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Wesoły finisz ferii

23 lutego w trakcie imprezy „KLAUNOLANDIA - szaleństwa cyrkowe”, zorganizowanej dla dzieci w sali widowiskowej domu kultury w Łękińsku, odbyło się huczne zakończenie bogatego w atrakcje
czasu zimowej laby. Gminny Ośrodek Kultury przygotował program,
w którym każdy mógł znaleźć coś interesującego.

Marszałek województwa
w gminie Kleszczów

25 lutego z kilkugodzinną wizytą przebywał w gminie Kleszczów
marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień. Na początek spotkał się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie z pełniącym funkcję wójta gminy Jackiem Rożnowskim. W trakcie krótkiej prezentacji multimedialnej zapoznał się z najważniejszymi sprawami gminy
Kleszczów, w tym z efektami zrealizowanych dotąd przez gminę inwestycji.
å ciąg dalszy na str. 7

Więcej o tej imprezie, a także o innych wydarzeniach z zakończonych już – niestety – ferii przeczytają Państwo na str. 6.

Mistrzowski zespół
Piłkarze LKS Omega Kleszczów wyszli zwycięsko ze starcia
z czterema innymi drużynami z regionu łódzkiego. 17 lutego w hali
SOLPARKU podczas halowych mistrzostw w piłce nożnej LZS seniorów zdobyli tytuł mistrzów województwa. Rywalizacji piłkarskiej
przyglądał się i puchar zwycięskiemu zespołowi wręczył Marek Mazur - przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi,
a zarazem przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi.
Na pamiątkowym
zdjęciu sfotografował się z mistrzami,
trenerem i działaczami sportowymi.

Kickbokserzy w SOLPARKU
Polski Związek Kickboxingu, SOLPARK Kleszczów Sp. z o.o.
oraz KLUB TOM CENTER Piotrków Trybunalski są organizatorami
Mistrzostw Polski w Kickboxingu Low-Kick Seniorów i Seniorek. Mistrzostwa odbędą się w dniach 15-17 marca w hali sportowej SOLPARKU. Swój udział w imprezie zapowiedziało blisko 150 zawodników. Eliminacyjne walki odbywać się będą 16 marca (9.30-13.00
i14.00-20.00) oraz 17 marca (9.00-13.00). Początek finałowej gali –
godz. 13.00. Bilet wstępu – 15 zł.

Tędy nie przejedziesz
Drogowe inwestycje powodują utrudnienia – na szczęście przejściowe – w korzystaniu z niektórych szlaków. Tak jest np. z drogą „pod lasem”,
gdzie wraz z nastaniem cieplejszych dni
rozpoczęło się robienie wykopów dla
podziemnych sieci.
W tym miejscu lada
moment zacznie się
zgrzewanie i układanie w wykopie rur wodociągowych.

Z okazji Dnia Kobiet
składamy wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy zdrowia, pogody ducha
oraz wielu okazji do uśmiechu.
Przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów
HENRYK MICHAŁEK

Pełniący funkcję
Wójta Gminy
JACEK ROŻNOWSKI
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Teraz kolej
na dach

rwa zaplanowana na 14 miesięcy przebudowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Wykonuje ją częstochowska spółka Cz.P.B.P. „Przemysłówka”
S.A. Roboty rozbiórkowe, zbrojarskie i murarskie prowadzone były także w zimie. Przy spadkach temperatur przerywano prace związane
z betonowaniem słupów, belek i wieńców, które
stanowią konstrukcję nośną dla nowego dachu.
W pierwszych dniach marca gotowa była
nie tylko ta konstrukcja, ale i wykonane z bloczków YTONG ściany zewnętrzne odnowionej sali
widowiskowej GOK. Obstawione są teraz rusztowaniami, które znikną dopiero po wykonaniu
docieplenia i elewacji. Na budowie pracuje regularnie 16-17 budowlańców. Niedawno dołączyli do nich instalatorzy, którzy układają nowe
instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne.

W połowie marca powinien się rozpocząć
montaż nowego dachu, zaprojektowanego jako
konstrukcja z drewna klejonego. Montaż dachu i jego pokrycie trapezową blachą powlekaną to teraz priorytet. Chodzi o uniknięcie problemów, związanych z wiosennymi deszczami.
Mogą one bardzo utrudnić prowadzenie dalszych prac.
(s)
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Krótko
Konsorcjum do geodezyjnej
obsługi

W przetargu na obsługę geodezyjną gminy
Kleszczów w latach 2013-2014 uczestniczyły
cztery firmy. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum utworzone przez trzy podmioty, mające
swe siedziby w Bełchatowie: Przedsiębiorstwo
Geodezyjne i Kartograficzne „GEODA”, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOMATRA inż. Michał Kulda oraz Usługi Geodezyjne Zbigniew Ogłoza. Zamówione
przez gminę usługi geodezyjne zostały przez te
firmy ustalone na poziomie 257,5 tys. zł.

Umowa z EKO-REGIONEM
Bełchatów

Do końca czerwca br. bełchatowska spółka
EKO-REGION będzie realizować zlecone przez
gminę Kleszczów usługi z zakresu gospodarki
odpadami. Podpisana umowa przewiduje takie
działania jak: zorganizowanie i obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
gromadzonych w ogólnodostępnych punktach;
utrzymanie i obsługę gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
zorganizowanie i obsługę systemu obwoźnej
zbiórki odpadów.
Nowością dla mieszkańców jest możliwość
pozbywania się w gminnym punkcie w Kolonii Łuszczanowice odpadów takich jak: beton
i gruz betonowy, gruz ceglany, materiały ceramiczne i elementy wyposażenia, gleba, ziemia,
w tym kamienie, poza kontenerami. Te odpady
mieszkańcy gminy Kleszczów mogą wyładowywać w wyznaczonym miejscu z prywatnych
środków transportu.
Do końca 2013 r. spółka EKO-REGION będzie
świadczyć na rzecz mieszkańców gminy usługę
odbioru wraz z załadunkiem i przekazaniem do

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
zawierających azbest. Całkowita wartość podpisanej przez gminę umowy to ponad 137 tys. zł.

Po 22 kwietnia – tylko cyfrowa TV

Gminy Kleszczów, Rusiec i Szczerców, powiaty
radomszczański i pajęczański to tereny, które
wkrótce pożegnają się z analogową transmisją
sygnału telewizyjnego. Już 22 kwietnia dostęp do
naziemnej telewizji możliwy będzie tylko za pośrednictwem sygnału cyfrowego. Ta techniczna
zmiana umożliwi m.in. nadawanie większej ilości
programów telewizyjnych, poprawę jakości obrazu i dźwięku, równoległe nadawanie kilku ścieżek
dźwiękowych. Dla odbioru naziemnej telewizji cyfrowej konieczne jest posiadanie odpowiedniego
telewizora, bądź dołączenie do starego odbiornika – specjalnego dekodera. Warto ostrożnie
podchodzić do różnych ofert, jakie będą nam
przedstawiać domokrążni „handlowcy”.
W kolejnym wydaniu „Informatora” napiszemy
więcej na temat cyfrowej telewizji. Wiele przydatnych informacji znaleźć można na stronie
www.cyfryzacja.gov.pl.

Szlakiem powstańców

Około 300 uczestników zgromadził XIII Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. W tym gronie była głównie młodzież
szkolna z terenu powiatu, ale też sporo osób
dorosłych i seniorzy. 10 lutego uczestnicy marszu, organizowanego przez Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Bełchatowie
pokonali tradycyjną trasę: Parzno–Grobla–Kluki–Kaszewice–Kurnos II. Dodatkową atrakcją
był konkurs na strój i rekwizyt powstańczy. Jego
laureatami zostali Marek Tokarek i Piotr Langkamer. Obszerną galerię z marszu znaleźć można
na stronie www.powiat-belchatowski.pl.
(s)

Budowa zjazdu z drogi na posesję
wiąże się z opłatą za zajęcie pasa drogowego
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Kleszczowie informuje, iż budowa lub przebudowa zjazdu z drogi
publicznej może być prowadzona przez właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi dopiero po uzyskaniu decyzji administracyjnej. Sprawy te reguluje art. 29
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.).
Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone
w decyzji administracyjnej nie jest równoznaczne z wydaniem zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym. Inwestor powinien o nią wystąpić do zarządcy drogi. Ten
obowiązek zapisany został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie określenia warunków udzielania
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U.
z 2004 r. nr 140 poz. 1481).

