oświetlenia i od-
wodnienia oraz sieci teletechnicznej od 
Czyżowa do firmy BEWA),

•	 drogi gminnej biegnącej od drogi powia-
towej 1500 E w Czyżowie wzdłuż zbior-
nika KWB w kierunku leśniczówki przy 
ul. Szkolnej w Łękińsku – odcinek ok. 
550 mb (rozbudowa drogi),

•	 ul. Bocznej w Kleszczowie – odcinek ok. 
370 mb (rozbudowa drogi).
Z tym zadaniem inwestycyjnym wiązać 

się będzie m.in. konieczność pozyskania 
gruntu pod poszerzenie pasów drogowych 
w trybie tzw. „specustawy drogowej”.

Informujemy również, iż od lutego br. 
Biuro Projektowe DROGINF Sp. z o.o. 

Projekt uzgadniany z mieszkańcami
z siedzibą w Kielcach przy ul. Witosa 
68B, zajmujące się pracami projektowymi 
przy tym zadaniu, działając z upoważnie-
nia Wójta Gminy Kleszczów właścicielom 
nieruchomości, przyległych do pasa dro-
gowego przewidzianego do rozbudowy, 
przekaże drogą pocztową propozycję: linii 
planowanego podziału działek pod posze-
rzenie pasa drogowego, zjazdów, braku-
jących przyłączy w celu uzgodnienia ich 
lokalizacji.

Prosimy mieszkańców o podej-
mowanie przemyślanych decyzji 
w w/w sprawach, bowiem w trakcie 
realizacji robót zmiana lokalizacji 
zjazdów i przyłączy, jak i budowa 
dodatkowych zjazdów i przyłączy 
nie będą możliwe.

rzewodnim tematem sesji Rady 
Gminy Kleszczów, zwołanej na 25 

stycznia, było uchwalenie budżetu gmi-
ny Kleszczów na 2013 rok. Wcześniej (22 
stycznia) projektem budżetu opracowa-
nym w listopadzie w Urzędzie Gminy pod 
kierunkiem pełniącego funkcję wójta Jac-
ka Rożnowskiego zajmowały się na wspól-
nym posiedzeniu Komisja Rewizyjna, Komi-
sja Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska oraz Komisja Spraw Społecz-
nych i Obywatelskich. Wspomniany projekt 
budżetu został uzupełniony m.in. o zaak-
ceptowane przez komisje wnioski rad so-
łeckich, dotyczące różnych zadań inwesty-
cyjnych w poszczególnych sołectwach. Te 
same komisje rozpatrywały również wnioski 
o udzielenie pomocy finansowej, skierowa-
ne do samorządu gminy Kleszczów przez 
jednostki samorządu terytorialnego oraz 
placówki medyczne.

Przyjęta na sesji 25 stycznia uchwała 
budżetowa ustaliła m.in. wielkość planowa-
nych dochodów i wydatków, a także zada-
nia inwestycyjne, planowane do zrealizo-
wania w tym roku. Po stronie dochodów 
zapisana została kwota 255,3 mln zł, a po 
stronie wydatków – 256,4 mln zł. Różni-
ca między dochodami i wydatkami (1,1 mln 
zł) zostanie pokryta z przychodów z ubie-
głych lat. Największe pozycje po stronie 
wydatków stanowić mają w tym roku: obo-
wiązkowa wpłata, przekazywana do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (46,8 zł) 
oraz „janosikowe”, które w 2013 roku wy-
niesie 44,7 zł.

Liczbę zaplanowanych na ten rok in-
westycji, a także wielkość zarezerwowa-
nych na nie kwot, określa w szczegółach 
załącznik nr 4 do uchwały budżetowej. Wy-
nika z niego, że priorytetem – podobnie jak 

Sesja       z budżetem na 2013
PNa początek – droga w Wolicy

Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy (przy starej karczmie) to pierwsze z wielu drogowych zadań inwe-
stycyjnych, zaplanowanych na ten rok. Przetarg na budowę 430-metrowego odcinka wraz z wykonaniem 
wielu dodatkowych prac przy tej drodze został ogłoszony 31 stycznia. Termin przyjmowania ofert ustalo-
no na 19 lutego. 
W związku z tą inwestycją konieczne będzie m.in. przestawienie istniejącej stacji transformatorowej, wy-
konanie zasilania energetycznego dla przebudowanej przepompowni ścieków, rozbiórka dwóch budyn-
ków, a także uzupełnienie miejscowej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej i tele-
technicznej.

Geotermalne ogrzewanie dla SOLPARKU
Został wykonany kolejny krok, prowadzący do wykorzystania przez gminę Kleszczów energii z wykona-
nego odwiertu geotermalnego. Zakład Komunalny „Kleszczów”, który w imieniu gminy realizuje inwesty-
cje związane z geotermią, ogłosił przetarg na wykonania w kompleksie SOLPARK oraz hotelu SOLPARK 
przyłączy cieplnych. Umożliwią one wykorzystanie wody z wnętrza ziemi do ogrzewania obydwu obiektów.
Inwestycja ma polegać na wykonaniu: ● węzłów cieplnych połączonych z instalacją geotermalną, ● geo-
termalnych instalacji ciepłowniczych, ● tłocznej kanalizacji opadowej, ● instalacji elektrycznych i automa-
tyki, ● zewnętrznej kanalizacji kablowej i niskoprądowej. Końcowym elementem zadania będzie przepro-
wadzenie rozruchu wykonanych instalacji oraz przekazanie ich do eksploatacji.
Oferty wykonawców, zainteresowanych realizacją tej inwestycji przyjmowane będą do końca lutego.

Profilaktyka zdrowotna
Ze sfinansowanych z budżetu gminy szczepień profilaktycznych w 2012 roku skorzystało łącznie ponad 
400 mieszkańców gminy. Największa grupa chętnych (300 osób) zdecydowała się na przyjęcie szczepion-
ki przeciwko grypie. Ze szczepień przeciwko meningokokom, dostępnych dla całej populacji mieszkań-
ców, skorzystały 34 osoby, zaś ze szczepień przeciwko pneumokokom, adresowanych do dzieci w wieku 
2-5 lat - 13 dzieci. Kontynuowane były też bezpłatne szczepienia dziewcząt, zapobiegające zarażeniu wi-
rusem HPV. 21 dziewcząt z czwartych klas szkół podstawowych przyjęło po 3 dawki szczepionki. Szcze-
pienia noworodków, prowadzone z wykorzystaniem szczepionki zintegrowanej skierowane są do dzieci od 
6 tygodnia życia. NZOZ w Kleszczowie wykorzystał w ub. roku 298 dawek szczepionki podawanej zgod-
nie z harmonogramem szczepień.

***
W akcji badań profilaktycznych, zorganizowanej w sobotę 12 stycznia z porad lekarza internisty, połączo-
nych z badaniami USG (prostaty, tarczycy lub jamy brzusznej) skorzystało 30 dorosłych pacjentów. Le-
karz ortopeda/chirurg dziecięcy przebadał natomiast 29 dzieci, wykonując w uzasadnionych przypadkach 
badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, bioder, stawów skokowych bądź kolanowych.

