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Korzyści z brunatnego 
bogactwa

å ciąg dalszy na str. 2

spółcześnie w ostatni dzień karnawału na ulicach miast, 
w miejscach publicznych młodzi ludzie, a najczęściej dzieci, 

w przebraniu z pomalowanymi twarzami odwiedzają domy, składa-
jąc życzenia i śpiewając piosenki – pisze etnograf Aldona Plucińska 
w swojej książce o polskim świętowaniu. 

W Kleszczowie tradycję ostatkową podtrzymuje Elżbieta Ro-
czek wraz z podopiecznymi z kółka recytatorsko-teatralnego działa-
jącego w Gminnym Ośrodku Kultury. W tym roku karnawał kończył 
się już podczas ferii, więc przebierańcy wyruszyli w hałaśliwym ko-
rowodzie w tłusty czwartek.

Nie było to jedyne odstępstwo od tradycji polskich zapustów. 
Popielec, Popielec, dajcie pączka na widelec – to jeden z wersów 
śpiewanych często przez ostatkowych przebierańców. Tymczasem 
przebierańcy z grupy teatralnej zamiast oczekiwania poczęstunku 
sami częstowali słodkimi i tłustymi wypiekami. Byli w Banku Spół-
dzielczym, agencji „Arreks”, sklepach, a także w Urzędzie Gminy.

(s)

Zapustni przebierańcyW

Ministerstwa Gospodarki, na zaprosze-
nie wicepremiera Waldemara Pawlaka, 

przyjechali 4 lutego zwolennicy i przeciwnicy bu-
dowy kolejnych kopalń węgla brunatnego w Pol-
sce: przedstawiciele samorządów, szefowie dzia-
łających już kopalń, naukowcy i posłowie. Jednym 
z zaproszonych uczestników była wójt Kazimie-
ra Tarkowska. 

Głównym powodem zorganizowania konfe-
rencji były nasilające się protesty przeciwko pla-
nom eksploatacji węgla z nowych złóż – „Legnica” 
i „Gubin”. Najliczniejsze grono przeciwników sta-
nowili samorządowcy z gmin, na terenie których 
miałyby powstać nowe kopalnie.

- Jesteśmy najbezpieczniejszym energetycz-
nie krajem w Unii Europejskiej, przede wszystkim 
dzięki złożom węgla kamiennego i brunatnego. 
Dlatego tak ważne jest dla Polski optymalne wy-
korzystanie krajowych zasobów i zabezpieczenie 
dostępu do nich - podkreśliła wiceminister gospo-
darki Joanna Strzelec-Łobodzińska.

Wójt Kazimiera Tarkowska przedstawiła ko-
rzyści jakie dla gminy Kleszczów i dla obszaru 
sąsiednich gmin i powiatów wynikły z faktu po-
wstania Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów 
i Elektrowni Bełchatów. Wymieniła też negatyw-
ne skutki funkcjonowania kopalni odkrywkowej, 
zwracając jednocześnie uwagę na to, że skala go-
spodarczych zmian i możliwości rozwojowe, jaki-
mi dziś dysponuje najbogatsza gmina w Polsce, 
byłyby znacznie mniejsze bez obecności kopalni 
i związanych z tym wpływów podatkowych.

Do

7 marca w SOLPARKU…
…odbędzie się kilka imprez i pokazów. Organizują je Gminny Ośrodek 
Kultury w Kleszczowie oraz spółka SOLPARK Kleszczów. Atrakcyjnie za-

powiada się koncert muzyczny, organizowany z okazji Dnia Kobiet. Na scenie 
auli wystąpi zespół CZERWONE GITARY.

W kompleksie SOLPARK zostanie otwarta nowoczesna, znakomicie wy-
posażona siłownia (na zdjęciu). Z tej okazji odbędą się m.in. zawody siłowe, 
pokaz kulturystyczny, pokazy ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń siłowni. We-
zmą w nich udział zaproszeni goście: wicemiss fitness, tancerka, choreograf - 
Natalia Mlekicka oraz mistrz Polski w kulturystyce, instruktor i trener - Marcin 
Jabłoński.

Oto szczegółowy program:
12.00  – otwarcie wystawy rękodzieła artystycznego GOK w Kleszczowie, 

połączonej ze sprzedażą prac (także dekoracyjnych – wielkanocnych);
 – rozpoczęcie programu związanego z otwarciem siłowni SOLPARKU:

12.00 – •	 Seminarium na temat korzyści jakie niosą z sobą ćwicze-
nia na siłowni (aula),
13.00 – •	 Zawody siłowo - wytrzymałościowe (hala sportowa),
14.15 – •	 Jak prawidłowo i bezpiecznie wykonywać ćwiczenia na 
siłowni (pokaz na siłowni),
15.30 – •	 Pokaz kulturystyczny (aula).

15.35 – Koncert zespołu CZERWONE GITARY (aula).
W holu SOLPARKU można 

będzie także obejrzeć wystawę 
prac ceramicznych, wykona-
nych przez uczestników warsz-
tatów organizowanych w ra-
mach projektu unijnego ARR 
„Arreks” - „Garncarstwo – spo-
sób na integrację społeczną”.
W imieniu organizatorów za-
praszamy!
Wstęp wolny!

...



2  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 4/288

å

W urzędowym kalejdoskopie

Lutowa sesja
rugie w tym roku posiedzenie Rady Gminy odbyło się 12 
lutego. Pierwsza z podjętych uchwał dotyczyła wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Kleszczów a Po-
wiatem Bełchatowskim w sprawie rozbudowy kilku odcinków dróg 
powiatowych. Gmina przed rozpoczęciem inwestycji musi wykazać 
się prawem dysponowania nieruchomością, stąd konieczność za-
warcia takich porozumień z władzami powiatu. Plany inwestycyjne 
na drogach powiatowych obejmują osiem tematów:

budowę zatoki autobusowej na drodze powiatowej 1901E Sul-• 
mierzyce – Żłobnica; 
rozbudowę drogi powiatowej 1900E Chorzenice – Łękińsko na • 
odcinku od drogi gminnej nr 101362E w kierunku Chorzenic (do 
przepustu); 
rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1500E Sulmierzy-• 
ce - Kalisko z drogami gminnymi w Czyżowie; 
rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3915E Łękińsko – • 
Kamieńsk z drogami gminnymi w Czyżowie; 
rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1500E Sulmierzy-• 
ce - Kalisko z drogami gminnymi nr 101372E (ul. Sosnowa) oraz 
nr 101360E (ul. Słoneczna) w Kleszczowie; 
rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1901E Sulmierzy-• 
ce - Żłobnica z drogą gminną 101372E w Żłobnicy; 
rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1500E Sulmierzy-• 
ce - Kalisko w Łękińsku z drogą gminną (ul. Rolna); 
rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1921E Kleszczów • 
-  Brudzice z 
drogą gminną 
nr 101417 E w 
Kleszczowie o 
ścieżkę rowe-
rową.

