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Rękodzieło i Pazura na Dzień Kobiet
uże, gminne imprezy to dobra okazja do promocji. Znakomi-
cie wykorzystuje to Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. 

Taka okazja nadarzyła się 4 marca, kiedy w auli kompleksu SOL-
PARK odbywał się kabaretowy 
występ Cezarego Pazury, zor-
ganizowany przez GOK z okazji 
Dnia Kobiet. 

Występ C. Pazury, które-
mu towarzyszyli Piotr Bałtro-
czyk oraz Danuta Stankiewicz, 
nie wymagał szczególnej re-
klamy. Na ten punkt progra-
mu okolicznościowej impre-
zy zjawiło się więcej chętnych 
niż jest w auli miejsc siedzą-
cych. Przewidując tak znacz-

Hala kompleksu SOLPARK Kleszczów była 10 i 11 marca areną mistrzostw Polski w kickboxingu. 

Ponad 270 zawodników 
w SOLPARKU

To było z pewnością wielkie wyzwanie organizacyjne dla pracowników SOLPAR-
KU oraz dla samego obiektu. Pierwsze doświadczenia w organizacji imprezy tej rangi 
kompleks SOLPARK zdobywał już przed rokiem, kiedy odbyły się tu Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów w Kickboxingu. Wzięło w nich wtedy udział 135 sportowców.

W tym roku Polski Związek Kickboxingu podniósł poprzeczkę, dokładając dodat-
kową kategorię wiekową – juniorów starszych. Zawodnicy reprezentujący 70 polskich 
klubów, w których działają sekcje kickboxingu, zostali podzieleni na 4 kategorie. Do 
sobotnich eliminacji przystąpiło 13 juniorek starszych, 84 juniorów starszych, 29 se-
niorek oraz 148 seniorów. Eliminacje prowadzone były w przedpołudniowej i popołu-
dniowej turze. W niedzielę odbyły się najpierw walki półfinałowe, a o godzinie 13 za-
częła się finałowa gala.

Przedświąteczna 
zbiórka do puszek

W niedzielę 18 marca Szkolne Koło PCK w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych wraz z Gminnym Klubem Honorowych Daw-
ców Krwi PCK w Kleszczowie organizują zbiórkę do puszek PCK 
na paczki wielkanocne. Paczki zostaną rozdane przed Świętami 
Wielkanocnymi najbardziej potrzebującym uczniom i osobom sa-
motnym z gminy Kleszczów.

D ną frekwencję GOK zor-
ganizował w kompleksie 
SOLPARK prezentację 
prac z rękodzieła arty-
stycznego, wykonanych 
przez pracownice Gmin-
nego Ośrodka Kultury.

Już  na  dw ie  go -
dziny przed kabareto-
wym występem górny 
hol SOLPARKU, któ-
rego rozległość sprzy-
ja organizowaniu takich 
wystaw i prezentacji, za-
częło odwiedzać coraz liczniejsze grono osób. Prezentacja prac po-
łączona była z kiermaszem. Można było kupić kwiaty z bibuły, kartki 
świąteczne wykonane techniką pergaminową lub z pomocą ha-
ftu matematycznego, a także wyroby ceramiczne, szydełkowe, je-
dwabne szale filcowane, a także ręcznie malowane.

Prace związane były tematycznie z nadchodzącymi świętami 
wielkanocnymi. Największym powodzeniem wśród kupujących cie-
szyły się wykonane z włóczki zajączki oraz wszelkie ozdoby wielka-
nocne przygotowane techniką origami.

Przykłady rękodzieła artystycznego można nadal oglądać na 
wystawie w holu Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. (s)

Po długich, trwających ponad pół roku negocja-
cjach gmina Kleszczów przejmuje w zarząd na dzie-
sięć lat wszystkie drogi powiatowe, które znajdują się 
po południowej stronie odkrywki KWB „Bełchatów”.

Strategiczne rozwiązanie
To ważna decyzja, dla której punktem wyjścia było wcześniej-

sze przejęcie w zarząd całego odcinka ulicy Głównej w Kleszczo-
wie. Jest to także droga powiatowa, która – jak wiemy – zostanie 
poddana kompleksowej przebudowie.

Jakie korzyści przyniesie gminie czasowe pełnienie funkcji za-
rządcy części powiatowych dróg?