Internetowe szkolenie w GCI
Na zaproszenie Urzędu Gminy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Internet dla seniora”, organizowanym 
przez Gminne Centrum Informacji, odpowiedziało 16 osób. Przypomnijmy, że uczestnicy w małych, mak-
symalnie 4-osobowych grupach będą zapoznawać się m.in. z takimi zagadnieniami jak: podstawowe infor-
macje o Internecie, korzystanie z poczty elektronicznej, zakładanie swojego profilu na portalu społeczno-
ściowym, posługiwanie się komunikatorami typu Gadu-Gadu i Skype.
Każdy z uczestników będzie mógł poznawać te tematy przez 16 godzin. Pierwsze zajęcia w GCI rozpocz-
ną się jeszcze w lutym.

(s)
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Zbliża się czas PIT-ów
Mieszkańcy gminy Kleszczów mogą – jak co 
roku – zaopatrzyć się w Urzędzie Gminy w for-
mularze PIT-ów, potrzebnych do indywidualnego 
rozliczenia podatku dochodowego. W Punkcie 
Obsługi Klienta dostępne są najczęściej wypeł-
niane formularze (PIT-36, PIT-37, PIT/O i PIT/D). 
Broszury informacyjne wydane przez Minister-
stwo Finansów, pomocne w poprawnym wypeł-
nianiu rocznego zeznania podatkowego, wydane 
zostały w niedużym nakładzie, więc zaintereso-
wani nie zawsze je otrzymają.
Służby skarbowe – tak jak przed rokiem – za-
chęcają do wysyłania deklaracji podatkowych 
za pośrednictwem Internetu, poprzez system e-
-deklaracje, bez kwalifikowanego podpisu elek-
tronicznego. Korzyści tej metody to nie tylko 
oszczędność czasu, niższe koszty złożenia de-
klaracji podatkowej, łatwość wypełnienia i gwa-
rancja poprawności składanej deklaracji, ale też 
szybszy zwrot nadpłaty oraz ochrona środowi-
ska. Zainteresowanych odsyłamy po szczegóły 
na stronę www.e-deklaracje.gov.pl.

Kiedy po poradę do prawnika?
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klesz-
czowie informuje, że w lutym zostały wznowione 
bezpłatne porady prawnika, z których korzystać 
mogą mieszkańcy gminy Kleszczów. Do prawni-
ka można zwracać się w każdy drugi i czwarty 
poniedziałek miesiąca w godz. od 16.00 do 
20.00. Miejsce udzielania porad - siedziba GOPS 
w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 2). Najbliższy dy-
żur odbędzie się 25 lutego.

Odbierz akcyzę za paliwo
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina rolni-
kom, że w lutym powinni złożyć wniosek, jeśli 
chcą odzyskać część kosztów zakupu oleju na-
pędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 sierpnia 2012 do 31 stycznia 2013. 
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolne-
mu, będącemu posiadaczem gospodarstwa rol-
nego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 
W przypadku współposiadania, zwrot podatku 
przysługuje temu współposiadaczowi, w stosun-
ku do którego pozostali współposiadacze wyrazili 
pisemną zgodę (nie dotyczy współmałżonków).
Wnioski wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami 
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) za 
paliwo zakupione w tym okresie będą przyjmo-
wane w Urzędzie Gminy do 28 lutego 2013 r. 
Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Podat-
ków i Opłat Lokalnych (pokój nr 6) oraz w Punk-
cie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Klesz-
czowie.

Terminy ważne dla stypendystów
Przypominamy terminy składania wniosków 
o przyznanie stypendiów motywacyjnych za wyni-
ki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w olim-
piadach, konkursach, turniejach i zawodach: 
•	 uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych - do 28 lutego br.,
•	 studenci - do 30 marca br.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy w Kleszczowie (pok. nr 7) lub pod 
numerem telefonu 44/ 731-31-10 wew.141 

KOMUNIKATY

Zimowy apel
Zakład Komunalny „Kleszczów” zwraca się do mieszkańców gminy z apelem, by po 

opadach śniegu nie parkowali samochodów na jezdniach dróg gminnych i powiatowych. 
Ustawione na jezdniach pojazdy bardzo utrudniają przejazd pługów odśnieżających uli-
ce. Duże fragmenty ulic pozostają wtedy nieodśnieżone.

Zakład Komunalny „Kleszczów” prosi także, by mieszkańcy nie odrzucali na jezdnie 
śniegu usuwanego z wjazdów na własne posesje.

w poprzednich latach – będą inwestycje drogowe. Na drogi powiatowe (7 zadań) gmina za-
mierza przeznaczyć prawie 8,5 mln zł, a na inwestycje na drogach gminnych (23 zadania ) 
– ponad 23 mln zł.

Wartość porównywalną z inwestycjami drogowymi mają mieć zadania dotyczące sze-
roko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Najwięcej (po 7 mln zł) gmi-
na przeznaczy na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Kwota 
4 mln zł zaplanowana została na wykonanie sieci wodociągowej wraz z montażem liczni-
ków wody, a kwota 3 mln zł – na rozbudowę sieci gazociągów.

Podjęte przez radnych uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Kleszczów pomocy 
finansowej dotyczyły następujących samorządów: ● Powiatu Bełchatowskiego (40 tys. zł 
na funkcjonowanie w Kleszczowie filii Wydziału Komunikacji i Dróg; 5,5 tys. zł na świadcze-
nie serwisu sprzętowego urządzeń potrzebnych do systemu informatycznego „POJAZD”; 
40 tys. zł na działania związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości podlega-
jących komunalizacji); ● Gminy Łubnica (70 tys. zł na przebudowę drogi gminnej w Wójci-
nie); ● Gminy Gomunice (100 tys. zł na budowę świetlicy w sołectwie Chruścin-Pirowy); ● 
Gminy Dobryszyce (150 tys. zł na remont świetlicy w Borowiecku); ● Gminy Nowa Brzeźni-
ca (50 tys. zł na remont boiska sportowego w Dubidzach); ● Gminy Bełchatów (50 tys. zł na 
zakup autobusu do przewozu osób o ograniczonej zdolności ruchowej; 50 tys. zł na rozbu-
dowę kanalizacji sanitarnej w Dobrzelowie); ● Gminy Lgota Wielka (150 tys. zł na dobudowę 
do sali gimnastycznej pomieszczenia rekreacyjno-świetlicowego w Woli Blakowej); ● Gmi-
ny Strzelce Wielkie (100 tys. zł na remont przedszkola w Woli Wiewieckiej); ● Gminy Kluki 
(150 tys. zł na modernizację placówki kultury).

Finansową pomoc otrzymały także: Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie (50 tys. 
zł na zakup sprzętu komputerowego) i Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie Trybunal-
skim (50 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego). Wśród placówek medycznych, które 
otrzymają sprzęt medyczny zakupiony przez gminę Kleszczów znalazły się w tym roku: ● 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi (350 tys. zł na zakup 
aparatu USG dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby; ● SPZOZ Uniwer-
sytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (700 tys. zł na zakup 
neuronawigacji dla Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych); ● Szpital Wo-
jewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie (280 tys. zł na zakup narzędzi do mikrochirur-
gii, lampy operacyjnej, respiratora stacjonarnego); ● Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” 
w Łodzi (400 tys. zł na zakup sprzętu histeroskopowo-laparoskopowy dla Kliniki Perinatolo-
gii i Ginekologii ICZMP).