***
Wprowadzo-

na z początkiem 
2010  roku  no -
welizacja ustawy 
o finansach pu-
blicznych oraz no-
welizacja ustawy 
„Prawo ochrony środowiska” spowodowała likwidację gminnych 
i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej. Z tego powodu konieczne okazało się uchwalenie na nowo za-
sad dofinansowania przez gminę zakupu i montażu kolektorów sło-
necznych oraz pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie 
gminy Kleszczów. Jak pamiętamy obowiązujące wcześniej zasady 
zakładały, że dofinansowanie do ekologicznych źródeł ciepła po-
chodzić ma z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Nowe zasady dofinansowania uchwalone przez radnych prze-
widują, że mieszkańcy którzy zakupią i zainstalują w swoich do-
mach kolektory słoneczne, pompy ciepła albo systemy mecha-
nicznej wentylacji budynku z odzyskiem ciepła (to innowacja 
wprowadzona do dotychczasowego programu) będą otrzymywać 
dofinansowanie bezpośrednio z budżetu gminy. Uchwała dotyczą-
ca nowych zasad dofinansowania została przesłana – podobnie jak 
inne uchwały - do Urzędu Wojewódzkiego. Jeśli nadzór prawny nie 
zgłosi do niej zastrzeżeń uchwała wejdzie w życie 14 dni po opubli-
kowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych. Poprzednia uchwała ze stawką 140 zł obowiązywała do 
końca I semestru. W projekcie nowej uchwały zaproponowano po-
czątkowo stawkę 300 zł miesięcznie. Dyrektor ZSP w imieniu ro-
dziców uczniów korzystających z internatu wystąpiła z wnioskiem 
o zmniejszenie skali podwyżki. Rada przystała na stawkę 250 zł 
miesięcznie do końca roku szkolnego. Zgodnie z wnioskiem Komi-

D

JESZCZE O KARETCE DLA KLESZCZOWA. Informowaliśmy o pod-
jętych przez gminę staraniach o utworzenie w Kleszczowie punktu ratownictwa 
medycznego dysponującego ambulansem. Jak wynika z odpowiedzi Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego wojewódzki oddział NFZ ogłosił już przetarg na funkcjo-
nowanie zespołów ratownictwa medycznego w okresie od kwietnia 2010 do koń-
ca 2011 roku. Ewentualne utworzenie zespołu ratownictwa medycznego w Klesz-

czowie możliwe byłoby dopiero od 2012 roku, po 
podjęciu takiej decyzji przez Wojewódzki Zespół ds. 
Ratownictwa Medycznego i jej zatwierdzeniu przez 
Ministra Zdrowia – czytamy w piśmie z ŁUW. 
- Uważam, że nie można naszych starań odkładać 
na koniec 2011 roku – mówi wójt Kazimiera Tar-
kowska. – Podejmiemy ponownie rozmowy w tej 
sprawie ze Szpitalem Wojewódzkim w Bełchato-
wie. Myślę, że przy skali pomocy, jaką w wyposaża-
niu tej placówki zapewnia gmina Kleszczów mamy 

prawo oczekiwać pomocy organizacyjnej w uruchomieniu punktu ratownictwa me-
dycznego w Kleszczowie. 
ZADBAJĄ O ULICZNE LAMPY. Konserwacją oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy przez najbliższe 2 i pół roku zajmować się będzie firma PRIT s.c. 
A. Pietrzyk, M. Pietrzyk. Jej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w prze-
targu ogłoszonym przez Urząd Gminy. Podstawowym zadaniem konserwatora bę-
dzie utrzymanie urządzeń oświetlenia w należytym stanie technicznym i zapew-
nienie ciągłości palenia się oświetlenia zgodnie z ustalonymi czasami załączania 
i wyłączania. Naprawa ulicznych lamp oraz wymiana przepalonych żarówek odby-
wać się ma z materiałów własnych konserwatora. Liczba opraw świetlnych na te-
renie całej gminy wynosi ponad 1600 szt., a liczba szafek pomiarowo-sterowni-
czych - 56 szt. 

AUTO DLA OSP W WOLICY. Urząd Gminy ogłosił przetarg nieograniczo-
ny na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wolicy. Będzie to 
samochód ciężki na podwoziu Scania z napędem 4 x 4, z kompletnym oprzyrzą-
dowaniem. Dostawcą zamówionego pojazdu będzie firma Piotr Wawrzaszek - In-
żynieria Samochodów Specjalnych Bielsko Biała, która do połowy maja dostarczy 
zamówiony pojazd. Zgodnie z zawartą umową dostawca strażackiego pojazdu za-
pewnić ma przeszkolenie z zakresu obsługi samochodu dla wytypowanych kierow-
ców z terenu gminy Kleszczów.
UZUPEŁNIONY ZAPAS SOLI. Surowa, zimowa aura sprawiła, że zapa-
sy soli zgromadzonej jesienią w Żłobnicy na placu Zakładu Komunalnego „Klesz-
czów” zostały niemal całkowicie zużyte. Konieczne było złożenie dodatkowego za-
mówienia na dostawę soli, niezbędnej do posypywania dróg, za których zimowe 
utrzymanie odpowiada Zakład Komunalny. Dostawę 135 ton soli drogowej zapew-
niła firma Ger-Pol z Gliwic. (s)

Przedstawiciele kopalń: Turów, Konin, Bełchatów i Adamów przed-
stawili najbliższe plany inwestycyjne, związane z uruchomieniem no-
wych złóż. Eksploatacją złóż zalegających w okolicach Legnicy najbar-
dziej zainteresowana jest Polska Grupa Energetyczna. 

Wśród zaproszonych na konferencję naukowców byli zarówno zwo-
lennicy jak i przeciwnicy uruchamiania nowych złóż „Legnica” i „Gubin”. 

Ci pierwsi polemizowali ze skalą za-
grożeń dla regionu, przedstawianych 
przez samorządowców z okolic Le-
gnicy i Głogowa. Drudzy przedsta-
wiali alternatywne możliwości pozy-
skiwania potrzebnej w przyszłości 
energii elektrycznej, głównie z odna-
wialnych źródeł energii.

Konferencja nie przesądziła 
o przyszłości złoża „Legnica”. 

- Intencją rządu jest prowadzenie otwartego dialogu w tej sprawie - 
powiedział wicepremier Waldemar Pawlak. - W Polsce są też inne złoża, 
które mają podobną charakterystykę do legnickiego. Mamy więc możli-
wość wyboru pomiędzy kilkoma lokalizacjami kopalni.

(s)

Korzyści z brunatnego bogactwa
å ciąg dalszy ze str. 1

W minionych latach gmina zmodernizowała 
wiele odcinków dróg powiatowych. Na zdjęciu 
– prace na drodze Łękińsko – Kamieńsk.
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sji Spraw Społecznych i Obywatelskich od 1 września 2010 roku od-
płatność za miejsce w internacie na kolejny rok szkolny ma wynosić 
320 zł miesięcznie.

***
Najliczniejsza grupa uchwał podjętych na sesji 12 lutego dotyczyła 

udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. 
Takich uchwał było dwanaście. Pieniądze na tegoroczne inwestycje 
otrzymały: gmina Lgota Wielka (na przebudowę drogi Brudzice – „Bie-
liki”); gmina Kluki (na modernizację domu kultury w Klukach i moderni-
zację chodnika w Nowym Janowie); gmina Żarnów (na remont szkoły 
w Żarnowie); gmina Kodrąb (na remont drogi gminnej); gmina Dobry-
szyce (na przebudowę drogi do Huty Brudzkiej i budowę boiska spor-
towego przy szkole w Bloku Dobryszyce); gmina Strzelce Wielkie (na 
przebudowę budynku byłej szkoły w Woli Wiewieckiej na przedszko-
le); gmina Przedbórz (na budowę gimnazjum w Przedborzu). Dwie 
spośród podjętych uchwał dotyczyły jednostek podległych powiato-
wi bełchatowskiemu: dofinansowania zakupu wanny otwieranej dla 
Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz dofinansowania zaku-
pu nowego samochodu dla Komisariatu Policji w Kleszczowie. Wspar-
cie na zakup niezbędnego sprzętu medycznego otrzymał także Uni-
wersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi. 

Przypomnijmy, że pierwszą część pomocy finansowej dla jedno-
stek samorządowych Rada Gminy Kleszczów rozdysponowała pod-
czas sesji styczniowej, kiedy przyjmowany był budżet gminy na 2010 
rok. Starostwo Powiatowe w Radomsku otrzymało wówczas wspar-
cie na przebudowę drogi powiatowej nr 3509E na odcinku Dobryszy-
ce – Brudzice; gmina Radomsko – na budowę gminnej hali sportowej 
przy Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Strzałkowie; gmi-
na Drużbice – na budowę drogi w miejscowości Chynów; gmina Ru-
siec – na remont i przebudowę dróg gminnych; gmina Dąbrowa Zie-
lona na budowę wodociągu w miejscowości Soborzyce – Maćkówka; 
gmina Nowa Brzeźnica – na modernizację pokrycia dachu i wymianę 
stolarki okiennej w szkole podstawowej w Prusicku.