Za przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi nakładane są ustawowe kary pieniężne w wysokości
10-krotnej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wysokość kar ustalana jest zgodnie
z art. 40 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
W przypadku Gminy Kleszczów stawki te reguluje Uchwała Nr XXX/304/04 Rady
Gminy Kleszczów z dnia 10 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z
budową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg w przypadku zajęcia pasa drogowego
drogi gminnej w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu stawka opłat
za zajęcie 1m2 powierzchni chodnika, pobocza, ścieżki rowerowej, pasa zieleni itp. wynosi 1 zł za każdy dzień zajęcia, lecz nie więcej

niż 10 zł/dzień. Natomiast zgodnie z Uchwałą Nr VI/54/2011 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 30 marca 2011 r. zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia
robót polegających na budowie zjazdu stawka opłat za zajęcie 1m2 zajętej powierzchni chodnika, ścieżki rowerowej wynosi 4 zł
za każdy dzień zajęcia, a za zajęcie 1m2 powierzchni pobocza, pasa zieleni wynosi 3 zł
za każdy dzień zajęcia pasa drogowego.
W związku z powyższym zarządca dróg
gminnych i powiatowych planuje zweryfikować zjazdy wykonane na terenie Gminy
Kleszczów na podstawie wydanych przez
Wójta Gminy Kleszczów decyzji zezwalających na lokalizację lub przebudowę zjazdów
z dróg publicznych. W przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości zostanie rozpoczęte postępowanie w sprawie naliczenia kar.
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Z posiedzenia Rady Gminy
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lutego na trzydziestym drugim w tej kadencji posiedzeniu zebrała się
Rada Gminy Kleszczów. Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad (są to m.in. sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady Gminy, informacja o działaniach wójta i przewodniczącego
rady w okresie między sesjami) radni zajęli się projektem pierwszej z uchwał. Dotyczył on regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczów.
Było to drugie w ciągu paru miesięcy podejście do tego tematu, bowiem wojewoda łódzki zakwestionował część zapisów w poprzednim regulaminie, uchwalonym
w listopadzie 2012 roku. Obszerny, liczący 8 rozdziałów regulamin zacznie obowiązywać w ciągu 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy to temat kolejnej uchwały. Rady gmin i miast mają
obowiązek do 31 marca uchwalać takie programy. Są w nich opisane m.in. formy
przeciwdziałania bezdomności zwierząt, sposoby ograniczania populacji bezdomnych zwierząt i zasady opieki nad zwierzętami. Ta uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia. Można się z nią zapoznać na stronie www.bip.kleszczow.pl.
W odpowiedzi na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Łodzi radni zapoznali się z przygotowanym planem ochrony rezerwatu przyå ciąg dalszy na str. 5

Odpady komunalne
– ważne zmiany

Informujemy mieszkańców gminy Kleszczów, że od 1 lipca 2013 roku zacznie
obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Przypominamy
jego główne zasady:
• odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, odbierać będzie firma wywozowa wybrana w przetargu przez
gminę;
• opłatę za wywóz odpadów komunalnych oraz za ich zagospodarowanie właściciel nieruchomości będzie wpłacał na rachunek gminy;
• w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, obowiązki właściciela nieruchomości pełnią osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną. Obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie złożenie
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
pobranie opłaty od poszczególnych mieszkańców oraz przekazanie należności na właściwy rachunek bankowy Gminy Kleszczów;
• miesięczna wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych ustalona została przez Radę Gminy Kleszczów w następującej wysokości:
o 3 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny lub
o 9 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane
w sposób selektywny.
• właściciel nieruchomości zobowiązany będzie zadeklarować zamiar segregacji oraz wysokość opłaty w specjalnym formularzu, którego wzór zostanie
opublikowany (także w „Informatorze Kleszczowskim”);
• formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne ważne informacje dotyczące nowego systemu dostępne
będą na stronach internetowych Urzędu Gminy w Kleszczowie. Od kwietnia
2013 r. prowadzona będzie akcja informacyjna, dotycząca nowych zasad systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Kleszczowie. Obecnie informacji
w tym zakresie można zasięgać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kleszczowie.
W związku z nadchodzącymi zmianami w systemie gospodarki odpadami
właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni zadbać, aby ich umowy
z przedsiębiorcą odbierającym dotychczas odpady obowiązywały tylko do dnia
30 czerwca 2013 r. Oznacza to konieczność pisemnego wypowiedzenia umowy.
Ważne informacje dla właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy:
Gmina Kleszczów nie zdecydowała o objęciu gminnym systemem odbierania
odpadów nieruchomości niezamieszkałych (np. zakładów przemysłowych, placówek handlowo-usługowych, szkolnych, ochrony zdrowia oraz innych instytucji).
Odbiór odpadów komunalnych z takich obiektów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Obowiązkiem właściciela (zarządcy) jest posiadanie umowy na
odbieranie odpadów komunalnych z uprawnionym przedsiębiorcą.
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Nabór do przedszkoli

1 marca w przedszkolach gminy Kleszczów zaczęły się zapisy dzieci na
rok szkolny 2013/2014. Zapisy prowadzone będą do 29 marca włącznie.
Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w przedszkolu,
można też ze strony internetowej przedszkola (o ile odpowiedni formularz
został na niej umieszczony).
Informację o dotychczasowej działalności placówek przedszkolnych
zainteresowani znajdą na stronach internetowych poszczególnych placówek. Przypominamy ich adresy: ● http://www.wikom.pl/ppskleszczow/,
● www.wikom.pl/ppslekinsko/, ● www.wikom.pl/ppsluszcz/.
Tradycją stało się już organizowanie przez poszczególne przedszkola „Dni
otwartych”. Ustalone zostały terminy tegorocznych dni:
• Przedszkole w Łuszczanowicach – 12 marca, od godz. 11.
• Przedszkole w Kleszczowie – 13 marca, od godz. 10.
• Przedszkole w Łękińsku – 20 marca, od godz. 9.30.

Warsztaty kulinarne

Z inicjatywy Urzędu Gminy organizowana jest wiosenna tura szkoleń, które mają nauczyć uczestników przygotowywania zdrowych i smacznych
dań. Kulinarna edukacja odbędzie się tym razem w czterech sołectwach.
Wspólny temat pokazów brzmi „Dla każdego coś smacznego”.
Oto terminy i miejsca:
L.p. Miejscowość
1.
2.
3.
4.

Data pokazu

Łuszczanowice 11 marca
(poniedziałek)
Rogowiec
12 marca
(wtorek)
Kamień
13 marca
(środa)
Czyżów
15 marca
(piątek)

Godzina Miejsce   pokazu
od 1530
od 1530
od 1530
od 1530

OSP Łuszczanowice
- zaplecze kuchenne
Świetlica w Rogowcu
- zaplecze kuchenne
OSP Kamień
- zaplecze kuchenne
Świetlica w Czyżowie
- zaplecze kuchenne

Pokaz kulinarny w miejscowości Antoniówka na razie nie zostanie przeprowadzony ze względu na trwający remont domu kultury. Termin pokazu
zostanie ustalony po oddaniu obiektu do użytku.

Gdzie oddać przeterminowane leki?

Opakowania z przeterminowanymi lekami nie powinny trafiać na składowiska odpadów komunalnych, czyli tam gdzie składowana jest obecnie większość wytwarzanych przez nas odpadów. Leki wymagają bowiem innych
sposobów utylizacji niż odpady komunalne. Główny sposób ich utylizacji
to spalanie.
W wyniku porozumienia Urzędu Gminy z właścicielami kleszczowskich aptek w trzech punktach zostały ustawione specjalne pojemniki, do których
można wrzucać opakowania z przeterminowanymi lekami. Są to: apteka
i punkt apteczny przy ulicy Głównej oraz apteka funkcjonująca w POLOmarkecie przy ul. Sportowej.
Prosimy, by przed wrzuceniem do specjalnych pojemników leki w płynie
(syropy, krople) zostały zabezpieczone przed rozlaniem. Buteleczki należy
dokręcić i owinąć w folię.