Pozostałe uchwały, podjęte przez Radę Gminy Kleszczów na styczniowym posiedze-
niu dotyczyły:
•	 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów gminy Kleszczów nieruchomości 

gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Żłobnica (działka przeznaczona na budowę 
drogi dojazdowej), 

•	 zmiany uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (zmiana precyzuje zasadę naliczania 
dopłat do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, przekazywanych Zakładowi 
Komunalnemu „Kleszczów” z budżetu gminy),

•	 wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez gminę Kleszczów nieruchomości wraz z na-
niesieniami położonymi w obrębie Bogumiłów, Kolonia Łuszczanowice (gmina wydzier-
żawia Zakładowi Komunalnemu „Kleszczów” nieruchomości, na których znajduje się 
ujęcie wody w Bogumiłowie oraz oczyszczalnie ścieków w obu wymienionych miejsco-
wościach),

•	 odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 
na uchwałę Rady Gminy Kleszczów dotyczącą ustalenia wysokości opłat za przedszkola 
prowadzone przez gminę Kleszczów,

•	 zmiany uchwały określającej zasady przyznawania zwolnień z podatków od nierucho-
mości dla przedsiębiorców lokalizujących swoje inwestycje na terenie gminy Kleszczów.
Radni przyjęli ponadto przedłożoną informację o stanie realizacji zadań oświatowych za 

rok szkolny 2011/2012, a także plany pracy komisji Rady Gminy na rok 2013.
(s)

Sesja       z budżetem na 2013
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Komunikaty medyczne

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

informuje, iż w zasobach Kleszczowskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości posiada do wynajęcia pomieszczenie 
w piwnicy o powierzchni 25 m2 pod działalność gospodarczą oraz 
pomieszczenie biurowe na I piętrze o powierzchni 15 m2 .
Zainteresowanych wynajmem zapraszamy.

Więcej informacji o wolnych pomieszczeniach można 
uzyskać w siedzibie Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 10.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” SA 
w Kleszczowie

oraz Centrum Terapii Mutyzmu z Warszawy
wspólnie organizują dwudniowe warsztaty nt.

„MUTYZM – POMOC PSYCHOLOGICZNA 
DLA DZIECKA I JEGO  RODZINY”

Warsztaty odbędą się w dniach 9-10 marca 2013 r. 
w SOLPARKU w Kleszczowie.
Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów - psychologów 
dziecięcych i terapeutów, którzy na co dzień udzielają najlepszej 
pomocy psychologicznej dzieciom z tym zaburzeniem oraz 
wspierają ich rodziców. 
Liczba miejsc ograniczona.
Więcej informacji na stronie www.arreks.com.pl lub pod tel. 
44/ 731 37 10.

Czym jest mutyzm?
Mutyzm wybiórczy (selektywny) to zaburzenie pojawiające się 

w dzieciństwie, polegające na braku lub ograniczeniu mówienia 
w danym środowisku społecznym. Dzieci dotknięte tym zaburze-
niem chcą i potrafią mówić, ale nie mogą. Chociaż w bezpiecznym 
środowisku domowym dziecko z mutyzmem może być gadatliwe, 
roześmiane, a nawet hałaśliwe, to w większości innych miejsc ma 
uczucie ściśniętego gardła i nie może wykrztusić słowa.

Według aktualnych badań mutyzm występuje dwa razy czę-
ściej niż autyzm (7 na 1000 dzieci). W Polsce często nie jest dia-
gnozowany, a dzieci cierpiące na to zaburzenie nie otrzymują od-
powiedniej pomocy. Organizowane z inicjatywy „Arreksu” szkolenie 
„MUTYZM - Pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” 
umożliwia przygotowanie planu pomocy dla dziecka z mutyzmem 
oraz udzielenie wsparcia rodzicom. Szkolenie ma wartość dla osób 
pracujących z dziećmi nie tylko z mutyzmem, ale również zbliżony-
mi trudnościami, takimi jak nieśmiałość, zaburzenia lękowe, fobie 
społeczne i inne.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

zatrudni na okres zastępstwa nauczyciela 
posiadającego kwalifikacje 

do nauczania języka angielskiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
44/ 731 33 46 oraz osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, ul. Szkolna 4.
Dokumenty:

•	 list motywacyjny,
•	 życiorys - CV,
•	 dokumenty potwierdzające wykształcenie,
•	 zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach oraz 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy skła-
dać w sekretariacie szkoły do dnia 21.02.2013 r.

Dyrektor Szkoły
EWA STAWIAK-KOŁBA

Badania profilaktyczne
28 lutego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie organizowa-
ne są dla pacjentów – diabetyków bezpłatne konsultacje z lekarzem 
diabetologiem z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM 
w Łodzi. Zapisy - w dniu przyjęć od godz. 7.00 nr tel. 44/ 731 30 15.

***
W wyniku starań Urzędu Gminy w sobotę 2 marca odbędzie się 
w Kleszczowie kolejna zdrowotna akcja profilaktyczna. W Gminnym 
Ośrodku Zdrowia mieszkańcy gminy będą mogli bezpłatnie skorzy-
stać z porad i badań, prowadzonych przez:
•	 od godz. 9.00 do 14.00 - lekarza ortopedę / chirurga dziecię-

cego; badania dzieci będą wykonywane dla sprawdzenia ewen-
tualnych wad postawy; w uzasadnionych wypadkach zostanie 
przeprowadzone badanie USG stawów biodrowych, bądź jamy 
brzusznej,

•	 od godz. 14.00 do 19.00 - lekarza internistę; badania USG jamy 
brzusznej (pacjent musi być na czczo), USG tarczycy oraz - w uza-
sadnionych przypadkach - USG gruczołu prostaty u mężczyzn.

Pacjenci będą mogli skorzystać z badań EKG, będą mogli też zmie-
rzyć ciśnienie tętnicze oraz poziom glukozy. Zapisy w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie nr tel. 44/ 731 31 10.

***
16 marca w GOZ Kleszczów będą wykonywane badania USG piersi. 
Zapisy pań, zainteresowanych skorzystaniem z badań pod nr tel. 44/ 
731 31 10.

***
16 marca w godz. 10-16 w GOZ Kleszczów zostanie przeprowa-
dzona akcja, związana m.in. z badaniem poziomu hemoglobiny 
glikowanej HbA1c (wynik badania wskazuje prawidłowość postępo-
wania w chorobie cukrzycowej, pozwala też wykryć nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu zdrowego organizmu). Więcej szczegółów – w na-
stępnym wydaniu „IK”.

Lekarze specjaliści
Referat SOG Urzędu Gminy informuje o tym, jacy lekarze specjaliści 
dostępni są dla pacjentów mieszkających na terenie gminy Klesz-
czów:
W drugi czwartek miesiąca: ● kardiolog – internista, ● okulista, ● 
laryngolog, ● neurolog, ● dermatolog, ● radiolog (USG), ● pediatra, 
● ginekolog.
W czwarty czwartek miesiąca: ● kardiolog - internista/diabetolog, 
● dermatolog, ● okulista, ● ortopeda, ● urolog, ● chirurg, ● radiolog 
(USG), ● endokrynolog, ● pulmonolog, ● pediatra, ● ginekolog.