Dzięki przyznanemu wówczas dofinansowaniu dla Starostwa Po-
wiatowego w Bełchatowie możliwe będzie dalsze funkcjonowanie Fi-
lii Wydziału Komunikacji i Dróg w siedzibie Urzędu Gminy w Klesz-
czowie.

***
W trakcie lutowej sesji radni m.in. przyjęli sprawozdanie Gmin-

nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok 
i zatwierdzili Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. Podjęli także uchwa-
łę w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastka) 
dla wójta gminy. Zgodnie z ustawą z grudnia 1997 r. trzynastka przy-
sługuje każdemu pracownikowi jednostek sfery budżetowej. 

Rada Gminy przyjęła także sprawozdania: z realizacji uchwały do-
tyczącej przyznawania gminnych stypendiów w roku 2009; z działal-
ności komisji problemowych Rady Gminy za ubiegły rok; plany pracy 
komisji budżetu oraz komisji spraw społecznych na 2010 rok.

(s)

Zwrot paliwowej akcyzy
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe-

go wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi 
rolnemu, który w rozumieniu przepisów o podatku rolnym jest posia-
daczem gospodarstwa rolnego.

W przypadku współposiadania gospodarstwa, zwrot podatku 
przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozo-
stali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (nie dotyczy współ-
małżonków).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08.12.2009 
r. (Dz. U. z 2009r. Nr 217 poz. 1687) stawka zwrotu tego podatku w 
2010 roku wynosi 0,85 zł za 1 litr oleju napędowego. Kwotę zwrotu 
ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego, wynikającej z fak-
tur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju w ramach rocznego 
limitu.

Przypominamy, iż wniosek o zwrot podatku należy złożyć w 
terminie od 1 marca 2010r. do 31 marca 2010r., wraz z faktura-
mi VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z orygi-
nałem) – wystawionymi od 01.09.2009r. do 28.02.2010r.

Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Podatków i Opłat Lo-
kalnych (pokój nr 6) oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie. Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie 
skarbowej.

Jak wypełniać wnioski…
… o dopłaty bezpośrednie za 2010 rok, a także wnioski o płat-

ności rolnośrodowiskowe dowiedzą się uczestnicy spotkania szko-
leniowego, które staraniem Urzędu Gminy zostanie zorganizowa-
ne 18 marca (czwartek).

Bezpłatne szkolenie dla rolników rozpocznie się o godz. 10.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Zasady wypełniania wnio-
sków o unijne dopłaty bezpośrednie za rok 2010 omówi pracownik 
Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Bełchatowie. 

O płatnościach wynikających z programu rolnośrodowisko-
wego będzie mówił Janusz Bolanowski – pracownik Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Badania gleby
Urząd Gminy w ramach pomocy świadczonej dla rolników po-

średniczy od kilku lat w agrochemicznych badaniach gleby. Pozwa-
lają one ustalić wartość odczynu pH wskazującego na stopień za-
kwaszenia gleby, a także zasobność gleby w mikroelementy. Dzięki 
uzyskanym wynikom rolnicy dowiadują się m.in. o wielkości ko-
niecznej dawki wapna nawozowego, jaką należy stosować przez 
okres czterech lat.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy trwa przyjmowanie zgło-
szeń rolników, którzy chcą poddać próbki uprawianej gleby bada-
niom agrochemicznym. W tym roku istnieje także możliwość prze-
badania podłoży ogrodniczych. 

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

Zapisy na kurs chemizacyjny
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyjmuje zapisy rolni-

ków na szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony 
roślin sprzętem naziemnym (kurs chemizacyjny). 

Odbycie takiego kursu jest obowiązkowe dla osób, które 
w swoich gospodarstwach rolnych stosują środki ochrony roślin.

Orientacyjny koszt szkolenia - 80 złotych. Fundacja pokry-
je koszty szkoleń w wysokości 50%. Warunkiem uczestnictwa 
jest posiadanie zameldowania na terenie gminy Kleszczów przy-
najmniej od 1 roku. 

Zapisy przyjmowane są w biurze Fundacji do 15 marca.

  Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni na czas zastępstwa 

osobę do pracy w świetlicy
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W 

KLESZCZOWIE
na podstawie umowy o pracę

Szczegółowe informacje dotyczące:
wymagań stawianych kandydatom•	
zakresu wykonywanych zadań•	
wymaganych dokumentów•	

zostały umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej www.gok.bip.kleszczow.pl oraz na tablicy informacyjnej 
w siedzibie GOK w Kleszczowie, tel. (0-44) 731-32-30.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOK

ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów 
w terminie do 6 marca 2010 roku.
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OPIEKA ZDROWOTNA W GMINIE KLESZCZÓW

STOMATOLODZY

Podajemy aktualny harmonogram pracy 
gabinetów stomatologicznych:
ŁĘKIŃSKO – Szkoła Podstawowa
lek. stom.  MAGDALENA KUKLIŃSKA
Tel. 731-44-82
Wtorek  8.00 – 14.00
Środa  8.00 – 14.00
Czwartek 14.00 –  20.00
Piątek  14.00 – 20.00
Zapisy pacjentów gabinet prowadzi na 
bieżąco. 

ŁUSZCZANOWICE - Przedszkole
lek. stom. BEATA KACZMAREK
Tel. 731–48–93
Poniedziałek  8.00 – 13.00
Środa   8.00 - 14.00
Czwartek  8.00 – 14.00
Trzecia sobota miesiąca 9.00 – 13.00
Zapisy pacjentów gabinet prowadzi na 
bieżąco.

KLESZCZÓW – Szkoła Podstawowa
lek. stom. Marzena Kabzińska
Tel. 502 140 546
Wtorek   8.00 – 13.00
Środa   8.00 – 13.00
Piątek   8.00 – 13.00
Pierwsza sobota miesiąca 8.00 - 12.00
Gabinet przyjmuje nie tylko dzieci i uczniów 
samorządowych przedszkoli i szkół, ale 
także dorosłych pacjentów.

***
Apelujemy do wszystkich rodziców o 
dopilnowanie, by dzieci uczęszczające do 
przedszkoli i szkół zgłaszały się do gabinetu 
stomatologicznego w Szkole Podstawowej 
w Kleszczowie w terminach wyznaczonych 
przez lekarza stomatologa.

KLESZCZÓW -Gminny Ośrodek 
Zdrowia
dr n .med.  BORYS KAROLEWSKI
Tel. 731–30–80 wew. 27
Poniedziałek 8.00 – 17.00
Wtorek  11.00 – 20.00
Środa  8.00 – 14.00
Sobota (co druga) 9.00 – 17.00
Zapisy pacjentów gabinet prowadzi na 
bieżąco.

Dyżur „bólowy”
Pacjenci z bólem zębów przyjmowani są 
w gabinecie stomatologicznym w GOZ w 
Kleszczowie w następujących terminach:
Poniedziałek 15.00 – 16.00
Wtorek   15.00 – 16.00
Środa   od 12.00

Program „Pierwszy ząb…”
Gabinet stomatologiczny w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie wprowadził 
w życie program opieki nad dziećmi w 

wieku od 0 do 6 lat „PIERWSZY ZĄB - 
PIERWSZA WIZYTA U STOMATOLOGA”. 
Główne założenia tego programu to:
- opieka nad kobietami w ciąży oraz nad 

kobietami planującymi macierzyństwo,
- pierwsza wizyta z dzieckiem w gabinecie 

stomatologicznym w celu wykształcenia 
odpowiednich nawyków higienicznych,

- we wszystkich przypadkach - egzogenna 
fluoryzacja kontaktowa,

- badania kontrolne, co 3 miesiące, 
począwszy od 6 miesiąca życia,

- lakowanie zębów,
- leczenie zachowawcze uzębienia 

mlecznego.