– Przede wszystkim pozwoli zmniejszyć koszty ponoszone 
w przyszłych latach na opłaty za umieszczanie w pasie drogi infra-
struktury technicznej, niezwiązanej z potrzebami drogi – mówi Ka-
zimierz Hudzik, sekretarz gminy Kleszczów. – Dotyczy to stałych, 
corocznych opłat za sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetycz-
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å ciąg dalszy ze str. 1
ne czy gazowe, które planujemy wybudować przy powia-
towych drogach. Nie będziemy musieli także ponosić na 
rzecz powiatu opłat za zajęcie pasa drogowego na okres 
budowy tej infrastruktury. Dochodem gminy będą wszelkie 
opłaty za zajęcie pasa drogowego, wnoszone przez innych 
inwestorów umieszczających rozmaite przyłącza w pasie 
drogowym.

Zarówno Zarząd Powiatu, jak i Rada Powiatu Bełcha-
towskiego wyraziły już zgodę na takie uregulowanie spraw, 
dotyczących położonych na terenie naszej gminy odcinków 
następujących dróg powiatowych:
• nr 3915E Kamieńsk-Łękińsko, Łękińsko – Brudzice
• nr 1500E Kalisko – Sulmierzyce (z wyłączeniem ulicy 

Głównej, której dotyczyła uchwała z kwietnia)
• nr 1901E Żłobnica – Sulmierzyce
• nr 1900E Łękińsko – Chorzenice
• nr 1921E Kleszczów – Brudzice.

Jak już informowaliśmy uchwałę w sprawie przejęcia 
w zarząd odcinków pięciu dróg powiatowych Rada Gmi-
ny Kleszczów podjęła podczas swojego posiedzenia w lu-
tym. Uchwała dotycząca przejęcia ulicy Głównej została 
natomiast podjęta 19 kwietnia ubiegłego roku. Wójt gmi-
ny Kleszczów stał się zarządcą wymienionych odcinków 
dróg z dniem 28 lutego. W przyjętej w lutym uchwale Rada 

Gminy wyrazi ła 
też zgodę na to, 
by gmina Klesz-
czów przejęła od 
Zarządu Powiatu 
Bełchatowskiego 
zarządzanie dro-
gą powiatową nr 
1500E na terenie 
gminy Bełchatów, 
na odcinku od gra-
nicy gminy Klesz-
czów do skrzy -
żowania z drogą 
wo jewódzką nr 
484 w Kalisku.

Dz ięk i  temu 
gmina będzie mo-

gła przystąpić do prac projektowych związanych z przebu-
dową odcinka drogi Piaski–Kalisko, aby poprawić warunki 
komunikacyjne na drodze, która najpóźniej w maju br. zo-
stanie w pobliżu Czyżowa połączona z budowanym obec-
nie odcinkiem obwodnicy gminnej.

Zgodnie z projektami Wojewódzkiego Zarządu Dróg 
w Łodzi dzisiejsze skrzyżowanie dróg w Kalisku będzie 
przebudowane. Powstanie tu rondo, do którego włączony 
zostanie przebudowany przez gminę fragment drogi powia-
towej nr 1500E.

(s)

Strategiczne rozwiązanie

Gmina Kleszczów przebudowała wie-
le odcinków dróg powiatowych i ma w 
planach kolejne takie inwestycje

Większa kwota 
odzyskanej akcyzy

1 do 29 lutego Urząd Gminy przyjmował od rolników wnioski doty-
czące zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie ole-

ju napędowego. Dokumenty niezbędne do starania się o zwrot należnych 
pieniędzy złożyło w tym czasie 92 producentów rolnych. To liczba o 15 pro-
cent większa niż przed rokiem.

– W złożonych wnioskach producenci rolni wykazali ponad 747 hekta-
rów użytków rolnych, na które przysługuje powyższy zwrot – mówi Anita 
Mielczarek, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gmi-
ny. – Do wniosków producenci rolni dołączyli faktury VAT na zakup oleju 
napędowego na łączną ilość prawie 35.502 litrów. Wyliczona na ich pod-
stawie kwota zwrotu wyniesie 33.278,62 zł. Decyzje dotyczące zwrotu czę-
ści podatku akcyzowego wydane zostaną w terminie 30 dni od daty złoże-
nia wniosku, natomiast wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi 
w terminie od 2 do 30 kwietnia.

Już teraz zachęcamy rolników do gromadzenia faktur, związanych z za-
kupem oleju napędowego do maszyn rolniczych. Będą one potrzebne do 
starania się o zwrot kolejnej kwoty akcyzy za okres od 1 lutego do 31 sierp-
nia 2012 r.

(s)

Zmiany w Studium na finiszu
bliża się do finału maraton związany z pracami Urzędu Gminy oraz 
Rady Gminy Kleszczów nad wprowadzeniem zmian w Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klesz-
czów.