Stomatolodzy – zmiany godzin
Referat SOG Urzędu Gminy informuje, że w dwóch gabinetach sto-
matologicznych nastąpiły zmiany godzin przyjęć. Oto aktualne godzi-
ny:
KLESZCZÓW – Gminny Ośrodek Zdrowia
Dr n. med. Olga Orłowska
Tel. 44/ 731 30 80 wew. 27
•	 Poniedziałek  8.00 - 17.00
•	 Wtorek  10.00 - 20.00
•	 Środa   8.00 - 14.00
•	 IV czwartek miesiąca 8.00 – 16.00
•	 II sobota miesiąca 8.00 - 14.00
ŁUSZCZANOWICE - Przedszkole
Dr n. med. Łukasz Biesaga
Tel. 44/ 731 48 93
•	 Poniedziałek  8.00 - 18.00
•	 Wtorek  8.00 - 14.00
•	 Piątek   8.00 - 16.00
•	 III sobota miesiąca 8.00 - 18.00
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Fundacja Rozwoju Gminy 
Kleszczów 

informuje, 
że przyjmuje zapisy chętnych na 

3-tygodniowy wakacyjny kurs językowy 
do Anglii i Niemiec 

dla mieszkańców gminy Kleszczów. 
Warunki, jakie powinien spełniać uczestnik wyjazdu:
•	 uczestnik musi być mieszkańcem Gminy Kleszczów, zamel-

dowanym na terenie gminy przynajmniej od 1 roku,
•	 wiek uczestnika - od 16 do 25 roku życia,
•	 udokumentowana znajomość języka (angielskiego, niemiec-

kiego) w stopniu przynajmniej podstawowym.
Przewidywany koszt wyjazdu jednej osoby wynosi ok. 7.000 zł. 
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zobowiązuje się do pokry-
cia tych kosztów odpowiednio:
•	 70 % osobom bezrobotnym/uczącym się,
•	 50 % osobom pracującym.
Z dopłaty Fundacji mogą skorzystać osoby, które dotychczas ko-
rzystały z tego przywileju jeden raz. 
Zapisy przyjmowane są w biurze Fundacji do dnia 28.02.2013 
r. wraz z zaliczką w wysokości 1.000 zł.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miejscowości Antoniówka

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21) zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów Uchwały Nr 
XXX/278/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Antoniówka. W/w uchwała dostępna 
jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie pod 
adresem www.bip.kleszczow.pl (Biuletyn Informacji Publicznej).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienio-
nego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie 
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 
97-410 Kleszczów lub przesłać pocztą na podany wyżej adres, 
w terminie do dnia 13 marca 2013 r. z zaznaczeniem „Wnio-
sek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Antoniówka”.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.

Pełniący funkcję Wójta
JACEK ROŻNOWSKI

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miejscowości Antoniówka, w tym sporządzenia 
prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 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, z późn. zm.) 
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Antoniówka, 
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, na 
podstawie Uchwały Nr XXX/278/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 
21 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Antoniówka.

Projekt planu miejscowego obejmuje grunty w obrębie miejscowości 
Antoniówka. Przedmiotem planu będzie określenie przeznaczenia dla 
poszczególnych terenów.

Informuje się o możliwości zapoznania z niezbędną dokumentacją 
sprawy w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 
Kleszczów. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu planu miejscowego 
w terminie do dnia 13 marca 2013 roku.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 

47, 97-410 Kleszczów,
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres email: kancelaria@
kleszczow.pl.
Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres 

wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi 
i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczów.

Pełniący funkcję Wójta
JACEK ROŻNOWSKI

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kleszczów, działając na podstawie art. 33 ust. 1, 

w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek 
Pani Małgorzaty Czajki, Pracownia Form Architektonicznych „MATE-
RIA”, działającej z upoważnienia firmy EKOBENZ Sp. z o.o. z/s. w Lu-
blinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed-
sięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Produkcji Paliw Syntetycznych 
z Bioetanolu w Bogumiłowie”, planowanego do realizacji na działkach 
o numerach ewidencyjnych: 204/6, 204/8, 205/3, 206/3, 207/3, 208/3, 
209, 322/2, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 334/13, 403/4, 404/4, 483/11, 
obręb geodezyjny Bogumiłów, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do katego-
rii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowi-
sko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo-
wisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt 
Gminy Kleszczów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływa-
nia na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień 
są Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie i Regional-
ny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o moż-
liwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wnio-
sków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 04.02.2013 
r. do 25.02.2013 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pok. 27). Złożo-
ne uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kleszczów 
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

PUP informuje
Szkolenia z przedsiębiorczości. „Przedsiębiorczość kobiet 45+” to 
temat bezpłatnych warsztatów, które zaplanowane zostały na sobotę 2 mar-
ca w bełchatowskim Sport Hotelu (ul. 1 Maja 63). Warsztaty rozpoczną się 
o godz. 10.00 i organizowane są dla pań z Bełchatowa i okolic, które nie 
mają pracy i planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. W czasie szkole-
nia można będzie się dowiedzieć: ● w jaki sposób otworzyć i prowadzić wła-
sną firmę, ● jak przygotować biznesplan, ● gdzie i w jakiej wysokości można 
zdobyć fundusze na rozpoczęcie, a później prowadzenie działalności gospo-
darczej.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą zgłaszać się do 26 lute-
go, telefonicznie: nr tel. 604-145-311 lub za pośrednictwem e-maila: arek.so-
pata@poczta.onet.pl.

Harmonogram szkoleń. Doradcy z Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie organizują zajęcia grupowe dla 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Tematykę i terminy szkoleń zna-
leźć można na stronie http://pupbelchatow.pl/modules/news/article_sto-
ryid_449.html.
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Love is all around 
II Konkurs Piosenki Obcojęzycznej zorganizowany 7 lutego przez 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie spotkał się z zain-
teresowaniem młodzieży ze szkół w Pajęcznie, Radomsku, Bełcha-

towie, Szczercowie, Działoszynie, 
Ruścu, Zelowie, Kobielach Wiel-
kich i Kleszczowie. Uczestnicy wy-
konali ok. 50 piosenek o miłości 
w językach: angielskim, niemiec-
kim i hiszpańskim.

Wielu wykonawców przyjecha-
ło na konkurs w towarzystwie osób 
akompaniujących (m.in. na pia-
ninie, gitarach, bębenku afrykań-
skim, saksofonie i flecie). Pierwsze 
miejsce wyśpiewała Paulina Kapu-
ścińska z ZS w Pajęcznie.

Obsługą techniczną zajmo-
wali się uczniowie Technikum No-
woczesnych Technologii: Mariusz 

Frukacz, Sebastian Sewerynek, Robert Malec i Tomasz Ławski.

Konkurs wiedzy o powstaniu
23 stycznia uczniowie ZSP w Kleszczowie Anna Zonenberg, Da-

jana Mielczarek i Jakub Wysmułek przystąpili do konkursu wiedzy 
o Powstaniu Styczniowym, zorganizowanego w Bełchatowie. Każ-
dy uczestnik miał za zadanie przygotowanie prezentacji związanych 
z tematem Powstania Styczniowego. Zdobywczyni II miejsca - Daja-
na Mielczarek opracowała temat „Kobiety w Powstaniu Styczniowym”. 
Prezentacja A. Zonenberg opowiadała o modzie okresu powstania, 
a J. Wysmułek zwrócił uwagę na genezę Powstania Styczniowego.

Po raz 12. na Olimpie
Dwunasta edycja konkursu mitologicznego „Byliśmy gośćmi na 

Olimpie” odbyła się w Szkole Podstawowej w Kleszczowie 24 stycz-
nia. Uczestnicy konkursu (uczniowie klas piątych) zajmowali się za-
daniami o różnym stopniu trudności, m.in. rozwiązywali krzyżówki, 
przyporządkowywali postaciom mitologicznym symbolizujące ich 
przedmioty, odszukiwali ukryte w teście związki frazeologiczne 
i wyjaśniali ich znaczenie.