LEKARZE SPECJALIŚCI

W Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Kleszczowie dwa razy w miesiącu 
pacjentów z terenu gminy przyjmują 
lekarze specjaliści z Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi oraz 
Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w 
Łodzi:

W drugi czwartek każdego miesiąca 
przyjmują lekarze następujących 
specjalności:

n kardiolog – internista
n okulista
n laryngolog
n neurolog
n radiolog
n pediatra - lekarka z CZMP
n ginekolog – lekarka z CZMP
n dermatolog

W czwarty czwartek każdego miesiąca 
przyjmują lekarze specjaliści:

n kardiolog – internista
n okulista
n ortopeda
n urolog
n radiolog
n chirurg naczyniowy
n chirurg endokrynolog
n pediatra – lekarka z CZMP
n ginekolog – lekarka z CZMP.

HARMONOGRAM 
przyjazdów lekarzy specjalistów – 
konsultantów ze Szpitala Klinicznego 
im. WAM w Łodzi do Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Kleszczowie w 2010 roku:

Marzec - 11 i 25•	
Kwiecień – 8 i 22•	
Maj – 13 i 27•	
Czerwiec – 10 i 24•	
Lipiec – 8 i 22•	
Sierpień – 12 i 26•	
Wrzesień – 9 i 23•	
Październik – 14 i 28•	
Listopad – 4 i 18•	
Grudzień – 2 i 16•	

GABINET REHABILITACJI

W Gminnym Ośrodku Zdrowia czynny jest 
gabinet rehabilitacji, który w 2010 roku 
pracuje w następujących dniach:

poniedziałek - godz. 13.30 - •	
18.00
wtorek - godz. 8.00 - 12.30•	
środa - godz. 8.00 - 12.30•	
czwartek - godz.13.30 - 18.00•	

GABINET MASAŻU…

... czynny jest w następujących dniach:

poniedziałek - godz. 8.30 - 13.30•	
środa - godz. 8.30 - 13.30•	
czwartek - godz. 13.30 - 18.30•	
sobota - godz. 8.30 - 13.30•	

DOKĄD PO POMOC?

Zgodnie z informacją przekazaną do 
Urzędu Gminy przez kierownika NZOZ 
w Kleszczowie - Jacka Chrostowskiego 
w czasie kiedy poradnia NZOZ jest 
nieczynna (w soboty, niedziele i święta 
oraz w dni powszednie od godz. 18.00 
do 8.00) mieszkańcy gminy Kleszczów 
mogą korzystać z pomocy lekarskiej w 
następujących miejscach:

z porady ustnej (lekarskiej lub •	
pielęgniarskiej) telefonicznie pod nr 
tel. 044 635 85 34,
udając się na miejsce do ambulatorium •	
Szpitala Wojewódzkiego w 
Bełchatowie,
w przypadku, gdy chory nie jest w •	
stanie dojechać do ambulatorium, 
zamawia wizytę lekarską lub 
pielęgniarską do domu, telefonując 
pod nr tel. 044 635 85 34,
w przypadku nagłego ostrego •	
zachorowania, bólu w klatce 
piersiowej, urazu, wypadku itp. 
wzywa pogotowie ratunkowe 
telefonując bezpośrednio pod nr 999 
lub 112. 

WAŻNE TELEFONY 

zamawianie wizyty u lekarzy •	
specjalistów z Łodzi – 731-
30-15 (numer bezpłatny dla 
osób dzwoniących z telefonów 
stacjonarnych w sieci „Arreks”)
Niepubliczny Zakład Opieki •	
Zdrowotnej – 731-30-80
Gabinet rehabilitacji w GOZ•	  – 731-
30-80, wew. 29
Gabinet masażysty•	  – 731-30-80, 
wew. 30.
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„Wiosenna Obniżka” 
w ARREKsie

Od 01.03.2010 do 30.06. 2010 roku zapraszamy do 
skorzystania z promocji „Wiosenna Obniżka”, w ramach 
której oferujemy:

Internet 2 Mbps /256 kbps w cenie 54,00 zł.	

Internet 4 Mbps /512 kbps w cenie 75,00 zł.	
Bliższe informacje w siedzibie ARR ARREKS S.A. lub 

pod numerem telefonu
044 7313713.

ZAPRASZAMY!

Wojskowa rejestracja
cześniej niż przed rokiem, bo już 15 lutego rozpoczęła się 
w powiecie bełchatowskim kwalifikacja wojskowa. Do koń-

ca marca przed Powiatową Komisją Lekarską w Bełchatowie stawić 
się ma łącznie 990 poborowych. Są to w zdecydowanej większo-
ści 19-latkowie, a więc mężczyźni urodzeni w 1991 roku. Kwalifika-
cja obejmie też 69 poborowych starszych roczników, którzy z róż-
nych przyczyn nie stanęli przed komisją lekarską w poprzednich 
latach. Oprócz nich stawi się także 16 kobiet, które kończą naukę 
w szkołach medycznych i weterynaryjnych lub na kierunkach psy-
chologicznych.

Kwalifikacja wojskowa poborowych z gminy Kleszczów zosta-
ła zaplanowana na 19 marca. W tym dniu przed komisją lekarską 
powinno się stawić 35 poborowych z rocznika 1991, a także jeden 
mężczyzna ze starszego rocznika. 30 marca został przeznaczony 
na rejestrację kobiet. W tym gronie jest także jedna kobieta, miesz-
kająca w naszej gminie. Mieszkańcy gminy Kleszczów podlegają-
cy w tym roku kwalifikacji wojskowej otrzymają imienne wezwania 
do zgłoszenia w wyznaczonym terminie. W wezwaniu wyszczegól-
niony jest także wykaz niezbędnych dokumentów, które powinni 
z sobą zabrać.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bełchatowie jest – 
podobnie jak w poprzednich latach – Bursa Szkolna przy ul. Cza-
plinieckiej 66.

***
Dawniejszy pobór wojskowy ma od 2009 roku formę kwalifi-

kacji. To zmiana, która wynikła z nowelizacji ustawy o powszech-
nym obowiązku obrony. Polska armia przechodzi proces uzawodo-
wienia. Osoby, które nie będą chciały wstąpić do wojska, zostaną 
przeniesione do rezerwy. Muszą jednak obowiązkowo poddać się 
badaniom komisji lekarskiej. Oceni ona ich predyspozycje psycho-
fizyczne pod kątem zdolności do czynnej służby wojskowej i zdecy-
duje o przyznaniu odpowiedniej kategorii zdrowia.

(s)

ABC pierwszej pomocy
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Kleszczowie prze-

prowadzi kurs podstawowy z zasad udzielania pomocy przed-
medycznej.

Czas trwania kursu: 16 godz. (2x8 godz.). Kurs zakończy się eg-
zaminem, a osoby które go zdadzą otrzymają stosowne zaświad-
czenie.

Dla mieszkańców gminy Kleszczów kurs 
jest bezpłatny. Jedyna opłata to koszt wydania 
zaświadczenia o ukończeniu kursu - 10 zł.

Zapisy chętnych - w Punkcie Obsługi 
Klienta Urzędu Gminy w Kleszczowie. Dodat-
kowe informacje można uzyskać u przedstawi-
ciela Gminnego Klubu HDK - tel 500 760 612.

W
Międzynarodowy operator logistyczny specjali-
zujący się w branży motoryzacyjnej, poszukuje 
do swojego Centrum Dystrybucyjnego w Klesz-
czowie

Asystenta/ki w Dziale Dystrybucji Krajowej
Wymagania :

Wykształcenie średnie•	
Wysoka odporność na stres•	
Umiejętność pracy pod presją czasu•	
Umiejętność podejmowania decyzji•	
Doskonała znajomość pakietu MS Office (Word, •	
Excel, Outlook)
Znajomość branży motoryzacyjnej•	
Dokładność i odpowiedzialność•	

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/97 r. o ochronie 
danych osobowych, Dz. U. nr. 133  poz.883)
Wszystkie zainteresowane i spełniające wyżej wymienione 
kryteria osoby proszone są o przesłanie swoich aplikacji drogą 
mailową na adres: personel@groupecat.com lub przesłanie 
pocztą pod adres CAT Polska Sp. z o.o., ul. Maurice Coulet 
9, 97-410 Rogowiec.