Groźne wypalanie traw

Mimo częstych ostrzeżeń i kar ciągle nie brakuje rolników, którzy po zimie
- wraz z nadejściem pierwszych cieplejszych dni - przystępują do wypalania suchych traw i chwastów na polach. Te zabiegi nie zawsze kończą
się szczęśliwie, a niekontrolowany przebieg pożaru oznacza często straty
finansowe. Warto przypomnieć, że:
• wypalanie traw wyjaławia ziemię,
• pożary łąk i nieużytków niszczą życie biologiczne,
• ogień niesie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,
• za wypalanie traw rolnicy, którzy otrzymują dopłaty bezpośrednie mogą
utracić 3 proc. ich wartości,
• wypalanie traw jest karalne (sprawcy podpalenia grozi co najmniej
grzywna do 5 tys. zł).
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Wiosenny odbiór
odpadów wielkogabarytowych
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów,

EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 2526.03.2013 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Kleszczów odbędzie się
bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych
posesji. Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego
harmonogramu:
25 marca
26 marca (wtorek)
(poniedziałek)
Rogowiec
Łękińsko: ● ul. Północna, ● ul. Modrzewiowa, ●
Kamień
ul. Topolowa, ● ul. Miła, ● ul. Ustronna, ● ul. RolDębina
na, ● ul. Długa, ● ul. Słoneczna, ● ul. Poprzeczna,
Żłobnica
● ul. Akacjowa, ● ul. Leśna, ● ul. Klonowa, ●
Antoniówka
ul. Szkolna,
Łuszczanowice
Ł u s z c z a n o w i c e Kleszczów: ● ul. Główna, ● ul. Sosnowa, ●
Kolonia
ul. Słoneczna, ● ul. Szkolna, ● ul. Tylna, ●
Wolica
ul. Krótka, ● ul. Polna, ● ul. Boczna, ● ul. OgroCzyżów
dowa, ● ul. Łączna, ● ul. Osiedlowa, ● ul. Niska,
● ul. Poprzeczna, ● ul. Cicha, ● ul. Wysoka, ●
ul. Sportowa, ● ul. Spacerowa, ● ul. Źródlana, ●
ul. Brzozowa, ● ul. Wspólna, ● ul. Kalinowa, ●
ul. Topolowa, ● ul. Wrzosowa, ● ul. Jagodowa, ●
ul. Jarzębinowa, ● ul. Południowa, ● ul. Leśna, ●
ul. Jaśminowa, ● ul. Poziomkowa, ● ul. Liliowa,
● ul. Słonecznikowa, ● ul. Chabrowa, ● ul. Krokusowa, ● ul. Kwiatowa, ● ul. Tulipanowa, ● ul.
Wiśniowa, ● ul. Różana, ● ul. Malinowa, ● ul. Miła,
● ul. Irysowa
Miejscowości i ulice zostały ułożone według kolejności przejazdu.
Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach
wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję lub do drogi
dojazdowej.
W ramach wystawki odbierane będą:
• radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
• lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
• opony z samochodów osobowych,
• złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
• dywany, wykładziny, meble,
• duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki,
skrzynki, wiadra,
• elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
• odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,
• akumulatory.
Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą
odbierane:
• odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
• odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany,
zasłony, narzuty, koce),
• szkło w żadnej postaci,
• duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych:
farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
• odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
• odpady zawierające azbest – eternit.
UWAGA !!!
Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru
odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz
czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu
ulic i miejscowości. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów
przed posesję do godziny 6.00 rano w wyznaczonym dniu nie
gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy
przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi
ulicami i miejscowościami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod numerem tel. 44/ 633 08 15 wew. 221.

Poszukuję opiekunki do dziecka
– chłopiec, 2 lata.
Tel. 604-371-159.
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16 marca - badanie
hemoglobiny glikowanej
„Lepiej zapobiegać cukrzycy niż potem leczyć jej skutki” – to
hasło akcji badań profilaktycznych, która została zaplanowana
na sobotę 16 marca. W godz. 10-16 w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie osoby z Fundacji Pomoc Młodym Diabetykom umożliwią wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy
Kleszczów bezpłatny pomiar poziomu cukru we krwi.
Dodatkowo można będzie zbadać poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c, wskazujący prawidłowość postępowania w chorobie cukrzycowej i sygnalizujący występowanie nieprawidłowości
w funkcjonowaniu zdrowego organizmu. Przedstawiciele wspomnianej fundacji pomogą zinterpretować wyniki badań, umożliwią
ocenić ryzyko otyłości i nadwagi, a także ewentualne wykonanie
badań genetycznych w kierunku zagrożenia cukrzycą.
W tym dniu w Gminnym Ośrodku Zdrowia obecny będzie także
lekarz internista, który będzie mógł przeprowadzić badania EKG,
a także - w uzasadnionych przypadkach - badanie USG jamy
brzusznej oraz tarczycy.

W marcu NZOZ w Kleszczowie
bez ginekologa
Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kleszczowie – lek. med. Jacek Chrostowski poinformował, że
w związku z rezygnacją z pracy dr. n. med. Roberta Skalskiego
do 31 marca br. nie będzie czynna Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Kleszczowie.
„W tym czasie pacjentki z gminy Kleszczów mogą korzystać
z każdej Poradni Ginekologiczno-Położniczej na terenie województwa łódzkiego mającej umowę z NFZ – bezpłatnie” – czytamy w komunikacie.

Dla rodziców i nauczycieli
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie organizuje bezpłatne szkolenia dla rodziców i nauczycieli.
Tematy szkoleń dla rodziców:
• 15 marca, godz. 16.00 – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku
przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
• 15 kwietnia, 14.00 – Jak uwolnić się od blokad w uczeniu się zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i rodziców.
• 19 kwietnia, 13.30 – Zaburzenia mowy a gotowość szkolna.
Tematy szkoleń dla nauczycieli:
• 12 marca, 15.00 – Praca nad kinestezją artykulacyjną - profilaktyka zaburzeń mowy.
• 13 marca, 14.00 – Praca z dzieckiem autystycznym.
• 15 marca, 14.00 – Metody pracy korekcyjnej z dzieckiem mającym trudności w nauce czytania i pisania.
• 9 kwietnia, 16.00 – Zastosowanie czytania globalnego w pracy
z uczniem z zaburzoną analizą i syntezą głoskowo-literową.
• 19 kwietnia, 13.30 – Zaburzenia mowy a gotowość szkolna.
Szkolenia organizowane są w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej 96. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie pod nr 44/ 632 28 74.

Sprzedam dom
w Kleszczowie
przy ul. Sportowej.
Tel. 728-809-945,
509-219-895.
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Z posiedzenia Rady Gminy

å ciąg dalszy ze str. 3
rody „Łuszczanowice” i podjęli uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowali przedstawiony dokument. Plan ochrony dla terenów rezerwatów opracowywany jest raz na 20 lat i zawiera m.in. wykaz działań ochronnych, a także
sposoby usuwania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla terenów,
których przyroda powinna być chroniona.
Kolejna z podjętych uchwał dotyczyła zmiany statusu drogi, prowadzącej przez Dębinę. We wniosku złożonym przez kierownictwo KWB Bełchatów, zapowiedziana została możliwość wydobycia węgla zalegającego pod
miejscowością Dębina. W takiej sytuacji konieczna byłaby likwidacja drogi (która ma obecnie status drogi gminnej), połączona ze zrekompensowaniem nakładów, poniesionych wcześniej przez gminę na tę drogę. Przygotowaniem do takiej operacji jest pozbawienie drogi gminnej kategorii drogi
publicznej. Z chwilą uprawomocnienia się uchwały droga gminna stanie się
drogą wewnętrzną gminy Kleszczów, z zaznaczoną strefą ruchu.
W trakcie lutowej sesji Rada Gminy podjęła jeszcze uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów oraz miejscowości
Rogowiec. Na wniosek Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, który dokonał swoistego „remanentu” inwestycji gminnych z kilku ostatnich lat
i stworzył zestawienie siedmiu planowanych zadań, które nie zostały zrealizowane, radni przyjęli uchwałę w sprawie zaniechania tych inwestycji.
Rada przyjęła także sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok oraz sprawozdania
z działalności komisji Rady Gminy za rok 2012.
Końcową część sesji zdominowały sprawy związane z obecną sytuacją spółki „Arreks”. Prezes zarządu Romana Gąsowska przekazała informację o skutkach zaniechania przez gminę dużych inwestycji w telekomunikację. Pełniący funkcję wójta Jacek Rożnowski poinformował radnych
o przyczynach nie zrealizowanego przez gminę, a planowanego wcześniej,
dokapitalizowania spółki. Zgodnie z opinią, uzyskaną z UOKiK stanowiłoby
to niedozwoloną pomoc publiczną. Zadeklarował, że we współpracy z zarządem „Arreksu” poszuka sposobów, które pozwolą na dalsze funkcjonowanie spółki.
(s)