Atrakcyjnym elementem konkursu, jak co roku, były stroje. Każ-
dy uczeń przebrał się za wybraną postać mitologiczną. W zmaga-
niach konkursowych drużyny mogły maksymalnie uzyskać 81 punk-
tów. Najlepszy wynik uzyskała drużyna reprezentująca klasę V b 
(Joanna Kaczmarczyk, Julia Kaczorowska, Natalia Rudzka, Bar-
tłomiej Gałwiaczek, Kamil Kusiak). Miejsce drugie zajęła druży-
na z klasy V a (Julia Dąbrówka, Maria Szafrańska, Nikola Worpus, 
Aleksander Antosiewicz, Nikodem Podsiadły, Jakub Pustelnik), 
a trzecie kolejny zespół z kl. V b (Kamil Bujacz, Tobiasz Cybulski, 
Jakub Peroński, Adam Urbański, Miłosz Waleryn).

„Olimpijską” rywalizację uczniów oceniały nauczycielki języ-
ka polskiego: Agnieszka Kuśmierek i Katarzyna Skurkiewicz, które 
przygotowały uczniów do konkursu.

Sprawdzali historyczną wiedzę
Po eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Histo-

rycznego „Losy żołnierza  i dzieje oręża polskiego w  latach 1887-
1922. O niepodległość  i granice Rzeczpospolitej” do etapu woje-
wódzkiego zakwalifikowali się gimnazjaliści z Kleszczowa - Marcin 
Muskała i Wojciech Skalski. Znaleźli się oni w gronie 35 uczniów 
z województwa łódzkiego i 489 uczniów z całej Polski. W. Skalski 
znalazł się także w gronie 54 uczniów zakwalifikowanych do etapu 
wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

Szkolne wieści

Nagrodzeni „Diamentami”
iamenty Forbesa” to dla firm wyróżnienie porównywalne z ty-
tułem „Gazela Biznesu”. Ranking ogłaszany przez redakcję 

miesięcznika Forbes obejmuje firmy najszybciej zwiększające swo-
ją wartość. Pod uwagę brane są wszystkie przedsiębiorstwa (z wy-
jątkiem banków), które w roku 2011 osiągnęły przychód co najmniej 
5 mln złotych, złożyły sprawozdania finansowe do KRS i spełniają do-
datkowe kryteria Forbesa. Analizie poddano wyniki finansowe uzyska-
ne w latach 2009, 2010 i 2011.

Ranking dzieli firmy na trzy grupy: małe (5-50 mln zł przychodu), 
średnie (50-250 mln zł przychodu) i duże (powyżej 250 mln zł przy-
chodu). Spółka PGE GiEK zajęła pierwsze, a Colep Polska – drugie 
miejsce na liście dużych firm województwa łódzkiego. PTS BETRANS 
uplasował się na I miejscu w gronie średnich firm.

W poprzednich latach „Diamentami Forbesa” wyróżniane były także 
inne firmy z naszego rejonu, np. w 2012 r. ELBIS Sp. z o.o. W 2011 r. w 
gronie laureatów była – po raz pierwszy – spółka PGE GiEK. (s)

MURAMO oferuje:
Usługi remonotowo-budowlane

Gwarancja na wykonywane usługi
tel. 603 34 33 56

• docieplanie budynków i poddaszy;
• podwieszane sufity i zabudowy z płyt GK;
• wykończenie wnętrz;
• gładzie, malowanie;
• tynki akrylowe i podbitki;
• cięcie oraz wyginanie parapetów i obróbek blacharskich.

„D
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Ograniczą pylenieProsto z SOLPARKU
Warto polować na promocje
21 i 22 stycznia wszystkie babcie i dziadków z wnukami SOLPARK zaprosił do wspólnej za-
bawy. Zachętą były 20-procentowe obniżki cen biletów na wybrane usługi (np. na kręgielnię, 
bilard, basen, do groty solnej oraz sauny).
Regularnych promocji można w SOLPARKU spodziewać się każdego 13. dnia miesiąca. 
„Szczęśliwa trzynastka” oznacza, że za wybrane usługi klient zapłaci tego dnia tylko 13 zł. 
13 lutego tyle właśnie kosztował godzinny bilet wstępu do sauny.

Bajki w grocie solnej
W każdą środę od godz. 14 SOLPARK zaprasza dzieci do groty solnej na słuchowiska baj-
kowe. Tego dnia wstęp dla dzieci jest bezpłatny. Wdychając nasycone zdrowymi mikroele-
mentami powietrze słuchacze czerpią dodatkową przyjemność ze słuchania audiobooków. 
W dwie pierwsze środy lutego czytane były „Opowieść o praprasłoniu” oraz „Piękna i be-
stia”. Na 20 lutego planowane są „Przygody Robinsona Cruzoe”, a na 27 lutego – „Plastu-
siowy pamiętnik”.

SOLPARK koncertowy
27 stycznia w auli odbył się koncert zespołu reprezentującego nurt poezji śpiewanej. Bile-
ty na występ Starego Dobrego Małżeństwa rozeszły się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”.
Cztery dni później w hali sportowej wystąpiła dla dzieci Majka Jeżowska. Swoimi wesoły-
mi i rytmicznymi piosenkami bawiła przedszkolaków, a także uczniów szkół podstawowych 
z okolicznych miejscowości.
Maluchy tańczyły, brały udział w licznych konkurach i wspólnie z piosenkarką śpiewały tak 
znane hity jak „Najpiękniejsza w klasie”, „Kapelusze mają duszę” czy „Kto się przezywa”. 

Zimowe zgrupowania
Zimowa przerwa w ligowych rozgrywkach to tradycyjnie czas zgrupowań drużyn piłkarskich. 
Od 15 do 23 stycznia w SOLPARKU gościł zespół Korony Kielce. Piłkarze nie tylko trenowa-
li, ale rozegrali też trzy mecze kontrolne.
W lutym SOLPARK był miejscem obozu sportowego: Akademii Piłkarskiej Agape Białołę-
ka, trzecioligowej drużyny OKS „Odra” Opole oraz Viktorii Głosków, zawodników SMS Łódź. 
11 lutego na zgrupowaniu do SOLPARKU przejechał zespół Olimpii Grudziądz. Piłkarze wy-
korzystują do treningów nie tylko halę sportową i boisko z podgrzewaną sztuczną nawierzch-
nią. Ćwiczą też w siłowni i salach ćwiczeń, a po zajęciach regenerują siły w strefie SPA. (s)

rzypomnijmy, że dotychczas składowisko popio-
łu podzielone było na trzy kwatery. Ich eksploata-

cja wymagała co pewien czas podwyższania przegród 
działowych pomiędzy poszczególnymi kwaterami. W tym 
czasie dwa sąsiednie zbiorniki były wyłączane z użyt-
kowania na 6-8 miesięcy. W tym okresie dochodziło do 
przesuszenia znajdującego się na składowisku popiołu. 
Podczas wietrznej pogody dochodziło do zwiększonego, 
uciążliwego dla mieszkańców pylenia.

W informacji przesłanej do Urzędu Gminy przez Jó-
zefa Kopaczewskiego, głównego inżyniera ds. inwesty-
cji i rozwoju Oddziału Elektrownia Bełchatów czytamy: 
„Planowana zmiana polega na eksploatowaniu całego 
składowisko bez  jego podziału na poszczególne kwa-
tery. Wymaga to przeniesienia rurociągów transportują-
cych mieszaninę popiołowo-żużlowo-wodną z przegród 
działowych na wał południowy składowiska. Nowy spo-
sób eksploatacji zapewni możliwość równoległego na-
wilżania całej powierzchni składowanych odpadów pa-
leniskowych, co w znacznym stopniu ma wyeliminować 
uciążliwe dla mieszkańców (…) pylenie. Nie wystąpi tak-
że potrzeba wyłączania z eksploatacji części składowi-
ska, bowiem uszczelnienie górnych powierzchni skarp 
wewnętrznych można wykonywać podczas pracy skła-
dowiska”.