Prace te trwają już drugi rok. Ważnym momentem było wyłożenie do 
publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach od 22 marca do 20 kwietnia 2011 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy. Od 22 marca do 13 maja ub. roku osoby praw-
ne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej mogły wnosić swoje uwagi do projektu studium. Uwagi składane na 
piśmie zawierały tak szczegółowe dane jak: imię i nazwisko lub nazwę jed-
nostki organizacyjnej wraz z adresem, a także oznaczenie nieruchomości, 
której uwaga dotyczyła.

Znaczna większość uwag, zgłoszonych do 13 maja 2011 r. została roz-
patrzona 15 lipca na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji 
Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Spraw 
Społecznych i Obywatelskich. Efektem decyzji podjętych wcześniej przez 
wójta gminy, a potem na tym wspólnym posiedzeniu komisji jest liczące 31 
stron obszerne zestawienie, w którym w układzie tabelarycznym opraco-
wane zostały rozstrzygnięcia każdej ze zgłoszonych uwag. Uwagi do Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczów zgłosiło w sumie 185 podmiotów, przy czym niektóre – po kil-
ka. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznawać się z rozstrzygnięciami do 
18 sierpnia.

Sprawy najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane pod względem for-
malnym, a także ponownie złożone wnioski do studium rozpatrywane były na 
jeszcze dwóch wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy: 24 listopa-
da 2011 r. i 14 lutego 2012 r. Opinia przyjęta przez radnych na ostatnim ze 
wspomnianych posiedzeń kończy się następującym wnioskiem:

„Komisje wnioskują o przygotowanie projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kleszczów i zwołanie Komisji i sesji Rady do I poło-
wy marca 2012 roku w celu podjęcia uchwały, w dotychczasowym zaakcep-
towanym kształcie z uwzględnieniem wniosków rozpatrzonych pozytywnie”.

Uchwalenie zmian w Studium nastąpić miało jeszcze pod koniec 2011 
roku. Proces ten został jednak przedłużony ze względu na prowadzone 
przez Radę Gminy negocjacje w sprawie rekompensat dla gminy Klesz-
czów i jej mieszkańców z tytułu uwzględnienia w studium wniosku Elektrow-
ni Bełchatów o lokalizację czwartego zbiornika na magazynowanie gipsu w 
obrębie zwałowiska wewnętrznego KWB Bełchatów.

(s)

Wyrazy podziękowania 
wszystkim, którzy uczestniczyli 

w ceremonii pogrzebowej 
Ś.P. TERESY KUC

składa Rodzina

Z

Od
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KOMUNIKATY

PODZIĘKOWANIE
Chcielibyśmy bardzo serdecznie i gorąco podziękować za pomoc i wsparcie Panu Se-

kretarzowi Gminy Kleszczów, Pani Sołtys Łękińska, Prezesowi Ochotniczej Straży Pożar-
nej i strażakom w Łękińsku, członkom Klubu Seniora w Łękińsku, Księdzu Proboszczo-
wi w Łękińsku i parafianom naszej parafii, Komendantowi Policji i funkcjonariuszom 
policji w Gminie Kleszczów, wszystkim znajomym, sąsiadom i wszelkiego rodzaju Orga-
nizacjom w naszej Gminie Kleszczów. 

Wiemy, że macie bardzo dobre serca i zawsze można na Was wszystkich polegać i li-
czyć, że nie pozostawicie nikogo w potrzebie. Dowodem jest sytuacja, w jakiej znaleźliśmy 
się po pożarze domu w dniu 02.02.2012 roku.

Niechaj Bóg chroni Was wszystkich i Wasze rodziny przed chorobami i nieszczęścia-
mi, których czasami doświadczamy w życiu.

Cecylia i Wojciech Kozłowscy

O

„Dni otwarte” w gminnych przedszkolach
yrektorzy publicznych przedszkoli samorządowych w: Kleszczowie, Łękińsku i Łuszczano-
wicach informują, że 1 marca rozpoczęły się zapisy dzieci na nowy rok szkolny 2012/2013. 

Zapisy prowadzone będą do 31 marca.
Tradycyjnie każda z placówek przedszkolnych gminy Kleszczów organizuje „Dni otwarte”, pod-

czas których zainteresowani rodzice wraz z dziećmi mogą poznać bliżej wychowawców przedszkoli, 
wyposażenie i ofertę każdej z placówek. „Dni otwarte” zostaną zorganizowane:
•	 16 marca (piątek) od godz. 9.30 – przedszkole w Kleszczowie,
•	 20 marca (wtorek) od godz. 12.00 – przedszkole w Łuszczanowicach,
•	 22 marca (czwartek) od godz. 9.30 – przedszkole w Łękińsku.