Wakacyjne kursy językowe
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyjmuje zapisy chęt-

nych mieszkańców gminy Kleszczów na wakacyjny kurs języko-
wy w Anglii i Niemczech.
WYMAGANIA:
l uczestnik musi być mieszkańcem gminy Kleszczów, zameldowa-

nym na terenie gminy przynajmniej od 1 roku,
l wiek uczestnika - od 16 do 25 roku życia,
l musi udokumentować znajomość języka (angielskiego, niemiec-

kiego) w stopniu przynajmniej podstawowym.
Przewidywany koszt wyjazdu jednej osoby wynosi ok. 5.500 zł. 

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zapewnia częściowe pokrycie 
tych kosztów w wysokości:
l 70 % osobom bezrobotnym/uczącym się,
l 50 % osobom pracującym.

Z dofinansowania Fundacji mogą skorzystać osoby, które do-
tychczas korzystały z tego przywileju tylko jeden raz. 

Zapisy chętnych przyjmowane są w biurze Fundacji do dnia 
19.03.2010r. wraz z 50-procentową zaliczką. 

Kurs na prawo jazdy
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że 

zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami planuje rozpo-
cząć szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. C i E. 

Orientacyjny koszt szkolenia na prawo jazdy:
l kat. C wynosi ok. 2.300 złotych,
l kat. E wynosi ok. 2.100 złotych.

Fundacja ze swej strony zapewni dofinansowanie w wysokości:
l 50 % - wszystkim mieszkańcom gminy Kleszczów,
l 70 % - bezrobotnym mieszkańcom gminy. 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest oprócz stałego zameldo-
wania wpłata zaliczki w wysokości 50% należności.

Ponadto Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyjmuje zapi-
sy na każdego rodzaju szkolenia podnoszące kwalifikacje na-
szych mieszkańców. Zostaną one zorganizowane pod warunkiem 
zgłoszenia się przynajmniej 15-osobowej grupy.
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tarosta bełchatowski po raz kolejny nagrodził twórców i anima-
torów kultury z terenu powiatu. Uroczystość wręczenia nagród 

i dyplomów odbyła się 10 lutego. Wśród tegorocznych laureatów zna-
lazła się także Barbara Balcerzak – pracownica Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Żłobnicy. 

Zgodnie z wnioskiem dyrektor GOK w Kleszczowie nagroda zo-
stała przyznana za całokształt twórczości Pani Barbary, ale jej praca-
mi, z którymi zetknęło się największe grono mieszkańców gminy są 
przede wszystkim niezwykłej 
urody sztuczne kwiaty, wyko-
nywane m.in. z bibuły, papie-
ru, atłasu i juty. Stanowią one 
ozdobę wielu wystaw ręko-
dzieła artystycznego, zdobiły 
także nie raz stoisko Gminy 
Kleszczów na imprezach pro-
mocyjnych takich jak np. Jar-
mark Wojewódzki w Łodzi.

Warto przypomnieć, że 
w dorobku Barbary Balce-
rzak są także prace wykonane techniką haftu krzyżykowego, a nawet 
realizacje filmowe, w tym dokument „Archetyp poznania”, powstały 
w ramach działającego kiedyś w Żłobnicy klubu filmowego.

Gratulujemy i życzymy kolejnych ciekawych przedsięwzięć.
(s)

B. Balcerzak nagrodzona 
przez starostę

...

Szkolne wieści
Szkoła Podstawowa w Łękińsku

å ciąg dalszy na str. 8

Zakład Stolarski
WSZYSTKO  W  DREWNIE

okna - wzór Euro Soft
schody
drzwi wejściowe
parapety, podłogi
inne wg. indywidualnego 
zamówienia

Kleszczów, ul. Ogrodowa 26 
(stara piekarnia)

Tel. 044 731 36 75, 0602 628 163

l

l

l

l

l

Przed rozpoczęciem ferii, 8 lutego szkoła zorganizowała 
spotkania wszystkich uczniów z Jarosławem Popławskim – kie-

rownikiem Posterunku Policji 
w Kleszczowie. Tematem tych 
spotkań były Bezpieczne ferie 
zimowe. 

Funkcjonariusz policji mó-
wił uczniom, jak mogą bez-
piecznie spędzić wolny od na-
uki czas ferii, przestrzegał 
przed podejmowaniem za-
chowań ryzykownych. Mówił 
m.in. o potrzebie dotrzymywa-
nia umawianych godzin powro-
tu do domu, a także koniecznej 
ostrożności w kontaktach z ob-
cymi osobami. Odrębną część 
spotkania stanowiły zalecenia 
związane z bezpieczeństwem 

zabaw zimowych na świeżym powietrzu.
***

9 lutego pedagog szkolny Emilia Hejak zorganizowała dla 
uczniów klas I-III warsztaty profilaktyczne, w ramach których ak-

torzy z zespołu „Grupa T” 
z Torunia przedstawili Ka-
baret na jednej nodze. W 
spektaklu poruszony został 
m.in. problem zdrowego try-
bu życia oraz zgubnych skut-
ków zabawy z ogniem. Akto-
rzy umiejętnie skupili uwagę 
dziecięcej publiczności, a po 
każdej z zagranych scen 
rozmawiali z widzami na te-
mat przesłania zawartego 
w scenkach. Dodatkowym 

walorem spektaklu była ciekawa oprawa muzyczna oraz kostiumy.

Z górki na pazurki…
to temat konkursu plastycznego, ogłoszonego po raz piąty przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną w Radomsku. Odwołując się do Waszej wy-

obraźni chcielibyśmy Was zachęcić do wykonania ilustracji przedstawiającej zimo-
wą dyscyplinę sportową – informują organizatorzy. 

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Prace wykonane 
mogą być w dowolnej technice w formacie A3 lub A4. Jeden uczestnik może nade-
słać maksymalnie trzy prace.  Termin nadsyłania obrazków na adres biblioteki w Ra-
domsku mija 8 marca. Po szczegóły odsyłamy na stronę internetową biblioteki.

Wydaje się, że ciekawych do zilustrowania tematów tej zimy dzieciom nie 
brakuje: były w górach na zimowiskach, odwiedzały „Górę Kamieńsk” i lodowisko 
w „SOLPARKU”. A w telewizji miały wiele godzin transmisji z Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Vancouver… Zatem – do dzieła! (s)

S
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å ciąg dalszy na str. 12

Ferie pełne atrakcji
ygodniowe wyjazdy 
do górskich ośrod-

ków wczasowych, z których 
skorzystało łącznie prawie 
250 uczniów i studentów 
mieszkających na terenie 
gminy Kleszczów to główna 
atrakcja tegorocznych ferii 
zimowych. Uczniowie, stu-
denci, a także członkowie 
Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej przebywali w Białym Du-
najcu, Wiśle i Poroninie. 

W programie pobytu 
dominowały przede wszyst-
kim zajęcia sportowe i re-
kreacyjne: nauka jazdy na 
nartach (fot. 1), łyżwach i snowboardzie. 
Były także wycieczki na baseny termalne w 
Szaflarach, kuligi (fot. 2), udział w przedsta-
wieniach teatralnych. Młodzież wypoczywa-
jąca w Wiśle (fot. 3) odwiedziła górski pała-
cyk Prezydenta RP, była także na pływalni 
Hotelu „Gołębiewski”. 

Tygodniowe ferie w górach zostały do-
finansowane z budżetu gminy, a wyborem 
miejsc wypoczynku oraz przeprowadzeniem 

przetargów na ich organizację zajmo-
wał się Gminny Ośrodek Kultury.