Jak nie popełniać błędów
w żywieniu maluchów

badań dotyczące sposobu żywienia najmłodszych
W yniki
dzieci pokazują, że zdecydowana większość rodziców po-

pełnia wiele błędów w żywieniu maluchów. Dlatego konieczna
jest fachowa edukacja, prowadzona przez specjalistów. W czwartek 28 lutego odbyły się kolejne zajęcia dla rodziców, poświęcone
zdrowemu odżywianiu dzieci. Specjalistka z łódzkiego gabinetu
dietetycznego fit & You spotkała się z zainteresowanymi tematem
rodzicami w przedszkolu w Łuszczanowicach.
Spotkania z cyklu nazwanego „Akademia jedzenia” są organizowane z inicjatywy Urzędu Gminy. Główne tematy, omawiane
przez panią dietetyk, to: wpływ spożywanych produktów na rozwój i funkcjonowanie dzieci, potrzeba zapewnienia dziecku wartościowych produktów spożywczych, zasady zdrowego odżywiania
dziecka, właściwy dobór ilości posiłków spożywanych przez dziecko, kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych.
Do „żywieniowego” edukowania rodziców włączył się także Zakład Żywienia Instytutu Matki i Dziecka. Z jego inicjatywy powstał
„Poradnik żywienia dzieci w wieku od 1. do 3. roku życia”. Ta praktyczna publikacja oparta została na podstawie nowych norm żywieniowych. Licząca ponad 80 stron książeczka jest pierwszym
kompleksowym źródłem informacji dla rodziców i opiekunów.
W przystępny sposób zostały w niej opisane zasady prawidłowego żywienia małych dzieci. „Wprowadzenie”, „Podstawy żywienia
dzieci”, „Jakość produktów w żywieniu dzieci”, ‘Praktyczne wskazówki”, „Przykładowe jadłospisy” – to tytuły pięciu rozdziałów publikacji, która udostępniana jest bezpłatnie poprzez stronę http://
www.imid.med.pl/klient1/uploads/poradnik.pdf. Warto, by z tą
książeczką zapoznali się rodzice małych dzieci.
(s)
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Szkolenia w „Arreksie”

ak informuje Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” SA
w ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku poprzez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „ADEPT”, funkcjonujący w strukturze
agencji, zostało przeszkolonych 38 osób. Skorzystali oni z trzech rodzajów szkoleń: „Obsługa kas fiskalnych” (11 osób), „Projektowanie
graficzne i obsługa programów graficznych” (12 osób), „Zamówienia
publiczne – kryteria pozacenowe wyboru oferty” (15 osób).
W lutym kolejnych 38 uczestników rozpoczęło organizowane
przez „Arreks” kursy długoterminowe. W 70-godzinnym kursie „Pracownik kadrowo-płacowy” uczestniczy 15 osób. Trwają też trzy rodzaje szkoleń językowych. W 60-godzinnym kursie „Język niemiecki
dla początkujących” bierze udział 10 osób. Kolejnych 8 uczestników
zgromadził 60-godzinny kurs „Język angielski dla początkujących”,
a 5 uczestników - „Język rosyjski dla dorosłych - poziom A2”. To ostatnie szkolenie także potrwa 60 godzin. Wszystkie długoterminowe kursy mają zakończyć się w czerwcu.
Trwają obecnie nabory na kurs „Język angielski - poziom elementary z elementami języka biznesowego”, „Język hiszpański I stopnia”
oraz kurs minimum sanitarnego. Zapowiadane są też kolejne szkolenia.
– W trakcie przygotowania są szkolenia: „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji” i „Nowelizacja podatku VAT” – mówi Zofia
Pasternak z ARR „Arreks”. – Tematem dwóch specjalistycznych kursów komputerowych będą: „Tworzenie stron internetowych (HTML,
CSS, JavaScript)” oraz „Podstawy programowania PHP - poziom I”.
Zainteresowanych zaplanowanymi szkoleniami prosimy o skontaktowanie się z agencją.
(s)

Benzyna z bioetanolu

upłynie rok od czasu, kiedy Rada Gminy Kleszczów
30 marca
wyraziła zgodę na sprzedanie firmie EKOBENZ sp. z o.o.

5,5 hektara terenu w Strefie Przemysłowej w Bogumiłowie. W ciągu
tego roku inwestor poczynił przygotowania do realizacji inwestycji,
która polegać ma na budowie zakładu produkcji paliw syntetycznych
z bioetanolu. Równocześnie z opracowywaniem raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zlecił projekty techniczne. Teraz oczekuje na wydanie przez wójta gminy Kleszczów decyzji środowiskowej.
1 marca w godzinach popołudniowych w Urzędzie Gminy odbyło
się spotkanie z przedstawicielami spółki EKOBENZ. Spotkanie zorganizowane zostało na wniosek Stowarzyszenia Twój Kleszczów, które
w ramach procedury, związanej z wydawaniem decyzji środowiskowej,
zgłosiło wnioski i uwagi. W sali konferencyjnej oprócz pełniącego funkcję wójta gminy Jacka Rożnowskiego i kierownika referatu OŚG Marcina Bębnowskiego obecnych było kilku mieszkańców gminy, w tym
Halina Zagórska – radna gminy i sołtys wsi Kamień oraz Wojciech Gaszewski – sołtys Rogowca.
Ze strony spółki EKOBENZ w spotkaniu uczestniczyli: prezes zarządu Stanisław Jabłoński, członek zarządu Wojciech Welcz, pełnomocnik inwestora Małgorzata Czajka oraz współtwórca raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Roman Jaworski.
Spotkanie otworzył Jacek Rożnowski, po czym S. Jabłoński scharakteryzował główne założenia technologiczne planowanej inwestycji. W wyniku złożonego procesu technologicznego zakład w Bogumiłowie ma przetwarzać alkohol etylowy na benzynę syntetyczną oraz
gaz propan-butan. Z prawie 42 tys. ton bioetanolu (alkoholu etylowego
powstającego z produktów rolnych) zostanie w ciągu roku maksymalnie wytworzone ok. 20,2 tys. ton wspomnianej benzyny i do 9 tys. ton
gazu. Wiadomo, że technologia, którą zamierza wykorzystać inwestor
jest nowatorska i dotychczas nie była stosowana na skalę przemysłową. Przeprowadzono próby „w skali półtechnicznej”. Uzyskano paliwo,
które – jak czytamy w raporcie środowiskowym – „spełnia warunki benzyny bezołowiowej lepszej niż o liczbie oktanowej 95”.
Na ponad 5 hektarach terenu, który od Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów zakupiła spółka EKOBENZ, oprócz budynku produkcyjnego mają stanąć m.in. budynki socjalne, biurowe, zbiorniki, magazyny,
pompownie bioetanolu, a także inne niezbędne instalacje.
å ciąg dalszy na str. 7
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Ferie pod znakiem zimowisk, wycieczek i zabaw

odczas ferii zimowych GOK w Kleszczowie zorganizował dla uczniów
szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz
członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów 7-dniowe obozy w górach południowej Polski. Zaproponowane wyjazdy miały charakter sportowo-rekreacyjny. Z tej propozycji skorzystało w sumie 195 uczestników.

Uczniowie klas I-III, IV-VI i szkół ponadgimnazjalnych wypoczywali w Muszynie, zaś uczniowie gimnazjum i członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej
wypoczywali w Krynicy-Zdrój. W programach wyjazdu wszystkich grup nie zabrakło ciekawych atrakcji, jak: nauka i doskonalenie jazdy na nartach lub snowboardzie, półdniowa wycieczka do Starej Lubowni na Słowacji, ognisko z pieczeniem kiełbasek, kulig konny, basen, kręgielnia, lodowisko, seans w kinie,
przejażdżka skuterem śnieżnym, dyskoteki.
Na brak ciekawych propozycji nie mogli również narzekać uczniowie, którym przyszło spędzać ferie w rodzinnych domach. Korzystające z zimowej przerwy w nauce dzieci i młodzież mogły brać udział w zajęciach świetlicowych,
sportowych, a także w warsztatach, umożliwiających poznanie nowych technik
plastycznych. Aura sprzyjała również kilkugodzinnym wyjazdom na największy
w środkowej Polsce stok narciarski, znajdujący się na Górze Kamieńsk. Z przedpołudniowych poniedziałkowych i piątkowych wyjazdów skorzystało łącznie 120
miłośników zimowych sportów. Każdorazowo uczestnicy wyjazdów mogli spędzać na stoku po cztery godziny, jeżdżąc na nartach i na snowboardzie.
Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane w trakcie ferii
jednodniowe wycieczki. Pierwsza, z udziałem 31 uczniów szkół podstawowych,
odbyła się 12 lutego. W Ćmielowie dzieci zwiedziły Żywe Muzeum Porcelany.