Zbliża się czas PIT-ów
Mieszkańcy gminy Kleszczów 

mogą – jak co roku – zaopatrzyć się w 
Urzędzie Gminy w formularze PIT-ów, 
potrzebnych do indywidualnego rozli-
czenia podatku dochodowego. Oprócz 
najczęściej wypełnianych formularzy 
w Punkcie Obsługi Klienta znajdują się 
także broszury informacyjne wydane 
przez Ministerstwo Finansów, pomocne 
w poprawnym wypełnianiu rocznego ze-
znania podatkowego.

Służby skarbowe – tak jak przed 
rokiem – zachęcają do wysyłania de-
klaracji podatkowych za pośrednictwem 
Internetu, poprzez system e-deklaracje, 
bez kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego. Wyliczają takie korzyści tej 
metody, jak: oszczędność czasu, niższe 
koszty złożenia deklaracji podatkowej, 
łatwość wypełnienia, gwarancję popraw-
ności składanej deklaracji, szybszy zwrot 
nadpłaty oraz ochronę środowiska. Zain-
teresowanych odsyłamy po szczegóły na 
stronę www.e-deklaracje.gov.pl.

Poradnia Życia Rodzinnego
Dla mieszkańców szukających 

wsparcia Poradnia Życia Rodzinne-
go w Kleszczowie jest dostępna we 
wtorki w godz. 13.30–17.30. Podobnie 
jak w poprzednim roku poradnię prowa-
dzi pedagog ds. resocjalizacji – Eurelia 
Prus.

O porady mogą się do niej zwracać 
m.in. ● osoby uzależnione od alkoholu, 
chcące podjąć leczenie, ● kobiety nie 
radzące sobie z problemem synów lub 
mężów nadużywających alkoholu, ● 
rodzice mający problemy wychowawcze 
z dziećmi, ● dzieci i młodzież z proble-
mami emocjonalnymi.

Poradnia Życia Rodzinnego 
w Kleszczowie działa w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. 
Osiedlowa 2), pokój nr 29.

D

Wraca sprawa RZPO
ak informowaliśmy 16 stycznia 
wydana została decyzja Wójta 

Gminy Kleszczów odmawiająca ustale-
nia środowiskowych uwarunkowań dla 
planowanej przez EKO-REGION Klesz-
czów Sp. z o.o. budowy Regionalne-
go Zakładu Przetwarzania Odpadów 
(RZPO) w Bogumiłowie. Inwestor sko-
rzystał z przysługującego mu prawa za-
skarżenia tej decyzji do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie 
Trybunalskim. SKO po zapoznaniu się z 
dokumentacją, dotyczącą wspomnianej 
sprawy postanowiło uchylić zaskarżoną 
decyzję i przekazało sprawę do ponow-
nego rozpoznania przez Wójta Gminy 
Kleszczów. (s)

Opiekunowie dzienni zastąpią żłobki
bowiązująca od kwietnia 2011 r. tzw. 
ustawa żłobkowa ma ułatwić organizo-

wanie opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. 
Ustawa wprowadziła nowe formy, z pomocą któ-
rych gminy mogą organizować opiekę nad tymi 
dziećmi. Jest wśród nich klub dziecięcy, jest 
opiekun dzienny, a także niania. Opiekun dzien-
ny to najłatwiejszy do zorganizowania sposób 
opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat.

– Ta forma nie wymaga ani budowania spe-
cjalnej siedziby, ani tworzenia przez gminę no-
wej jednostki organizacyjnej – mówi sekretarz 
gminy Kazimierz Hudzik. – Opiekun dzienny to 
osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, spełnia-
jąca warunki lokalowe, jak i organizacyjne do 
sprawowania opieki nad małymi dziećmi. Może 
organizować tę opiekę w swoim domu, albo 
w wynajętym lokalu. Opiekun dzienny może 
sprawować opiekę maksymalnie nad piątką 
dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat.

Gmina ogłasza nabór osób, które chciałyby 
świadczyć usługi opiekunów dziennych, gmina 
podpisuje też z takimi osobami umowę, w której 
określone są obowiązki, czas, miejsce sprawo-
wania opieki oraz wysokość wynagrodzenia. To 
gmina wypłaca wynagrodzenie opiekunom, na-
tomiast rodzice, którzy korzystają z usług wpła-
cają gminie należność, zgodnie ze stawkami 
uchwalanymi przez radę gminy.