We wspomnianej informacji znalazł się także opis 
działań inwestycyjnych, które podjęła Elektrownia Beł-
chatów, by zmienić sposób składowania odpadów pa-
leniskowych na „starym” składowisku Bagno „Lubień”. 
Z braku miejsca o budowie instalacji do wytwarzania 
i transportowania popiołu w postaci tzw. suspensji napi-
szemy obszerniej w jednym z kolejnych wydań „IK”.

(s)

P
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Zajęcia dla pasjonatów
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie uruchomił jesienią 

2012 r. zajęcia różnych kół zainteresowań. Dla przypomnienia po-
dajemy aktualny harmonogram i miejsca zajęć, a także ich adresa-
tów:
1. Zajęcia z 

ceramiki 
artystycznej

dorośli WOK 
Łękińsko 

wtorek 13.00-16.00
środa 10.00-13.00

dzieci środa 16.00-18.00
2. Zajęcia plastyczne dorośli WOK Łękiń-

sko
piątek 15.30-17.30

dzieci czwartek 15.00-16.00 
(dzieci 5-6 lat 
-16.30-17.30)

3. Zajęcia z malowa-
nia na jedwabiu

dorośli WOK Łękiń-
sko

piątek 17.00-19.00

4. Kółko wokalne dzieci, 
młodzież

WOK Łękiń-
sko 

wtorek 16.00-20.00

5. Nauka gry na 
keyboardzie

dzieci, 
młodzież

WOK Łękiń-
sko 

czwartek 16.00-18.00

6. Nauka gry na 
gitarze

dzieci, 
młodzież

WOK Łękiń-
sko 

piątek 16.00-20.00

WOK Łękiń-
sko 

sobota 12.00-14.00

7. Kółko taneczne dzieci, 
młodzież

SOLPARK środa 15.30-19.00

8. Mażoretki dzieci, 
młodzież

SOLPARK piątek 17.00-19.00

9. Kółko teatralno-
-recytatorskie

dzieci, 
młodzież

Szkoła Pod-
stawowa w 
Łękińsku

piątek 14.00-15.30 
(grupa starsza)
15.30-17.00 
(grupa młod-
sza)

10. Kółko fotogra-
ficzne

dorośli, 
dzieci, 
młodzież

WOK Żłob-
nica

wtorek 16.30-19.30

11. Kółko multime-
dialne

dzieci, 
młodzież

WOK 
Łękińsko

czwartek 16.00-19.00

12. Kółko informa-
tyczne

WOK Łusz-
czanowice

wtorek od 15.30

å ciąg dalszy ze str. 7
Szkolne wieści

Rocznicowa akademia
Z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 

w Szkole Podstawowej w Kleszczowie odbyły się tematyczne poga-
danki, a na szkolnym korytarzu umieszczona została okolicznościo-
wa gazetka. 24 stycznia uczniowie klas szóstych zaprezentowali 
program artystyczny „Gloria victis”, poświęcony ukazaniu przyczyn 
i skutków podjętej przez powstańców walki. Program ubarwiły po-
wstańcze pieśni w wykonaniu Mikołaja Lasoty. W ramach obcho-
dów Roku Powstania Styczniowego SP Kleszczów planuje też zor-
ganizowanie konkursu historycznego.

Kolejna wizyta Niemców
Już po raz szósty ZSP w Kleszczowie odwiedzili państwo Gün-

ter i Jutta Schmidt z Niemiec. Pan Günter - były wykładowca na 
wydziale Filologii Germańskiej jednej z częstochowskich uczelni, 
poprowadził 4-godzinne zajęcia językowe. Uczniowie klasy I a pre-
zentowali w języku niemieckim swoje rodziny, przyjaciół, zaintere-
sowania, miejsca zamieszkania, rodzinny dom, szkołę. Doskonali-
li również umiejętność porównywania i opisu obrazków. W drugiej 
części zajmowano się zadaniami, których można spodziewać się na 
egzaminie maturalnym (rozmowa sterowana, rozmowa na podsta-
wie materiału stymulującego, opisy obrazków).

Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. 
U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21) zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów Uchwały Nr 
XXX/279/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Czyżów. W/w uchwała dostępna 
jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie pod 
adresem www.bip.kleszczow.pl (Biuletyn Informacji Publicznej).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienio-
nego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie 
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 
97-410 Kleszczów lub przesłać pocztą na podany wyżej adres, 
w terminie do dnia 13 marca 2013 roku z zaznaczeniem „Wnio-
sek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Czyżów”.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy. Pełniący funkcję Wójta

JACEK ROŻNOWSKI

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czy-
żów, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na śro-

dowisko.
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpie-
niu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miejscowości Czyżów, w tym 
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, na 
podstawie Uchwały Nr XXX/279/2012 Rady Gminy Klesz-
czów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Czyżów.

Projekt planu miejscowego obejmuje grunty w obrębie miej-
scowości Czyżów. Przedmiotem planu będzie określenie prze-
znaczenia dla poszczególnych terenów.

Informuje się o możliwości zapoznania z niezbędną doku-
mentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. 
Głównej 47, 97-410 Kleszczów. Zainteresowani mogą zgłaszać 
uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko w/w projektu planu miejscowego w terminie do dnia 
13 marca 2013 roku.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być 
wnoszone:
• w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, 

ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów,
• ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniecz-

ności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. 
zm.) na adres email: kancelaria@kleszczow.pl.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, na-
zwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. 
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wój-
ta Gminy Kleszczów. Pełniący funkcję Wójta

JACEK ROŻNOWSKI
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert 

na najem lokalu usługowego 
w budynku komunalnym 

w Kleszczowie, ul. Główna 45/1
Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności usługowej w ustalonym przez Wy-

najmującego standardzie.
2. Okres trwania umowy – 1 rok z możliwością jej przedłużenia.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli pra-

widłowego wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim 
urządzeń i wyposażenia.

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany 
do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.000 zł.

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzyst-
niejsza, zobowiązany będzie do uiszczenia należnego po-
datku od nieruchomości.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenia 
usługowego, WC, korytarza, o łącznej powierzchni 17,01 m².
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe, 
wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewa-
nie, elektryczne oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Zainteresowani najmem mogą oglądać przedmiot najmu w dni 
powszednie w godz. 11.00-14.00 w uzgodnieniu z pracowni-
kiem Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju 
nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel. 
44/ 731-31-10 w. 140.
Oferty winny zawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględ-

nieniem podatku VAT) oraz propozycję waloryzacji czynszu,
• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedzibę, nazwę fir-

my,
• koncepcję funkcjonowania lokalu usługowego w Kleszczo-

wie,
• charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „LOKAL 
UL. GŁÓWNA 45/1 W KLESZCZOWIE” należy składać w 
terminie do dnia 28 lutego 2013 r. do godziny 14°° włącz-
nie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie, 
ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia 
z oferentami dodatkowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni zo-
staną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkur-
su lub unieważnienia konkursu.