W muzealnym przedsionku, którego sufit udekorowany jest 60 płytami porcelanowymi z malowidłami naśladującymi mistrzów renesansu, powitał dzieci
przewodnik. Przy ponad stuletnim warsztacie garncarskim wycieczkowicze zapoznali się z ceramicznymi tradycjami Ćmielowa i okolic, gdzie przez tysiąclecia
wyrabiano naczynia z gliny. Hala fabryczna to przede wszystkim okrągła budowla z cegły - największy zachowany piec do wypału porcelany w tej części Europy.
Ma trzy poziomy, 22 metry wysokości, 10 metrów średnicy i 8 palenisk. Po wyjściu z pieca przewodnik zaprosił dzieci do bliższego poznania całego, trudnego
procesu powstawania porcelany.
– Dowiedzieliśmy się, z czego produkuje się porcelanę, jak wygląda masa
porcelanowa, jak przygotowywany jest model i formy – opowiada jeden z uczestników wycieczki. - Zobaczyliśmy na żywo proces odlewania figurki, a także w jaki
sposób zabezpiecza się porcelanę przed fałszerstwem, jak wyroby są czyszczo-

ne i przygotowywane do szkliwienia, jak się je maluje...
W Krzemionkach Opatowskich uczniowie zwiedzili Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki. Podziemna trasa turystyczna w Krzemionkach jest jedynym tego typu obiektem na świecie, otwartym dla szerszej publiczności. Liczy
prawie 500 m długości i w najgłębszym miejscu osiąga 11,5 m. Umożliwia obejrzenie zarówno świetnie zachowanych wyrobisk pradziejowych kopalń
krzemienia pasiastego, jak i zapoznanie się z geologią regionu.
Z wycieczki do Warszawy, zorganizowanej przez GOK 19 lutego skorzystało 32 uczniów, głównie
z gimnazjum. Pierwszym miejscem,
które odwiedzili było Centrum
Nauki Kopernik. Uczestnicy mieli
m.in. okazję zwiedzić pracownię
robotyczną i popatrzeć na świat
oczami robota reagującego na
światło. W jednym z najnowocześniejszych i najoryginalniejszych planetariów w Europie oglądali pokazy nieba i projekcję filmu „Życiodajny klimat”.
Z centrum nauki wycieczkowicze udali się na zwiedzanie Stadionu Narodowego - jednego ze stadionów piłkarskich, który powstał na turniej EURO 2012.

Każdy z uczestników miał szansę poczuć się jak kibic, sprawdzając niezwykłą
akustykę stadionu i zwiedzając szatnię.
Pod koniec ferii, 21 lutego zimowa aura umożliwiła zorganizowanie dla dzieci i młodzieży ponad godzinnego kuligu w miejscowości Malutkie koło Radomska. Po zakończeniu przejażdżki uczestnicy rozgrzali się gorącą herbatą i kiełbaskami z ogniska.
Wielki finał ferii miał miejsce 23 lutego. Impreza „KLAUNOLANDIA - szaleństwa cyrkowe” rozpoczęła się od godzinnego przedstawienia cyrkowego grupy cyrkowej „Klaunik” z Łodzi. Pięciu profesjonalnych artystów cyrkowych zabawiało licznie przybyłe dzieci, przedstawiając program artystyczno-cyrkowy,
m.in. skoki akrobatyczne na nadmuchanej dętce, akrobacje powietrzne w wykonaniu „Mortalles”, pokaz jednoczesnego kręcenia 22 kołami hula-hop i zabawy z klaunem.
Po tej części programu dzieci skorzystały z dwugodzinnych warsztatów,
uczących sztuki cyrkowej. W zabawach bardzo chętnie brali udział również przybyli na imprezę rodzice. Potem uczestnicy warsztatów mydlanych samodzielnie
projektowali i wykonywali pachnące mydełka, które po zapakowaniu można było
zabrać do domu. Pracownicy GOK w Kleszczowie przygotowali warsztaty manualne, podczas których dzieci miały możliwość wykonania własnoręcznie czapeczek i muszek klauna. W wydzielonym „kąciku malucha” najmłodsze dzieci szalały, układając mega-klocki.
Kolejną atrakcją zapewnioną przez GOK było malowanie dziecięcych twarzy oraz balonowe show, podczas którego z kolorowych balonów tworzone były
sylwetki różnych zwierząt. Nie zabrakło także słodkiego akcentu - w holu zostały ustawione dwie fontanny z białą i czarną czekoladą oraz dodatkami w postaci owoców i wafelków. Kolorowe, uśmiechnięte buźki rozbrykanych dzieciaków,
wypełniających salę widowiskową w Łękińsku, to najlepsze podsumowanie imprezy, w której uczestniczyło około 150 osób.
Ewa Woch
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Marszałek województwa
w gminie Kleszczów

å ciąg dalszy ze str. 1
Potem nastąpiła „terenowa” część wizyty, w której marszałkowi towarzyszył pełniący funkcję wójta gminy J. Rożnowski.
Z tarasu widokowego w Żłobnicy, ulokowanego na skraju odkrywki Kopalni Węgla
Brunatnego Bełchatów, W. Stępień
obejrzał panoramę kopalni. Przejazd
przez tereny największej obszarowo
Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej nr 4 w Bogumiłowie i odwiedziny w jednej z firm, działających od
2007 roku w strefie nr 3 w Żłobnicy –
to kolejne punkty z programu wizyty.
Po firmie Caparol Polska sp. z o.o.,
produkującej m.in. farby i tynki elewacyjne, oprowadzał gości dyrektor
zakładu produkcyjnego w Żłobnicy –
Henryk Sikora. Zaprezentował labo-

Benzyna
z bioetanolu

dukcyjnych (fot. 2), wyposażonych w różnej wielkości maszyny giętarskie.
Ostatnim punktem w programie wizyty
był kompleks dydaktyczno-sportowy SOLPARK Kleszczów. Marszałek Witold Stępień w towarzystwie dyrektor Agnieszki

3
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ratorium, część produkcyjną, a także
centralny magazyn (fot. 1), otwarty
przez spółkę w 2012 roku.
Kolejną z odwiedzanych firm
był zakład spółki Kersten Europe
sp. z o.o., uruchomiony w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 2
(Kleszczów) w 2000 roku i rozbudowany w roku 2012. Dyrektor Bartłomiej Baudler rozpoczął spotkanie od
prezentacji multimedialnej, poświęconej grupie Kersten, specjalizującej
się w wykonywaniu giętych na zimno
profili stalowych i aluminiowych. Potem zaprosił gości do obejrzenia hal pro-

2
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Nagody-Gębicz i jednego z wykładowców Krzysztofa Smółki (fot. 3) odwiedził tu m.in.
pracownie dydaktyczne Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych, w których uczą się
technicy-mechatronicy (mechatroniczną,
mechaniczną i fizyczną).
Później obejrzał kilka obiektów wchodzących w skład sportowo-rekreacyjnej
części kompleksu SOLPARK. Prezes zarządu SOLPARK Kleszczów sp. z o.o. –
Piotr Kołba zaprezentował aulę, halę sportową (fot. 4), część basenową i zaplecze,
służące do odnowy biologicznej.