Już w połowie ub. roku Urząd Gminy 
w Kleszczowie zachęcił mieszkających na te-
renie gminy rodziców, którzy wychowują dzieci 
w wieku do 3 lat, by zgłaszali, jakie formy zorga-
nizowania opieki żłobkowej byłyby dla nich sa-
tysfakcjonujące. Okazało się, że ponad 10 ro-
dziców zainteresowało się powierzeniem opieki 
nad dziećmi opiekunowi dziennemu.

Rada Gminy Kleszczów we wrześniu 
2011 r. podjęła więc uchwały, regulujące: wy-
sokość opłat za pobyt dziecka u opiekuna 
dziennego, maksymalną opłatę za wyżywienie 
dziecka, a także maksymalne wynagrodzenie 
opiekuna dziennego. Ustalono, że za godzinę 
opieki nad jednym dzieckiem opiekun dzienny 
otrzyma wynagrodzenie w kwocie 7 zł. Kwota, 
którą na konto Urzędu Gminy będą mieli wpła-
cić rodzice, powierzający dzieci opiekunom 
dziennym, wyniesie 3 zł za godzinę, natomiast 
dzienna stawka żywieniowa na jedno dziecko 
została przyjęta na poziomie 7 zł.

W listopadzie wójt gminy Kleszczów ogło-
sił konkurs na dziennych opiekunów. Czte-
ry ze zgłoszonych w konkursie kandydatek 
po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowe-
go i sprawdzeniu warunków mieszkaniowych 
(opieka nad dziećmi będzie realizowana w do-
mach opiekunek) odbyły w marcu wymagane 
160-godzinne szkolenie. Ponieważ musiały je 
odbyć na własny koszt cenna okazała się po-
moc Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, któ-
ra potraktowała te szkolenia jak typowe kursy 
zawodowe i udzieliła paniom stosownego dofi-
nansowania. Urząd Gminy udostępnił zaś lokal 
do przeprowadzenia zajęć i sfinansował kosz-
ty badań zdrowotnych opiekunek. Dodajmy, że 
w ramach szkoleń przyszłe opiekunki dzien-
ne odbyły 30-godzinną praktykę, zajmując się 
najmłodszymi dziećmi w przedszkolach gminy 
Kleszczów.

Szczegóły organizacyjne, związane z roz-
poczęciem pracy przez przeszkolone opiekunki 
dzienne Urząd Gminy ogłosi już wkrótce (także 
na łamach „Informatora”). (s)

J
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Co powinien 
wiedzieć 

dawca szpiku
marca w auli kompleksu SOL-
PARK Kleszczów przeprowa-

dzona została prelekcja, której głównym 
tematem było dawstwo szpiku kostne-
go. Mieszkańcy gminy, a także ucznio-
wie Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych 
w Kleszczowie dowiedzieli się m.in., że 
honorowym dawcą szpiku może zostać 
zdrowa osoba w wieku od 18 do 55 lat, 
która nie chorowała na nowotwory, cho-
roby hematologiczne, choroby immuno-
logiczne i nie jest nosicielem wirusa HIV, 
HBS, HCV (żółtaczki typu B i C). Specja-
liści ze szpitala im. M. Kopernika w Ło-
dzi oraz z Fundacji Przeciwko Leuke-
mii z Warszawy omówili też medyczne 
aspekty leczenia białaczki oraz ważną 
rolę dawców szpiku kostnego w walce 
z tą chorobą.

Wspomniana akcja edukacyjna to 
wspólna inicjatywa Łódzkiego Oddziału 
Okręgowego PCK oraz Gminnego Klu-
bu Honorowych Dawców Krwi w Klesz-
czowie. Realizację projektu wspar-
ła także Gmina Kleszczów. Kolejnym 
elementem promowania honorowe-
go dawstwa szpiku kostnego w gmi-
nie Kleszczów była akcja rejestracyjna 
potencjalnych dawców szpiku kostne-
go (PDSK), zorganizowana 9 marca 
w kompleksie SOLPARK. Jej organi-

å ciąg dalszy na str. 5
WÓJT GMINY KLESZCZÓW 

ogłasza konkurs ofert na najem lokalu handlowo-usługowego
w budynku komunalnym w Kleszczowie, ul. Główna 112

Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności handlowo-usługowej w ustalonym przez Wynajmującego standardzie.
2. Okres trwania umowy – 1 rok z możliwością jej przedłużenia.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidłowego wykorzystania obiektu 

i znajdujących się w nim urządzeń i wyposażenia.
4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wpłacenia kaucji gwarancyjnej 

w wysokości 1.500 zł.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do uiszczenia 

należnego podatku od nieruchomości.
Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenia socjalnego , WC, magazynu, pomieszczenia 
handlowego, korytarza, o łącznej powierzchni 39,61 m².
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe, wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, 
centralne ogrzewanie, elektryczne oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Zainteresowani najmem mogą oglądać przedmiot najmu w dni powszednie w godz. 11.00–14.00 
w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, 
ul. Główna 45 lub pod nr tel. 44/ 731-31-10 wew. 140.
Oferty winny zawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględnieniem podatku VAT) oraz propozycję 

waloryzacji czynszu,
• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedzibę, nazwę firmy,
• koncepcję funkcjonowania lokalu handlowo-usługowego w Kleszczowie,
• charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „LOKAL UL. GŁÓWNA 112 W KLESZCZOWIE” należy 
składać w terminie do dnia 30 marca 2012 r. do godziny 12°° włącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia z oferentami dodatkowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni zostaną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub unieważnienia konkursu.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Terminy 
szczepień 

profilaktycznych
Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-

wotnej w Kleszczowie przygotował już 
harmonogram tegorocznych szczepień 
profilaktycznych, z których skorzystać 
będą mogli bezpłatnie mieszkańcy gminy 
Kleszczów. Oto szczegóły:
Szczepienia przeciwko wirusowi HPV 
(uczennice IV klas szkół podstawowych)

● 19 kwietnia – I dawka; ● 21 czerwca – 
II dawka; ● 23 października – III dawka.

Szczepienia przeciwko meningoko-
kom (dla osób, które nie były szczepione)
•	 17-22 września

Szczepienia przeciwko pneumokokom 
(dla dzieci w wieku 2-5 lat)
•	 17-22 września

Szczepienia przeciwko grypie (dla całej 
populacji)
•	 17-22 września

Szczepienia noworodków (od 6 tygo-
dnia życia)
•	 zgodnie z kalendarzem szczepień

Szczegółowych informacji udziela 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Kleszczowie (tel. 44/ 731-30-80).

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów
EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 5 i 6 kwietnia 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:
•	 5 kwietnia: ● Rogowiec, ● Kamień, ● Dębina, ● Żłobnica, ● Antoniówka, ● Łuszczanowice, ● Kol. 

Łuszczanowice, ● Wolica, ● Czyżów.
•	 6 kwietnia:
o Łękińsko: ● ul. Północna, ● ul. Modrzewiowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Miła, ● ul. Ustronna, ● ul. Rolna, ● 

ul. Długa, ● ul. Słoneczna, ● ul. Poprzeczna, ● ul. Akacjowa, ● ul. Leśna, ● ul. Klonowa, ● ul. Szkolna.
o Kleszczów: ● ul. Główna, ● ul. Sosnowa, ● ul. Słoneczna, ● ul. Szkolna, ● ul. Tylna, ● ul. Krótka, ● 

ul. Polna, ● ul. Boczna, ● ul. Ogrodowa, ● 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 !!!

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.
EKO-REGION Sp. z o.o.

2
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å ciąg dalszy na str. 8

Agencja Rozwoju 
Regionalnego
 „ARREKS” 

informuje, iż w zasobach Kleszczowskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości posiada do wynajęcia 
pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 25 m2 

pod działalność gospodarczą. Zainteresowanych 
wynajmem prosimy o kontakt. 

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

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

zaprasza do skorzystania ze szkolenia:
„Kurs języka rosyjskiego I stopnia”.

Zajęcia obejmują 60 godz. dydaktycznych, prowadzone 
będą w godzinach popołudniowych w Kleszczowie. 
Cena - 700 zł od osoby. Istnieje możliwość rozłożenia opła-
ty na raty. Planowane rozpoczęcie - II połowa marca br.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

zator - Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczo-
wie rozpoczął rejestrowanie potencjalnych dawców od godz. 10.00. 
Ostatecznie na liście osób, które zgłosiły gotowość oddania szpi-
ku znalazły się 32 nazwiska. W większości byli to uczniowie Zespo-

łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
oraz dwie nauczycielki.

Organizatorzy uzyskali cen-
ne wsparcie ze strony komplek-
su SOLPARK, nie tylko w po-
staci udostępnienia miejsca do 
przeprowadzenia akcji. Wśród 
osób, które zarejestrowały się 
jako potencjalni dawcy szpiku 
kostnego zostały rozlosowane 
karnety, uprawniające do sko-
rzystania z usług SOLPARKU.

W trakcie „Kleszczowskiej 
Szpikomanii” Gminny Klub HDK 
PCK przeprowadził też kolejną 

akcję honorowego krwiodawstwa. Krew oddało 15 osób. Za naszym 
pośrednictwem organizatorzy akcji przekazują serdeczne słowa po-
dziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w akcji rejestracyjnej, 
a także oddali honorowo krew.