Uczniowie, którzy spędzali czas 
zimowej przerwy w nauce w rodzin-
nych domach, mogli korzystać z ofer-
ty zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i 
sportowych, przygotowanej przez pla-
cówki gminne. Dwa razy w tygodniu 
organizowane były m.in. wyjazdy na 
stok narciarski „Góra Kamieńsk” (fot. 
4) i na pływalnię w kompleksie SOL-
PARK (3 razy w tygodniu). Odbył się 
kulig dla dzieci. Trasa zimowej prze-
jażdżki prowadziła drogami i duktami 
Rezerwatu Przyrody „Łuszczanowice”. 

Dzieci, które zapisały się na wy-
cieczkę do Częstochowy zwiedziły 

Muzeum Zapałek (fot. 5), obejrzały też inscenizację „Czerwo-
nego Kapturka” w częstochowskim teatrze. Na scenie sali wido-

T

2 3

1
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å ciąg dalszy ze str. 6
Szkolne wieści

Na początku lutego odbył się ostatni etap wojewódzkiego kon-
kursu przedmiotowego z historii. Kleszczowskie gimnazjum re-
prezentował uczeń klasy I – Piotr Zbies, przygotowywany do po-
szczególnych eliminacji przez uczącą go historii dyrektor Renatę 
Skalską.

Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego rywalizują-
cy gimnazjaliści z województwa łódzkiego musieli zdobyć mini-
mum 80 proc. punktów możliwych do uzyskania. Przedstawiciel na-
szego  gimnazjum wykazał się dużą wiedzą, obejmującą dzieje od 
czasów starożytnych po rok 1991 i zgromadził 85 proc. punktów. 
Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu nastąpi na początku 
marca. P. Zbies walczył o tytuł laureata, który uprawnia do zwolnie-
nia z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. Wiadomo już 
z pewnością, że Piotr jest finalistą, a to pozwoli mu uzyskać dodat-
kowe punkty podczas ubiegania się przy rekrutacji do każdej szko-
ły ponadgimnazjalnej.

***
12 lutego odbyła się wy-

cieczka do Muzeum Regional-
nego w Bełchatowie. Uczestnicy 
wyjazdu obejrzeli wystawę „Ży-
cie codzienne w PRL-u”, a tak-
że stałą ekspozycję muzealną. 
Wyjazd zorganizował nauczyciel 
historii - Konrad Koc. Uczestni-
kami wycieczki byli uczniowie 
uczęszczający na zajęcia kół: hi-
storycznego, europejskiego lub 
prawniczego, prowadzone przez 
tego nauczyciela.

Uczennica kl. I a Angelina Stępień zakwalifikowała się do elimi-
nacji okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej. Pisem-
ne eliminacje odbyły się 8 lutego, a ustne - 9 i 10 lutego w Muzeum 
Sztuki w Łodzi. Olimpiada Artystyczna organizowana jest pod patro-
natem Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych, którzy interesują się sztuką: plastyką bądź muzyką. 
Wyniki eliminacji okręgowych będą znane w II połowie marca.

***
Klub Filmowy działa. Jeden raz w miesiącu w auli ZSP odbywają 

się projekcje filmów. 10 lutego prezentowana była „Balladyna”, a na 
środę 17 marca zapowiadany jest film „Goodbye Lenin”. Szczegóło-
wy program zainteresowani znajdą na stronie www.zspkleszczow.
pl w zakładce „Z życia szkoły”. Zgodnie z zaproszeniem organizato-
rów w projekcjach uczestniczyć mogą nie tylko uczniowie, ale także 
mieszkańcy gminy. Wstęp jest bezpłatny.

***
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zaprosił na-

uczycieli języka niemieckiego, angielskiego i polskiego okolicz-
nych szkół gimnazjalnych na bezpłatne szkolenie, które odbędzie 
się 4 marca. Jednym z tematów zajęć warsztatowych jest Wyko-
rzystanie programów komputerowych z użyciem tablicy interaktyw-
nej w nauczaniu języków. Uczestnicy szkolenia zapoznają się także 
z aktualną ofertą wydawniczą wydawnictw WSiP i Cambridge.

Opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii przekazanych przez 
szkoły samorządowe

Gimnazjum w Kleszczowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 §4 K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek 
Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Kleszczowie 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowi-
sko przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1500E 
Kalisko-Sulmierzyce na odcinku Żłobnica-Antoniówka oraz budowa in-
frastruktury technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji 
sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, kanalizacji telekomuni-
kacyjnej, linii kablowej podziemnej NN”.

Inwestycja będzie realizowana na działkach: 
pow. bełchatowski, gmina Kleszczów, obręb geodezyjny • Żłobnica, dział-
ki nr 818/2, 812, 962/2, 811/1, 811/2, 688/7, 688/8, 690/7, 691/7, 692/11, 
693/9, 694/10, 695/10, 696/14, 696/9, 697/7, 698/4, 699/6, 951/1, 813/3, 
950/1, 723/5, 724/5, 725/5, 726/5, 727/3, 728/3, 817, 814/3,
pow. bełchatowski, gmina Kleszczów, obręb geodezyjny • Antoniówka, 
działki nr 96/2, 97/2, 98/1, 98/2, 98/3, 294/2, 115/2, 310/5, 310/4, 13/1, 
304, 301/3, 302/1, 303/1, 27/1, 27/2, 27/3, 114/4, 133/2, 186/1, 232/3, 
232/1.
Z treścią wniosku oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędu 

Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97- 410 , pok. 27, tel. 044 7313110, 
wew. 155. 

Proszę o uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od 
daty ogłoszenia.

Wójt Gminy Kleszczów
KAZIMIERA TARKOWSKA

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: 
„Rozbudowa układu elektrycznego potrzeb ogólnych 

PGE Elektrowni Bełchatów S.A.”

Na podstawie art.33 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dn. 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2008 Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61 KPA informuję, że na wniosek fir-
my PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Rogowiec, ul. Energetyczna 7, 97-
406 Bełchatów zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny oddzia-
ływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa układu 
elektrycznego potrzeb ogólnych PGE Elektrowni Bełchatów S.A.”

Przedmiotem opracowania objętego zakresem raportu jest przedsię-
wzięcie polegające na rozbudowie układu elektroenergetycznego potrzeb 
ogólnych PGE Elektrowni Bełchatów S.A. Przedsięwzięcie związane jest 
ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną wynikające z plano-
wanych inwestycji proekologicznych, związanych z blokiem 13 (858 MW), 
zwiększeniem produkcji oraz modernizacji istniejących instalacji elektroener-
getycznych. Szacunkowy wzrost mocy zapotrzebowanej na powyższe insta-
lacje wynosi około 40 MW. 

Projektowaną rozbudowę układu elektroenergetycznego 110/6 kV sta-
nowić będzie zespół powiązanych ze sobą urządzeń służących do przetwa-
rzania i rozdzielania energii elektrycznej.

Informuję, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływa-
niu przedsięwzięcia na środowisko, wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gmi-
ny w Kleszczowie (pok. 27) w godz. 800 do 1500.

W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wnio-
sków do prowadzonego postępowania tj. od dn. 16.02.2010 r. do dnia 
10.03.2010 r. Wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowisko-
wych zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych zawie-
rających informacje o środowisku.

Wójt Gminy Kleszczów
KAZIMIERA TARKOWSKA

Muzeum Regionalne w Bełchatowie
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Sprzedam pralkę automat 
INDESIT – WIL – 63 

w bardzo dobrym stanie.