4

– Rozmawialiśmy z marszałkiem Stępniem o zintensyfikowaniu wspólnych
działań na etapie województwa przy
udziale gminy Kleszczów celem rozwoju
innowacyjnej gospodarki –mówił J. Rożnowski dla portalu gminakleszczow.info,
podsumowując wizytę.
Stwierdził, że na rozwój innowacji
przeznaczone są m.in. środki z Unii
Europejskiej. Rozmowy dotyczyły znalezienia sposobów wykorzystania tych
pieniędzy dla rozwoju technologicznego firm już obecnych w gminie Kleszczów, a też tych, które pojawią się tu
w przyszłości.
(s)

å ciąg dalszy ze str. 5

Prezes Stanisław Jabłoński mówi o inwestycji EKOBENZ sp. z o.o.
Wśród pytań kierowanych do inwestora
pojawiły się kwestie związane m.in. z rodzajem i ilością emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń; z możliwościami wykorzystania
w zakładzie jako surowca alkoholu etylowego
z polskich gorzelni; z zagrożeniem pożarowym
i wybuchowym na terenie zakładu; ze sposobami transportowania tak znacznej ilości etanolu, a następnie syntetycznej benzyny; z ilością samochodów, które w ciągu doby będą
przewozić surowiec i produkty. Na zdecydowaną większość tych pytań odpowiadał współautor raportu środowiskowego, R. Jaworski.
W tle większości zadawanych pytań
brzmiały obawy o to, na ile paliwowa instalacja przyczyni się do zwiększenia negatywnego oddziaływania już istniejących i planowanych w najbliższym czasie do uruchomienia
w północnej części gminy zakładów przemysłowych. Mowa była zarówno o hałasie, dużym obciążeniu gminnych dróg i skumulowanym zanieczyszczeniu powietrza (m.in.
z powstającej walcowni i odlewni aluminium,
zakładu przetwarzania odpadów komunalnych spółki Eko-Region Kleszczów, a także
projektowanej firmy, która ma przetwarzać celulozę). Wyrażono przy tym obawę, że kumulacja nowych inwestycji na rozległym terenie
strefy w Bogumiłowie uniemożliwi rozwijanie
w gminie Kleszczów usług o charakterze rekreacyjno-sportowym.
W pytaniu o to, czy planowana wielkość
zakładu spółki EKOBENZ okaże się ekonomiczna dla inwestora, wyrażona została obawa o możliwość znacznego zwiększenia mocy
przerobowych instalacji. Prezes S. Jabłoński
przyznał, że dopiero po dwóch latach można
będzie w pełni ocenić zyskowność zakładu.
Przyznał też, że jego znacząca rozbudowa nie
będzie możliwa, bo dla kilkukrotnego zwiększenia wydajności konieczne jest zaprojektowanie nowego zakładu od podstaw. Końcowa część spotkania poświęcona została m.in.
sprawom planowanej wielkości zatrudnienia
i kwalifikacji zawodowych pracowników, którzy mają być zatrudnieni.
Reprezentanci Stowarzyszenia Twój
Kleszczów podziękowali za zorganizowanie
spotkania, podkreślając fakt, że członkowie
zarządu spółki EKOBENZ uczestniczyli w nim
osobiście, nie posiłkując się wyłącznie pełnomocnikami.
(s)
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Krew dla Piotrusia

ierwsza tegoroczna akcja krwiodawcza, zorganizowana 15
lutego przez Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie, zorganizowana została na rzecz trzyipółletniego Piotrusia Popiołka, chorego na białaczkę aplastyczną. W akcji, ze względu na trwające ferie zimowe, nie brali udziału uczniowie ZSP w Kleszczowie. Mimo to
organizatorzy dobrze oceniają efekty akcji. Do oddania krwi zgłosiły się pięćdziesiąt cztery osoby, spośród których czterdzieści sześć
zostało przez lekarza zakwalifikowanych do udziału w akcji. Efekt?
Zebranie 20,7 litrów cennego leku.
– Cała ta ilość przekazana została na leczenie małego Piotrusia
– mówi Marek Kaczmarczyk, przedstawiciel Gminnego Klubu HDK
PCK w Kleszczowie. – Chcemy podziękować w imieniu Zarządu
Klubu i rodziców chłopca wszystkim osobom, które oddały krew,
a także tym które z przyczyn zdrowotnych nie mogły tego uczynić,
za wielką mobilizację w celu pomocy temu dziecku.

NR 5/361

Szkolne wieści
Cenna wiedza o mitologii
Znamy już wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej
2012. Wśród 3005 jej uczestników byli też uczniowie Szkoły
Podstawowej w Kleszczowie. Uczennice kl. VI a - Marta Nowacka oraz Karolina Cieślak, uzyskały 58 punktów na 60 możliwych,
zdobywając tytuły laureatów olimpiady. Z tym dorobkiem znalazły się w gronie uczniów, którzy zajęli III miejsce w kraju! Niewiele mniej, bo 54 punkty zdobył uczeń klasy V a - Aleksander Antosiewicz. Został sklasyfikowany w grupie uczniów na VII miejscu.
Patrycja Szczepanik z klasy VI a z dorobkiem 51 punktów znalazła się w grupie zajmującej X miejsce w kraju. W mitologicznej
olimpiadzie wzięli też udział: Paulina Zielińska, Jakub Pustelnik,
Malwina Piechura i Jakub Mielczarek.
Laureaci konkursu: Marta Nowacka, Karolina Cieślak, Aleksander Antosiewicz oraz Patrycja Szczepanik za wykazanie się
wiedzą na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu
otrzymali dyplomy laureata oraz nagrody książkowe, ufundowane przez organizatorów Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej.

Na edukacyjnych targach

21 marca czyli w pierwszym dniu wiosny, z okazji Dnia Otwartego organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie, klub zamierza przeprowadzić akcję rejestracyjną
potencjalnych dawców szpiku kostnego. Informację potwierdzającą
zorganizowanie „Trzeciej Kleszczowskiej Szpikomanii” (taką nazwę
ma nosić akcja) zamieścimy na stronie internetowej gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.
(s)

Internetowe Targi
Edukacyjne

nowy projekt, który uruchomiony został 25 lutego
To całkiem
i potrwa do 15 marca. Dzięki witrynie www.edutargi.pl

uczniowie z całej Polski bez wychodzenia z domu mogą poznawać
ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Targi
mogą być interesujące dla wszystkich, którzy zainteresowani są
podniesieniem kwalifikacji zawodowych.
W wirtualnej hali A (to jedna z zakładek portalu) swoje oferty
przedstawiają szkoły prowadzące studia licencjackie, inżynierskie
i magisterskie. Kiedy odwiedzimy halę B znajdziemy w niej ofertę
studiów podyplomowych, studiów MBA oraz różnego rodzaju szkoleń. Hala C zarezerwowana została dla liceów ogólnokształcących,
techników i szkół zawodowych.
Na targowej witrynie znaleźć można także odpowiedzi na niektóre pytania, jakie mogą pojawiać się w głowach tegorocznych maturzystów, np.: Na ile kierunków można składać dokumenty na studia? Do kiedy trwa rekrutacja na studia? Czy opłata rekrutacyjna
jest zwracana, w przypadku gdy nie dostanę się na studia?
O tym, że projekt spotkał się z dużym odzewem może świadczyć liczba odsłon, umieszczona przy każdej ze szkół. W dwa dni
po uruchomieniu internetowych targów na wielu licznikach widać
było cyfry przekraczające 4000.
(s)

Tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie uczestniczyli w Targach Edukacyjnych, zorganizowanych 1 marca w Bełchatowie. Głównym celem imprezy, organizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie,
jest przybliżenie uczniom ostatnich i przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkim osobom zainteresowanym dalszym kształceniem oferty edukacyjnej uczelni wyższych i szkół policealnych, a także zasad rekrutacji na rok akademicki 2013/2014.
Na liście uczestników, którzy prezentowali swoją ofertę nauczania
na kolejny rok szkolny i akademicki, znalazło się tym razem ponad
30 szkół i uczelni.
Prawie każdy z maturzystów mógł znaleźć ciekawą ofertę. Młodzież zadawała pytania przedstawicielom uczelni i poznawała wymogi rekrutacyjne. Każdy z uczestników wyjazdu zorganizowanego
przez kleszczowski ZSP zebrał pokaźne ilości ulotek reklamowych.
Miejmy nadzieję, że ich lektura okaże się pomocna przy wybieraniu
dalszej drogi kształcenia.

Przegląd konkursowej oferty
Na stronie www.zspkleszczow.pl w zakładce KONKURSY są
zamieszczane informacje na temat ciekawych konkursów, w których mogą uczestniczyć nie tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. To konkursy dla osób z pasją, a także dla tych, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności w nowych dziedzinach (a przy
okazji zdobyć różne nagrody).
W ostatnim dniu lutego w zakładce znajdowały się informacje
o następujących konkursach: III Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!”; Poetycki SMS; Ogólnopolski konkurs fotograficzny;
Konkurs dla młodych poetów; Konkurs dla osób marzących o zawodzie dziennikarza; Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”; Olimpiada medialna – dla uczestników warsztatów dziennikarskich i wszystkich
zainteresowanych.
å ciąg dalszy na str.12

Wynajmę lokal
przy salonie fryzjerskim pod
usługi kosmetyczne
w Kleszczowie
przy ul. Wspólnej 18
(z tyłu POLOmarketu).