CENTROBUD Piotr Tatara
Łuszczanowice (obok punktu wymiany opon)

oferuje:

•	 nagrobki z granitów krajowych oraz 
z importu

•	 galanterię budowlaną: schody,  
parapety, płytki, łupki kamienne,  
kamienie ogrodowe

Wystawiamy faktury VAT

Tel. 500-188-513
UWAGA!!! PROMOCJA DO KOŃCA KWIETNIA  

NA ZAKUP NAGROBKÓW

Sprzedam 
działkę budowlaną 
o powierzchni 1000 m2 

w Kleszczowie. 

Tel. 696 267 891. 

Wynajmę dom dla 
pracowników firm
Czyżów 21, gmina Kleszczów

Tel. 663-567-670

Poszukuję 
opiekunki do dziecka.

Tel. 501-595-171.

KOREPETYCJE
● fizyka ● chemia
Tel. 601 692 345.

perfekcyjnie i atrakcyjnie
OFERUJEMY:

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

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

Informacja dla hodowców 
trzody chlewnej

Na początku lutego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełcha-
towie poinformował o tym, że powiat bełchatowski został uzna-
ny przez Głównego Lekarza Weterynarii za region wolny od wiru-
sa choroby Aujeszkyego. Od 11 marca br. na terenie powiatu będą 
obowiązywać mniej restrykcyjne zasady obrotu trzodą chlewną. Ze 
szczegółami można zapoznać się na stronie http://www.piwet-bel-
chatow.pl w zakładce „Aktualności”. 
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Terminy treningów 
stronie internetowej http://www.omega.kl.net.pl/ zain-
teresowani znaleźć mogą szczegółowe harmonogramy 

zajęć treningowych, prowadzonych przez trenerów LKS Omega 
Kleszczów w danym miesiącu w salach sportowych szkół podsta-
wowych w Kleszczowie i Łękińsku.

S p o r t

S p o r tS p o r t

S p o r t

S p o r t

S p o r t
L. Wróbel uhonorowany
ongin Wróbel - trener tenisistów stołowych, występujących 
w barwach klubów Omega Kleszczów i ŁTSR Buczek zo-

stał odznaczony przez prezydenta RP - Bronisława Komorowskie-
go Złotym Krzyżem Zasługi. Uroczystość odbyła się 7 lutego w War-
szawie i stanowiła element dłuższego spotkania głowy państwa 
z rodziną paraolimpijczyków. W jego trakcie odznaczeniami i dy-
plomami zostały uhonorowane osoby zasłużone dla rozwoju i upo-
wszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

L. Wróbel zajmuje się pracą sportowo-szkoleniową od ponad 
30 lat. W tym czasie wychował wielu mistrzów Polski i reprezentan-
tów kraju (Tomasz Lewandowski, Patryk Chojnowski, Karol Prus-
-Strowski, Zbigniew Grześlak). Największy sukces z tego grona 
osiągnął P. Chojnowski – złoty medalista ubiegłorocznej paraolim-
piady w Londynie. (s)

Sparringi 
przed wiosenną rundą

•	 Omega Kleszczów - WKS Wieluń 1:1 (bramka dla Omegi - Dawid 
Barański)

•	 Omega II Kleszczów - MLKS Konopnica 2:4 (bramki da Omegi 
II: Gasik)

Halowa liga SOLPARKU
rwa rewanżowa runda Solpark Football League. Mecze XIII 
kolejki, rozegranej 10 lutego, zakończyły się następującymi 

wynikami:
•	 United IPR - Oldboy Kleszczów 1:2
•	 Caparol - Energoserwis 1:4
•	 Colep - Constantia Soccer Club 1:2
•	 Solpark - Agatrans 4:3

Już po XI kolejce wiadomo było, że zwycięzcą pierwszej edycji 
Solpark Football League zostanie drużyna UNITED IPR. Po 13 ko-
lejkach lider miał dorobek 31 pkt., drugie miejsce w tabeli zajmował 
Constantia Soccer Club z dorobkiem 22 pkt., a trzecie – z identycz-
nym dorobkiem punktowym – zespół Oldboy Kleszczów.

Halowe mistrzostwa powiatu
lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie od-
były się mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w halowej 

piłce nożnej. Wzięły w nich udział cztery drużyny. Końcowe miejsca:
I. MG LZS Zelów
II. LKS Omega Kleszczów
III. LZS Drużbice
IV. LZS Zdzieszulice (gm. Bełchatów)

W składzie drużyny reprezentującej gminę Kleszczów wystąpi-
li: Robert Tomesz, Dawid Barański, Filip Błażejewski, Paweł Szulc, 
Daniel Szymczyk, Mateusz Jacak i Hubert Górski. Trenerem nasze-
go zespołu jest Marcin Zimoch.

Tenis stołowy
lutego w trzynastej kolejce rozgrywek II ligi tenisa stołowe-
go pingpongiści LKS Omega Kleszczów zmierzyli się z dru-

żyną SKTS Skarżysko Kamienna. Pojedynek zakończył się wygraną 
Omegi 8:2. Po dwa punkty dla naszego zespołu zdobyli w singlu Ja-
rosław Nitek, Witold Uzarczyk i Przemysław Gierak, a jeden punkt – 
Kamil Trzcinka. W deblu jeden punkt zdobyli P. Gierak i W. Uzarczyk, 
zaś mecz z udziałem K. Trzcinki i J. Nitka zakończył się stratą punktu.

W następnej kolejce, w sobotę 9 marca nasz zespół zmierzy się 
z tenisistami LKS Biała Rawska.

***
27 stycznia odbyły się w Moszczenicy Młodzieżowe Mistrzostwa 

Województwa Łódzkiego w tenisie stołowym. W rywalizacji męż-
czyzn mistrzostwo wywalczył Witold Uzarczyk (LKS Omega Klesz-
czów), zaś wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała się zawodnicz-
ka ULKS Moszczenica Ksenia Włuczyńska.

(s)

KOLEKTORY SŁONECZNE
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

dostawa

montaż

serwis
Posiadamy referencje
www.kolektory.lodz.pl

Tel. 601 310 014

3

3

3

Sprzedam działkę 
0,32 ha w Łękińsku, 

ul. Poprzeczna.
Tel. 503-148-593.

Zapraszamy

SALON FRYZJERSKI
damsko-męski

Kleszczów, ul. Główna 2 B
Tel. 44/ 731-44-93

Czynny:
•	 pn - pt 9.00-17.00
•	 sob. 8.00-14.00

KOREPETYCJE
•	 matematyka
•	 fizyka

Tel. 535 201 802

T

Na

3
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lutego w Skierniewicach odby-
ły się zawody pływackie - I runda 

pucharu Łódzkiego Okręgowego Związ-
ku Pływackiego. Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie reprezentowa-
ło czworo uczniów. Oto uzyskane przez 
nich wyniki:
•	 Barbara Wasilewska: ● 1. 400 m do-

wolnym 4’27”63; ● 1. 100 m dowolnym 
1’00”62

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

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

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

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

S p o r t

S p o r t

S p o r t

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

W

19 POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-34
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym na-

leży zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział 
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w 
Kurnosie (tel. 991).

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach 
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce 
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607 
354 226.

• Awarie w sieci wodociągowej, kanali-
zacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać 
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - 
tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej 
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” 
pod numer telefonu (44) 731-37-13.

• Awarie w sieci gazowej w dni robo-
cze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać 
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel. 
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Ra-
domsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00. 
Poza tymi godzinami zgłoszenia awa-
rii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE - 
tel. 992.