Tel. 606-728-953

Sprzedam 
działkę budowlaną 

na terenie gminy Kleszczów
Tel. 515-324-334, po godz. 18

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na wydzierżawienie zabudowanej 
nieruchomości położonej w obrębie 

geodezyjnym Rogowiec zgodnie 
z poniższym zestawieniem

Oznaczenie 
nieruchomości w 
ewidencji gruntów

Nr 
księgi 
wie-

czystej

Powierz-
chnia [ha]

Cena 
wywoławcza 

miesięcznego
czynszu 

dzierżawnego 
netto [ zł ]

Wysokość
Wadium

[ zł ]

Postą- 
pienie
[ zł ]

część z dz. 973/3
część z dz.  973/14  56081

            2,62
            0,57
Razem  3,19

45 850,00  4590,00 460,00

Wymieniona w tabeli nieruchomość jest zabudowana placami 
składowymi i tranzytowymi dla samochodów, w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego położona jest 
w strefie 1P – tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej, 
baz i składów.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- spełnienie wszystkich wymagań określonych w regulaminie 

przetargu,
- wpłacenie w podanym niżej terminie wadium,
- okazanie w dniu przetargu Komisji Przetargowej oryginału 

dowodu wpłaty wadium.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu:

29 marca 2010 roku o godz. 11.00
w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Kleszczowie 
przy ul. Głównej 47.
Wadium wyszczególnione w tabeli płatne jest w pieniądzu na 
rachunek Gminy Kleszczów w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie 
na rachunek 93 8978 0008 0000 0244 2000 0040 
najpóźniej do dnia 24 marca 2010 roku włącznie.
Do wartości czynszu ustalonego w przetargu doliczony zostanie 
podatek VAT w wysokości 22 %.
Wadium zostanie zwrócone w Banku Spółdzielczym 
w Kleszczowie w dniu 31marca 2010r.
począwszy od godziny 10.00.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg 
wygrał zaliczone zostanie na poczet pierwszej wpłaty czynszu 
dzierżawnego, w przypadku uchylenia się przez tę osobę 
od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz 
organizatora przetargu.
O dacie zawarcia umowy dzierżawy uczestnik zostanie 
powiadomiony pisemnie lub telefonicznie co najmniej trzy dni 
przed dniem zawarcia umowy.
Regulamin przetargu wywieszony został na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu. 

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przygotowuje się do organizacji 
wypoczynku letniego dla uczniów i niepracujących studentów z Gminy Klesz-
czów. Wyjazdy na wypoczynek zostały zaplanowane na lipiec. Planowane są 
następujące formy:

14-dniowy wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych klas I-III:1. 
kolonie nad Morzem Bałtyckim z nauką języka angielskiego•	
kolonie nad Morzem Bałtyckim z nauką pływania•	

14-dniowy wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych klas       2. 
IV-VI:

kolonie nad Morzem Bałtyckim z nauką języka angielskiego•	
kolonie sportowo–rekreacyjne nad Morzem Bałtyckim•	

14-dniowy wypoczynek dla uczniów gimnazjum:3. 
kolonie nad Morzem Bałtyckim z nauką żeglarstwa lub jazdy konnej•	

14-dniowy obóz szkoleniowo-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim dla 4. 
członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej

14-dniowy wypoczynek dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i stu-5. 
dentów (niepracujących): 

Wypoczynek turystyczno–edukacyjny w Chorwacji z doskonaleniem •	
nauki pływania

7-dniowy wyjazd w góry dla uczniów klas I – III połączony z warszta-6. 
tami teatralnymi

UWAGA!
Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy wypoczynku.1. 

W wypoczynku mogą brać udział uczniowie i młodzież ucząca się, nie-•	
pracująca, która nie ukończyła 25 roku życia, posiadająca stałe za-
meldowanie oraz stale zamieszkująca (wraz z rodzicem lub prawnym 
opiekunem) na terenie gminy Kleszczów – co najmniej 1 rok do dnia 
zapisu.

WAKACJE ‘2010 
– propozycje GOK

å ciąg dalszy na str. 12
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Sukcesy P. Chojnowskiego
atryk Chojnowski zajmuje aktualnie trzecie miejsce na kra-
jowej liście najlepszych tenisistów stołowych w Polsce. Wy-

chowanek trenera Longina Wróbla w III OTK seniorów w Krakowie 
rozegranym w dniach 6-7 lutego zajął trzecie miejsce. Wcześniej, 
w grudniu w Zawierciu, gdzie odbył się II OTK, był pierwszy. Wie-
lokrotny mistrz Polski w kategoriach młodzieżowych oraz medali-
sta mistrzostw świata i Europy juniorów będzie jednym z faworytów 
podczas zbliżających się indywidualnych mistrzostw Polski senio-
rów (Sosnowiec 5-7 marca). 

Trzecie miejsce w turnieju
Łodzi na III Noworoczny Tur-
niej Karate Shorin-Ryu wy-

jechali w 9-osobowym składzie za-
wodnicy LKS Omega. W drużynie 
z Kleszczowa walczyli: Łukasz Koci-
niak (kapitan), debiutantka Oliwia Wi-
dera, Patryk Kusiak, Piotr Mularczyk, 
Jerzy Stefaniak, Mariusz Kępa, Kamil 
Frankowski, Hubert Cieślak i Adrian 
Frankowski. Instruktorem sekcji karate 
jest Zbigniew Berłowski. Najlepszy wy-
nik osiągnęła jedyna dziewczyna w ze-
spole – Oliwia Widera, która walcząc 
w kategorii KATA młodziczek zdoby-
ła III miejsce.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

S p o r t

S p o r t

l

l

D

P

Układanie kostki brukowej
Utwardzanie terenu
Galanteria betonowa

Usługi koparko-ładowarką
Usługi ogólnobudowlane

Remonty
Wykończenia

Sprzedaż kostki i galanterii
Stanisław Jędrzejek 

Wiewiórów 104, Tel. 0693 727 127 
www.kostkabruk.pl

l

l

l

l

Naprawa pralek 
AUTOMAT.

Tel. 606-728-953

Sprzedam dom mieszkalny 
wraz z budynkiem gospodarczym 
na działce o powierzchni 0,28 ha 
w miejscowości Łuszczanowice.

Tel. 661-228-783.

OGŁOSZENIE
o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wójt Gminy Kleszczów informuje, że konkurs 

został przeprowadzony na podstawie art.13 i 14 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

W wyniku przeprowadzonego konkursu została wybrana 
oferta Ludowego Klubu Sportowego „Omega” Kleszczów na 
realizację następujących zadań:

organizacja sportu masowego,•	
organizacja sekcji piłki koszykowej, piłki siatkowej, •	
pływania, karate, tenisa ziemnego,
organizacja imprez sportowych,•	
utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych.•	

Wysokość dotacji 325.000 zł.

Trzy medalowe miejsca
pływackich mistrzostwach Polski juniorów, które rozegra-
ne zostały w ostatnich dniach stycznia w Puławach za-

wodniczka sekcji pływackiej LKS Omega Kleszczów - Barbara Wa-
silewska uzyskała znakomite wyniki na trzech dystansach. Zajęła 
II miejsce na 800 m (czas 9’07”49), II miejsce na 400 m (4’26”10) 
i III miejsce na 200 m (2’08”47).

W zawodach udział brało 305 zawodników z 91 klubów. Trene-
rem B. Wasilewskiej jest Robert Pawlicki.

Remis tenisistów
meczu o mistrzostwo II ligi tenisa stołowego mężczyzn LKS 
Omega Kleszczów (trzecie miejsce w tabeli) zremisował 5:5 

z drugim w tabeli LKS Bednary. Kleszczowianie mają jeden punkt 
straty do wicelidera, ale również duże szanse na powrót na pozy-
cję wicelidera. Omega 27 lutego gra z Alitem Ożarów i będzie fa-
worytem, a Bednary zmierzą się z bardzo trudnym przeciwnikiem - 
MKS Jedynka Łódź.

Punkty w meczu z Bednarami zdobyli: Przemysław Gierak - 
2, Jarosław Trzcinka - 1, Kamil Trzcinka - 1 oraz Piotr Chrostowski 
- 1. Słabiej zagrał Karol Chojnowski.