Tel. 695-915-495.
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Dopłaty
do materiału siewnego

Do 25 czerwca br. można składać w Agencji Rynku Rolnego wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Dopłaty przysługują rolnikom do materiału kwalifikowanego nabytego i zużytego do siewu/sadzenia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. i dotyczą następujących roślin: ● zbóż ozimych, ● zbóż jarych, ● roślin strączkowych, ● ziemniaka, ● mieszanek zbożowych
i pastewnych (sporządzonych z gatunków albo odmian gatunków objętych systemem dopłat z wyłączeniem ziemniaka, który zostanie objęty dopłatą w 2013 r.).
Materiał siewny należy kupować tylko od przedsiębiorców lub rolników wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Nabywca materiału siewnego powinien otrzymać od sprzedającego odpowiednie dokumenty
potwierdzające zakup. Na fakturze zakupu powinny znajdować się
informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji, numer partii materiału siewnego oraz data
sprzedaży.
Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych nie może przekroczyć
7500 euro.

F

„Wiejski” konkurs

undacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła V
edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
służy promocji polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi i dziedzictwa kulturowego oraz wzbogaceniu publicznej debaty na temat polskiej wsi. Termin nadsyłania prac upływa 31
lipca 2013 r.
Wśród prac, złożonych na wcześniejsze edycje konkursu, są monografie wsi, osobiste wspomnienia mieszkańców wsi, cenne opisy
tradycji oraz życia na wsi, sagi rodzinne, opowiadania, a nawet powieść, wiersze i scenariusz teatralny. Z sylwetkami laureatów i tematyką nagrodzonych dotychczas prac można zapoznać się na stronie
internetowej www.fdpa.org.pl.
Nagrodzone opracowania są wydawane w postaci książkowej
w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Dodatkowo zwycięzca w każdej
z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną - 5 tys. zł brutto.
(s)

ANGIELSKI HISZPAŃSKI NIEMIECKI ROSYJSKI
• zajęcia dla najmłodszych (poprzez zabawę z magicznym światem pacynek)
• zajęcia w małych grupach (4-5 osób)
• nowoczesne technologie (zajęcia z komputerem, wizualizacje multimedialne, konwersacje on line)
• szkolenia in company (realizujemy również szkolenia
z dofinansowaniem UE)
• kursy gimnazjalne i maturalne
• 7 lat doświadczenia i współpraca z wieloma firmami (m.in. ARREKS SA, KWH Pipe POLAND)
• różnorodne metody nauczania (każda metoda jest u
nas wykorzystywana i dopasowana do indywidualnych
potrzeb ucznia)
KLESZCZÓW			
ul. Główna 44 			

KAMIEŃSK
ul. Słowackiego 12

(budynex MAXBUD na górze, I piętro)

Tel. 606-327-887; www.euroglobe.com.pl
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Waloryzacja rolniczych
rent i emerytur

Od 1 marca najniższe świadczenia emerytalne i rentowe zostały podwyższone o 4 proc. Kwota najniższej emerytury pracowniczej (a także rolniczej emerytury podstawowej) wzrosła do 831 zł
15 gr miesięcznie (brutto). W wyniku waloryzacji: ● wysokość renty
socjalnej wzrosła do kwoty 698 zł 17 gr; ● dodatek pielęgnacyjny,
a także dodatek za tajne nauczanie, został podwyższony do 203 zł
50 gr; ● dodatek kombatancki wzrósł do wysokości 203 zł 50 gr; ●
dodatek kompensacyjny po waloryzacji wynosi 30 zł 53 gr; ● wysokość ryczałtu energetycznego zwiększyła się do 165 zł 71 gr miesięcznie; ● dodatek dla sieroty zupełnej wynosi teraz 382 zł 50 gr.
Zasiłek macierzyński, przysługujący w wysokości czterokrotnej
emerytury podstawowej, wzrósł od 1 marca do 3.324 zł 60 gr. Nie
zmieniła się wysokość zasiłku pogrzebowego (4.000 zł), ani wymiar zasiłku chorobowego, wynoszącego 10 zł za 1 dzień czasowej niezdolności do pracy.

Adopcja zwierząt
ze schroniska

Najlepszą formą pomocy zwierzętom ze schroniska jest ich adopcja. Żadne, nawet najlepsze schronisko nie zastąpi czworonogom
prawdziwego domu. Dla psów i kotów jest to jedyna szansa na drugie, lepsze życie!
Adopcja zwierząt to duża odpowiedzialność. Ważne jest, by decyzja o przygarnięciu pieska czy kota ze schroniska była dobrze przemyślana. Pamiętaj, że bierzesz sobie przyjaciela na wiele lat wspólnego
życia. Zwierzę może adoptować tylko osoba pełnoletnia, za okazaniem dowodu tożsamości i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych. Adopcja wiąże się także z uiszczeniem opłaty według stawek ustalonych w cenniku schroniska.
Jeśli uważasz, że jesteś gotowy na adopcję psa lub kota i spełniasz wszystkie warunki formalne, koniecznie zajrzyj na stronę schroniska (www.schronisko.sanikom.pl) i wybierz sobie przyjaciela.

3

PRZEWÓZ MEBLI

3

PRZEPROWADZKI
3

TRANSPORT

Tel. 798 022 424
Tel. 509 441 210

Producent mebli

„MEBLOMAX”

Janusz Moryń

WYKONUJE MEBLE:

● kuchenne, pokojowe, sypialnie,
● komody, stoły, krzesła, ławy
● biurowe, szafy wnękowe
● oraz nietypowe pod zamówienie Klienta.
3 Na wszystkie meble udzielamy gwarancji.
3 Montaż, transport gratis.
3 Wystawiamy fakturę VAT.
Zapraszamy do salonu producenta:
Łuszczanowice 51
tel. (44) 731-48-41, kom. 509-372-199
www.meblomax.org.pl
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kleszczów w zakresie określenia terenów sportowo-rekreacyjnych w obrębie geodezyjnym Czyżów, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 39 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
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów w zakresie określenia terenów sportowo-rekreacyjnych w obrębie geodezyjnym Czyżów, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
Do sporządzania w/w projektu zmiany studium przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XXVII/238/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 września
2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów
w zakresie określenia terenów sportowo-rekreacyjnych w obrębie geodezyjnym Czyżów.
Informuje się o możliwości zapoznania z niezbędną dokumentację
sprawy w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Zainteresowani mogą zgłaszać
uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów w zakresie określenia terenów sportowo-rekreacyjnych w obrębie geodezyjnym Czyżów w terminie do 26 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

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów w zakresie określenia terenów
sportowo-rekreacyjnych w obrębie geodezyjnym Czyżów.
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.
647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów
Uchwały Nr XXVII/238/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów w zakresie określenia terenów sportowo-rekreacyjnych w obrębie geodezyjnym 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 wymienionej zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do dnia 26 marca 2012 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Pełniący funkcję Wójta
JACEK ROŻNOWSKI
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Sport
Grali młodzi tenisiści

1

marca w Szkole Podstawowej w Kleszczowie odbył się
gminny turniej tenisa stołowego, zorganizowany przez LKS
Omega Kleszczów. Turniej, w którym uczestniczyło 40 uczniów
szkół podstawowych, przeprowadził trener Kamil Jarząbek.
W poszczególnych kategoriach trzy pierwsze miejsca wywalczyli:
Klasy I-III (dziewczęta):
● I. Amelia Masłowska, ● II. Wiktoria Żebrowska, ● III. Ewa Śluga.
Klasy I-III(chłopcy):
● I. Mateusz Miarka, ● II. Wojciech Michałek, ● III. Marcin Nowacki.
Klasy IV-VI (dziewczęta):
● I. Łucja Tkacz, ● II. Marta Nowacka, ● III. Kinga Wysocka.
Klasy IV-VI (chłopcy):
● I. Jakub Miarka, ● II. Borys Chmielewski, ● III. Konrad Pulwert.
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze, a nagrodą za zajęcie
trzech pierwszych miejsc był sprzęt sportowy.