(s)

Coraz częściej do przekazywania tego wsparcia zachęcają wła-
dze samorządowe. Niedawno do mieszkańców powiatu bełchatow-
skiego trafiły ulotki sygnowane przez władze powiatu. Starosta Szcze-
pan Chrzęst namawia w ulotkach do przekazywania 1 procent podatku 
organizacjom pożytku publicznego, działającym właśnie na terenie po-
wiatu. W ulotce zostały zamieszczone dane dwunastu takich organiza-
cji, podane są też kolejne kroki prowadzące do przekazania wsparcia 
konkretnej organizacji.

Kampanię społeczną „1 procent dla łódzkiego” rozpoczęły także 
władze (rządowe i samorządowe) naszego regionu. 

„Mieszkańcy, świadomie wybierając organizację, którą chcą wes-
przeć, mogą wpływać na istniejącą w ich otoczeniu ofertę, by potem 
korzystać z tych rodzajów oferowanego wsparcia, które w ich odczu-
ciu najlepiej odpowiada na istniejące potrzeby. Z tego względu Urząd 
Marszałkowski w Łodzi - we współpracy z Łódzką Wojewódzką Radą 
Działalności Pożytku Publicznego - inicjuje kampanię mającą na celu 
zachęcenie mieszkańców regionu do świadomego przekazywania 

ZSP przygotowany 
do naboru

asza szkoła – pewna przyszłość, dobra praca oraz Nowo-
czesność - Aktywność - Wysokie wyniki – to główne hasła, 

z pomocą których Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie będzie promować się w trakcie rozpoczynającej się niedługo ak-
cji rekrutacji uczniów na nowy rok szkolny.

– W ramach prowadzonej promocji będziemy kolportować nowe 
ulotki, w których zainteresowani znajdą informacje „w pigułce” – 
mówi dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz. – Oprócz pełnej informa-
cji o profilach kształcenia, które zaplanowaliśmy w roku szkolnym 
2012/2013 przekażemy zainteresowanym szczegółowy harmono-
gram prowadzonej rekrutacji, a także zestaw atutów, które wyróż-
niają nasze liceum i technikum spośród innych szkół ponadgimna-
zjalnych w najbliższych powiatach.

Niewątpliwym atutem ZSP w Kleszczowie jest dostęp do zaple-
cza sportowego w kompleksie SOLPARK – do boiska piłkarskiego 
z podgrzewaną sztuczną murawą, krytej pływalni, doskonale wypo-
sażonej siłowni, wielofunkcyjnej hali sportowej. Ta baza umożliwia 
prowadzenie treningów w różnych dyscyplinach sportowych.

Dla osób, które podejmą naukę w klasie o profilu sportowym za-
chętą będzie bez wątpienia możliwość udziału w zróżnicowanych 
zajęciach sportowych, prowadzonych przez wykwalifikowaną ka-
drę, a także udział w obozach sportowych. W ulotce wspomina się 
też o najważniejszych z uzyskanych dotąd sportowych osiągnię-
ciach młodzieży ZSP.

1 procentu podatku, szczególnie na organizacje z terenu województwa 
łódzkiego” – to fragment informacji promującej wspomnianą kampanię.

W tym roku w Łódzkiem do skorzystania ze wsparcia w posta-
ci 1 proc. podatku uprawnione są 364 organizacje. Natomiast w całej 
Polsce takich organizacji jest już ponad 7000. Ich najbardziej aktualną 
bazę wraz z numerami rachunków bankowych znajdziemy w biuletynie 
informacji publicznej portalu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
(http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego). 

Przed rozliczeniem indywidualnego PIT-u warto jest sprawdzić wy-
kaz podmiotów uprawnionych do takiego wsparcia. Organizacje, które 
w poprzednich latach korzystały z publicznych darowizn są zobowią-
zane do składania sprawozdań: finansowych i merytorycznych z pro-
wadzonej działalności. Jeśli nie dopełnią tego obowiązku są usuwane 
z wykazu podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1 proc. podatku.

Działają także specjalne portale, które także prowadzą własne wy-
kazy organizacji pożytku publicznego i szczegółowo informują, jak na-
leży przekazywać 1 proc. podatku. (s)

Im bliżej gorączki rozliczania indywidualnych PIT-ów tym większa aktywność organizacji pożytku pu-
blicznego, które starają się, by to im właśnie przekazać 1 procent podatku dochodowego.

Komu przekazać 
jeden procent podatku?