Pierwsza z prawej – O. WideraPierwsza z prawej – O. Widera

Do

Na

W

Kolejni laureaci nagród
woje kolejnych sportowców z gminy Kleszczów otrzymało 
nagrody pieniężne za osiągnięcie wysokiego wyniku sporto-

wego. Przypomnijmy, że przyznawanie takich nagród jest możliwe 
od jesieni ub. roku, kiedy to Rada Gminy uchwaliła zasady nagra-
dzania sportowców i trenerów. Decyzją wójt Kazimiery Tarkowskiej 
nagrody w wysokości po 10 tys. zł brutto otrzymali:

pływaczka Kinga Trojanowska, która na Zimowych Mistrzo-
stwach Polski w Pływaniu Juniorów Młodszych w Gorzowie 
Wlkp. Wywalczyła I miejsce na dystansie 800 m stylem dowol-
nym,
tenisista stołowy Patryk Chojnowski, który wywalczył I miejsce 
na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski LZS w Opolu i I miejsce 
na Mistrzostwach Polski w  Brzegu Dolnym.
Wręczenie nagród, pamiątkowych pucharów i listów gratulacyj-

nych odbyło się 12 lutego na początku sesji Rady Gminy. Trofea te 
odebrali rodzice obojga sportowców.

Przypomnijmy, ze pierwszym sportowcem nagrodzonym za 
osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego był lekkoatleta Mate-
usz Podawca. (s) 
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 0 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. 086 473 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

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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

Koszykarski turniej szkół

Piąte w powiecie
stycznia w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Szczercowie odbyły się 
mistrzostwa powiatu w piłce koszykowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. 

W zawodach uczestniczyło 8 szkół. Swoją reprezentację miał również Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleszczowie.

W swojej grupie eliminacyjnej dziewczęta wygrały z ZSP Zelów, a przegrały z ZSP 
Szczerców i ZSP nr 2 w Bełchatowie. W turnieju zajęły V–VI miejsce. Rolę kapitana dru-
żyny koszykarek pełniła Paulina Niedbała. Opiekunem był Robert Pawlicki.

Wkrótce rusza III liga
pierwszej połowie marca rozpocznie się wiosenna runda III ligi grupy łódzko-ma-
zowieckiej. Piłkarze LKS Omega rozgrywać będą swoje mecze w Kleszczowie 

w następujący terminach:

Data Godzina Mecze
13 marca
(sobota) 15.00 LKS Omega – Pogoń Ekolog Zduńska Wola

27 marca
(sobota) 16.00 LKS Omega – Warta Sieradz

10 kwietnia
(sobota) 16.00 LKS Omega –Mazura Karczew

24 kwietnia
(sobota) 17.00 LKS Omega – Narew Ostrołęka

1 maja
(sobota) 15.00 LKS Omega –Wisła II Płock

12 maja
(środa) 17.00 LKS Omega – UKS SMS Łódź

22 maja
(sobota) 17.00 LKS Omega – KS Piaseczno

6 czerwca
(niedziela) 17.30 LKS Omega – Pogoń Siedlce

Zapraszamy kibiców na stadion przy ulicy Sportowej! 

stycznia odbył się w Bełchatowie 
turniej koszykarski o Mistrzostwo 

Powiatu Bełchatowskiego Szkół Ponad-
gimnazjalnych. Uczestniczyła w nim re-
prezentacja Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie, która w swojej 
grupie eliminacyjnej zmierzyła się z trze-
ma innymi drużynami. Po wygraniu me-

czu z ZSO Zelów i przegraniu pojedyn-
ków z bełchatowskim LO nr 2 i LO nr 3 
nasi koszykarze zajęli ostatecznie pią-
te miejsce.

Najwięcej punktów dla ZSP Klesz-
czów zdobyli Damian Idzikowski (19) 
i Michał Gonera (10). Opiekunem ko-
szykarzy jest Marcin Szymak.

26

21

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Więcej informacji sportowych: www.omega.kl.net.pl 

W



12  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 4/288

szafy 	
wnękowe,
zabudowy,	
schody drewniane,	
meble ogrodowe	

ZAKŁAD 
STOLARSKI

wykonuje usługi w zakresie:

Kleszczów, ul. Główna 2c 
Tel. 602 246 091.

USŁUGI
koparko-

ładowarką 
VOLVO BL 71

kopanie fundamentów,•	
niwelacja terenu•	

Marek Błaszczyk
Kol. Łuszczanowice 17

Tel. 663 047 754
e-mail: marko34@onet.eu

wiskowej kleszczowskiego SOLPARKU 
wystąpił Teatr Zagłębia Będzin z przed-
stawieniem „Kot w butach”. 

Kilka ciekawych propozycji w progra-
mie ferii umieściła Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Kleszczowie. Były to m.in. zaję-
cia literackie i plastyczne, gry edukacyjne, 
projekcje filmowe, a nawet nauka gry na 
bębnach. W każdej z dziesięciu placó-
wek Gminnego Ośrodka Kultury w Klesz-
czowie organizowane były konkursy, za-
bawy i zajęcia plastyczne. Świetlica GOK 

w Kleszczowie często wypełniona była mło-
dzieżą (fot. 6). 

Nową placówką gminną, która zadebiutowa-
ła w tym roku z własnym programem zajęć na fe-
rie był kompleks SOLPARK. Zaproponował on 
uczniom m.in. bezpłatny kurs tańca w stylu hip-
hop i dance, pokazy i naukę jazdy figurowej na 
łyżwach, zajęcia na pływalni oraz rozgrywane 
w hali sportowej turnieje: piłki nożnej, siatkówki, 
unihokeja i tenisa stołowego. Przez pięć godzin 
dziennie uczniowie mogli bezpłatnie korzystać 

z lodowiska (fot. 7). 
Ferii wypełnionych nudą  nie 

żałowałby żaden uczeń. O ta-
kich, które dawały tak wiele możli-
wości różnych zajęć i przydarzyły 
się w trakcie prawdziwej śnieżnej 
i mroźnej zimy młodzież powie: 
Szkoda, że już po feriach…

(s)

å ciąg dalszy ze str. 7

Ferie pełne atrakcji

4

5

6

7

Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszcze-2. 
gólne formy wypoczynku są przyjmowane 
w siedzibie GOK w Kleszczowie (pokój nr 1) 
w następujących dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - •	
7.30 - 15.00.
wtorek - 7.30 - 19.00.•	

Osoby dokonujące zapisu w godzinach popo-
łudniowych (15.00-19.00), zobowiązane są do 
wcześniejszego uiszczenia wpłaty na wska-
zany przez GOK rachunek bankowy i przed-
łożenia dowodu wpłaty podczas zapisu.
Przy dokonaniu zapisu prosimy o:3. 

 podanie danych osobowych uczestnika,•	
 przedłożenie legitymacji uczniowskiej lub •	

studenckiej,
 złożenie oświadczeń rodzica lub prawne-•	

go opiekuna,
 uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłoże-•	

nie dowodu wpłaty,
 złożenie prawidłowo wypełnionej karty •	

kwalifikacyjnej.
Karty kwalifikacyjne i oświadczenia - do ode-4. 
brania w sekretariatach szkół i siedzibie GOK 
w Kleszczowie. 
Odpłatność za wypoczynek w kwocie:5. 

150 zł - wypoczynek krajowy•	
100 zł - wypoczynek 7-dniowy•	
250 zł - wypoczynek zagraniczny•	

Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 6. 
wyjazd bezpłatny.

7. Zapisy wyłącznie do dnia 20.03.2010 roku 
- zapisy po terminie ustalonym przez GOK nie 
będą brane pod uwagę.

9. Warunkiem zorganizowania w/w form wypo-
czynku jest chęć uczestnictwa przynajmniej 
20 osób w poszczególnych formach wypo-
czynku.

10. Konkretny termin oraz miejsce wypoczynku 
podane zostaną po rozstrzygnięciu przetar-
gu.

11. Bliższe informacje dotyczące wypoczynku 
udzielane są w siedzibie GOK lub pod nume-
rem telefonu 0-44 731-32-30.

WAKACJE ‘2010 
– propozycje GOK
å ciąg dalszy ze str. 9