Sport
Młodzi piłkarze
mistrzami powiatu

w sali sportowej SP w Łękińsku zostały zorganizo27 lutego
wane mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w halowej

piłce nożnej chłopców do lat 16. Oprócz trzech drużyn reprezentujących gimnazja w Łobudzicach, Domiechowicach i Klukach w imprezie wzięła udział drużyna LKS Omega Kleszczów.
Pierwsze miejsce wywalczyli zawodnicy z Kleszczowa, drugie
- z Domiechowic, trzecie - z Łobudzic. Tytuł najlepszego strzelca
wywalczył Adrian Ociepa (LKS Omega), a najlepszym bramkarzem
został Rafał Dobrzański (Łobudzice).

Skład zespołu Omegi: Mateusz Roczek, Adrian Ociepa, Radosław Klewin, Krzysztof Miller, Radosław Osiewicz, Błażej Kątny, Szymon Sobociński, Mateusz Ryplewicz, Piotr Śluga, Jakub
Urbański, Jakub Sobociński. Trenerzy: Wojciech Węglarski, Marcin
Zimoch.
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużyny otrzymały puchary.
Wszystkie zespoły zostały uhonorowane dyplomami oraz sprzętem
sportowym, ufundowanym przez organizatorów mistrzostw: Radę
Powiatową LZS w Bełchatowie i LKS Omega Kleszczów.

Sprzedam 2 działki
w miejscowości Kamień
przy skrzyżowaniu na Osiny.
Jedna o pow. 0,36 ha,
druga – 0,13 ha.
Tel. 508-760-105.
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Sport
Pływali w Kozienicach

rekordy życiowe uzyskali zawodniD wa
cy LKS Omega Kleszczów - uczniowie

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie podczas zawodów Grand Prix Pucharu Polski w pływaniu, które w dniach 16 i 17
lutego odbyły się w Kozienicach. Monika Szymańska poprawiła swój życiowy rezultat na
800 m stylem dowolnym, zaś Filip Mielczarek
- na 400 m stylem zmiennym. Oto rezultaty
wszystkich startów naszych pływaków:
 Barbara Wasilewska: ● 8. 100 m dowol-

nym 1’01”07, ● 4. 200 m dowolnym
2’06”84, ● 6. 400 m dowolnym 4’26”14,
● 5. 800 m dowolnym 9’05”05.
 Monika Szymańska: ● 17. 200 m dowolnym 2’12”71, ● 16. 400 m dowolnym 4’37”07, ● 11. 800 m dowolnym
9’23”14.
 Filip Mielczarek: ● 14. 400 m zmiennym 4’49”03, ● 44. 200 m dowolnym 2’02”53, ● 17. 200 m zmiennym
2’16”50.

Sport
Puchary Solpark Football League
wręczone

W

niedzielę 24 lutego w SOLPARKU odbyło się uroczyste wręczanie pucharów
i statuetek zawodnikom biorących udział w Solpark Football League.
Puchar dla najlepszej drużyny otrzymał United IPR. Tytuł najlepszego strzelca zdobył Jakub Frajtak, a najlepszego bramkarza - Marcin Wyszkowski. Za najlepszego zawodnika tej rundy rozgrywek uznany został Kamil Szczęsny.

Sport
Omega mistrzem

w Kleszczowie w hali
17 lutego
sportowej SOLPARKU odbył

się finałowy turniej mistrzostw województwa łódzkiego Ludowych Zespołów Sportowych w halowej piłce nożnej seniorów. W turnieju startowało 5
zespołów: LUKS Gomunice (pow. radomszczański), LZS Zelów (pow. bełchatowski), Orzeł Nieborów (pow.
łowicki), Ner Poddębice (pow. poddębicki) i LKS Omega Kleszczów.

Drużyna Omegi Kleszczów po raz drugi z rzędu wyszła zwycięsko z turniejowych
pojedynków. W kolejnych meczach padły
następujące rezultaty: ● Gomunice - Zelów
3:5, ● Nieborów - Poddębice 1:0, ● Zelów Kleszczów 0:4, ● Nieborów - Gomunice 4:1,
● Kleszczów - Poddębice 2:2, ● Zelów - Nieborów 1:2, ● Poddębice - Gomunice 8:1,
● Nieborów - Kleszczów 3:4, ● Poddębice
- Zelów 4:2, ● Gomunice - Kleszczów 0:5.
å ciąg dalszy na str. 12

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w
Kurnosie (tel. 991).
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 73540-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
354 226.
• Awarie w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 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 robocze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Radomsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
Poza tymi godzinami zgłoszenia awarii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE tel. 992.
• Awarie oświetlenia ulicznego należy
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695122-863 lub 692-130-780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel „Imperial”
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-34
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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å ciąg dalszy ze str. 8

Szkolne wieści

Godzina bez prądu
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie przyłącza się w marcu do
ogólnoświatowej akcji „Godzina dla Ziemi”. Akcja zaplanowana jest
na dzień 23 marca, na godzinę 20.30. Głównym elementem akcji
będzie wyłączenie na jedną godzinę światła w domach, instytucjach
i innych obiektach. Ma to pokazać zaangażowanie uczestników
i troskę o środowisko naturalne i zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
„Godzina dla Ziemi” odbędzie się na świecie już po raz siódmy
Do tej pory przyłączyło się do niej 150 państw. Szczególnie spektakularne jest wygaszanie świateł w takich obiektach jak: wieża Eiffla
w Paryżu, opera w Sydney, Brama Brandenburska w Berlinie czy
Zamek Królewski w Warszawie.
Uczniowie SP w Kleszczowie pragną zachęcić mieszkańców
gminy do udziału w tej akcji. Więcej informacji można znaleźć na
stronie szkoły www.spkleszczow.republika.pl i w ulotkach przygotowanych przez uczniów.

Spełniali marzenia
8 lutego w jednej z piotrkowskich restauracji opiekunki zorganizowanej w kleszczowskim gimnazjum akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” - Ilona Ziemba i Agnieszka Retkiewicz wraz z grupą gimnazjalistów spotkały się z Kacprem - podopiecznym Fundacji Mam Marzenie.
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Kacper to przesympatyczny i spokojny dwunastolatek
zmagający się z ciężką chorobą. Uwielbia
koszykówkę, w której
sam odnosił niemałe
sukcesy. W obecności
przedstawicieli fundacji przekazano chłopcu sprzęt komputerowy o wartości 3000
zł. Umożliwi on chłopcu kontakt z kolegami
podczas długich i częstych pobytów w szpitalu. Relację z tego spotkania znaleźć można na stronie internetowej fundacji: http://www.
mammarzenie.org/marzyciel/9260,9,laptop.

Zabawa na koniec karnawału
Miniony już karnawał roku 2013 uczniowie Szkoły Podstawowej
w Łękińsku pożegnali w trakcie zabawy, zorganizowanej w ramach
zajęć świetlicowych. Wspólnie z wychowawcami świetlicy bawili się
przy najpopularniejszych przebojach. Zabawę uświetniły konkursy
przeprowadzone przez uczennice trzeciej klasy. Uczestnicy zabawy
wybrali Króla i Królową Balu. Tytuł Królowej został przyznany Kindze Bartyzel z kl. III, a Królem Balu został uczeń kl. I - Igor Urbaniak.
Zaszczyty związane z pełnieniem funkcji dworzan Najjaśniejszej

Omega mistrzem

å ciąg dalszy ze str. 11
Końcowa kolejność: 1. LKS Omega Kleszczów 2. LKS Orzeł
Nieborów 3. LKS Ner Poddębice 4. MG LKS Zelów 5. LUKS Gomunice.
Skład LKS Omega Kleszczów: Michał Zientarski, Michał Czaplarski, Dawid Barański, Łukasz Marciniak, Witold Grzywiński, Dariusz Słomian, Hubert Górski, Mateusz Jacak.
Trener: Marcin Zimoch.
Królem strzelców
turnieju został zdobywca czterech goli,
piłkarz Omegi Michał
Czaplarski, który został uhonorowany statuetką przez przewodniczącego Zrzeszenia
LZS w Łodzi – Marka
Mazura. Nagrodę dla
najlepszego bramkarza otrzymał Jarosław
Rusek z drużyny Orła
Nieborów.

Pary przypadły Amelii Wachnik, Julii Blada i Erykowi Krzympcowi.
Zabawa karnawałowa miała też miejsce w Szkole Podstawowej
w Kleszczowie. Uczniowie starszych klas (na zdjęciu) bawili się 6 lutego na popołudniowej dyskotece.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika

l naprawy powypadkowe
l instalacje LPG
l serwis klimatyzacji

l kompleksowa naprawa
zawieszeń
l części zamienne - opony

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405

SOLIDNIE I Z GWARANCJĄ