• Awarie oświetlenia ulicznego należy 
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695-
122-863 lub 692-130-780. 

Nasi w plebiscycie
plebiscycie na Najlepszego Sportowca Powiatu Bełchatowskiego 2012 roku, zor-
ganizowanym przez serwis BELsport.pl, zwyciężył zawodnik PGE Skry Bełcha-

tów - Paweł Zatorski. Drugie miejsce zajęła Angelika Krak, a trzecie - Patryk Chojnowski. 
W internetowym głosowaniu oddano blisko 18 tys. głosów.

Miejsca pozostałych zawodników związanych z naszą gminą: Barbara Wasilewska - 
10, Filip Mielczarek - 16. 

„Pucharowe” pływanie
•	 Monika Szymańska: ● 3. 400 m do-

wolnym 4’30”92; ● 6. 50 m grzbieto-
wym 0’33”80; ● 12. 100 m zmiennym 
1’13”69

•	 Filip Mielczarek: ● 3. 100 m zmiennym 
1’02”55 ; ● 8. 400 m dowolnym 4’23”36; 
● 11. 50 m grzbietowym 0’29”84

•	 Maksymilian Wojtczak: ● 12. 50 m kla-
sycznym 0’38”42; ● 14. 100 m dowol-
nym 1’08”01.

Omega na podium
stycznia w hali sportowej w Wol-
borzu odbył się XII Halowy Tur-

niej w Piłce Nożnej im. Zdzisława Biń-
ka, będący jednocześnie Mistrzostwami 
Okręgu Piotrkowskiego Seniorów. Orga-
nizatorami tej imprezy byli: TS „Szczer-
biec” Wolbórz oraz Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim. 
W turnieju wzięło udział osiem zespołów, 
w tym także LKS Omega Kleszczów. Tur-
niejowe spotkania rozgrywano systemem 
„każdy z każdym”.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
GLKS „Włókniarz” Moszczenica, II - KP 
RKS „Lechia 1923” Tomaszów Mazowiec-
ki, a III - LKS Omega Kleszczów. W na-
szym zespole, prowadzonym przez tre-
nera Marcina Zimocha, wystąpili: Filip 
Błażejewski, Robert Tomesz, Michał Cza-
plarski, Piotr Słyścio, Przemysław Ciem-
niewski, Witold Grzywiński, Eryk Smuga, 
Michał Zientarski i Daniel Szymczyk. Pił-
karz Omegi - Witold Grzywiński został naj-
lepszym strzelcem turnieju.

7
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Impreza na koniec ferii
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza 

dzieci i młodzież z gminy Kleszczów na imprezę „Klau-
nolandia – szaleństwa cyrkowe”, organizowaną na 
zakończenie zimowych ferii. Impreza odbędzie się 
w sobotę 23 lutego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łę-
kińsku. Początek - godz. 15.00. W programie: 
l przedstawienie grupy cyrkowej „Klaunik”
l warsztaty cyrkowe
l warsztaty mydlane
l malowanie twarzy
l zajęcia manualne

Z

W

Gminny Dzień Kobiet
„Lady Fosse 2” to taneczne show z repertuaru warszaw-

skiego Teatru Capitol. Polscy tancerze (znani m.in. z programu 
„Taniec z gwiazdami”) zapraszają widzów na przegląd najcie-
kawszych tanecznych rytmów od lat dwudziestych do współ-
czesności. W spektaklu wyreżyserowanym przez Pawła Michno 
występują m.in. Rafał Maserak, Łukasz Czarnecki, Marcin Ol-
szewski, Magdalena Soszyńska-Michno, Ewa Szabatin i Anna 
Bosak.

Organizatorzy proszą osoby zainteresowane obejrzeniem 
spektaklu „Lady Fosse 2” o dokonywanie zapisów i odbiór wej-
ściówek (w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku od 20 lute-
go do 1 marca, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00). 
Spektakl dla osób dorosłych, ilość miejsc ograniczona.

Dzień Kobiet organizowany jest w ramach współpracy GOK 
z SOLPARK Kleszczów Sp. z o.o.

Wystawa mebli - Łuszczanowice 89 (obok Wulkanizacji).

Biblioteczne ferie
ajęcia literackie, plastyczne 
i edukacyjne to propozycje 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Klesz-
czowie i jej filii na spędzanie przez 
dzieci i młodzież wolnego czasu pod-
czas tegorocznych ferii. Są one warto-
ściową alternatywą dla telewizora czy 
komputera oraz popołudniowej nudy.

Dzieci uczestniczące w zajęciach 
w pierwszym tygodniu ferii przygoto-
wywały maski karnawałowe, zimowe 
obrazki oraz walentynkowe upomin-
ki i stroiki. Uczestnicy warsztatów na 
nudę nie narzekali, a wykonane prace 
były pomysłowe i oryginalne.

Koncertowa inauguracja
lutego Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zorganizował w auli 
SOLPARKU w Kleszczowie koncert do wierszy Juliana Tuwima w wy-

konaniu Jacka Telusa z zespołem. Na widowni zasiedli uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie oraz trzecich klas gimnazjum.

Honorowy patronat nad 
koncertem objęło Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, bowiem rok 2013 został 
ogłoszony przez Sejm RP „Ro-
kiem Tuwima”. To efekt starań 
władz Łodzi - rodzinnego mia-
sta Juliana Tuwima (urodził się 
w kamienicy przy ul. Kilińskie-
go 46). W programie obcho-
dów organizowanych na te-
renie Polski (i nie tylko) przez 
Łódź znajdują się m.in. wystawa multimedialna „O gorejącej treści zdarzeń”, 
koncerty wypełnione utworami do tekstów twórcy „Kwiatów Polskich”, a także 
plenerowy spektakl „Bal w Operze”.

Kleszczowski koncert w wykonaniu J. Telusa został zorganizowany w ra-
mach współpracy GOK z SOLPARK Kleszczów Sp. z o. o.

„Strażacki” konkurs plastyczny
pierwszej połowie stycznia odbył się gminny etap corocznego, Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy pożarom”. Na 

kolejny, powiatowy etap przesłane zostały prace autorów, podzielonych na 
cztery grupy wiekowe: po pięć prac wykonanych przez przedszkolaków, 
uczniów klas I-III i klas IV-VI oraz jedna praca, której autorką była uczenni-
ca szkoły ponadgimnazjalnej (gimnazjum nie 
uczestniczyło w konkursie).

Wśród plastycznych prac najwyżej oce-
nionych przez komisję powiatową i zakwalifi-
kowanych do etapu wojewódzkiego znalazło 
się sporo rysunków ze szkół i przedszkoli 
gminy Kleszczów. Oto punktowane miejsca:
•	 grupa przedszkolna: ● 1. Kamil Muskała 

(PPS w Łękińsku), ●2. Amelia Osińska 
(PPS w Łuszczanowicach), ● 4. Wiktor 
Fryś (PPS w Łękińsku).

•	 szkoły podstawowe I-III: ● 1. Marcel Pie-
rzak, ● 3. Nikola Kochel, ● 4. Szymon 
Kilańczyk (wszyscy z SP w Kleszczowie).

•	 szkoły podstawowe IV-VI: ● 3. Oliwia Cie-
sielska, ● 4. Łukasz Sobociński (oboje SP 
w Kleszczowie).

•	 szkoły ponadgimnazjalne: ● 1. Agnieszka 
Wojtysiak (ZSP w Kleszczowie).

(s) Praca Kamila Muskały
Walentynkowy stroik  
z ziaren kawy