Co powinien wiedzieć 
dawca szpiku

å ciąg dalszy ze str. 4 N
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Edukacyjnie w muzeum
uzeum Regionalne w Bełchatowie ma w swojej ofercie 
nie tylko udostępnianie zwiedzającym ekspozycji sta-

łych lub okresowych. Pracownicy muzeum przygotowani zosta-
li do prowadzenia lekcji muzealnych dla przedszkolaków, a także 
uczniów trzech szczebli szkół. Zaletą tych zajęć jest fakt prowa-
dzenia ich z wykorzystaniem eksponatów. Lekcje organizowane 
są odpłatnie od wtorku do piątku, w godzinach 10-16, przy czym 
zgłoszenia grupy należy dokonać przynajmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem.

Na trwający właśnie, drugi semestr roku szkolnego 2011/2012 
muzeum proponuje najmłodszym takie tematy jak: ● Muzeum – 
skrzynia pełna skarbów, ● Tajniki pracy archeologa, ● Jak po-
wstało kino?, ● Odtwarzanie paciorków szklanych w modelinie, 
● Poznajemy tradycyjną sztukę zdobniczą.

Szczególnie ciekawie przedstawia się przebieg ostatniej z za-
proponowanych lekcji. Przedszkolaki zapoznają się z dawnymi, 
ludowymi technikami zdobienia wnętrz (malowanie ścian, sprzę-
tów domowych, wykonywanie takich ozdób jak pająk wiesza-
ny u sufitu), poznają też wycinanki z różnych regionów Polski, a 
w trakcie zajęć warsztatowych same mogą próbować swoich sił 
w wykonywaniu wycinanek czy malowaniu papierowych talerzy.

Dla uczniów podstawówki Muzeum Regionalne w Bełchato-
wie gotowe jest przeprowadzić zajęcia z tematów: ● Świat mody 
damskiej i męskiej na przestrzeni wieków, ● Pismo w starożytno-
ści, ● Rekonstrukcja naczyń glinianych. Dodatkowo dla uczniów 
klas IV, V i VI wprowadzono do oferty takie tematy, jak: ● Histo-
ria Bełchatowa na starych fotografiach, ● Skarby polskiej arche-
ologii, ● Zaginiony świat – o Żydach w Bełchatowie, ● Szlakiem 

å ciąg dalszy na str. 8

Ilustrowały znaną baśń
braku miejsca w poprzednim wy-
daniu „Informatora” nie opubliko-

waliśmy wyników oraz najlepszych prac 
plastycznych, które uczniowie przygotowa-
li podczas ferii zimowych w odpowiedzi na 
ogłoszony przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry konkurs.

Zadaniem uczestników było wykonanie 
ilustracji do baśni Jana Christiana Ander-
sena „Królowa Śniegu”. Na konkurs złożo-
no 41 prac. Wykonywali je uczestnicy zajęć 
plastycznych organizowanych w trakcie ferii 
przez GOK w Kleszczowie oraz domy kultu-
ry i świetlice: w Żłobnicy, Antoniówce, Łusz-
czanowicach, Łękińsku, Czyżowie, Wolicy, 
Kamieniu, Dębinie i Rogowcu.

11 lutego, podczas uroczystego balu 
zorganizowanego na zakończenie ferii, do-1

szło do rozstrzygnięcia konkursu. 
W skład komisji oceniającej złożone 
prace weszli aktorzy łódzkiego teatru 
MER: Ewa Gałat, Marcin Truszyń-
ski i Anna Guzik (jak już informowali-
śmy teatr MER zaprezentował w trak-
cie finałowej imprezy kończącej ferie 
przedstawienie „Gerda i Kaj”, bazują-
ce właśnie na baśni J. Ch. Andersena 
„Królowa Śniegu”).

Komisja przyznała nagrody 
w czterech kategoriach:
KATEGORIA I: I miejsce - Bo-
rys Piechura (fot. 1); II - Kata-
rzyna Dwornik; III - Adam So-
bański.

KATEGORIA II: I - Kacper Fryś 
(fot. 2); II - Wiktor Sulikowski; III - 
Dawid Straszewski.
KATEGORIA III: I - Wiktoria 
Chrząszcz (fot. 3); II - Szymon 
Urbański; III - Klaudia Komo-
rowska.
KATEGORIA IV: I - Ewa Papu-
ga (fot. 4); II - Jakub Misiak; III - 
Ewa Gałwa. 

Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i słodkie upominki.

(s)

2
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GOK informujeSzkolne wieści
Specjalne warsztaty z ceramiki

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na 
warsztaty ceramiczne pod kierunkiem Kariny Marusińskiej 
- absolwentki studiów z wzornictwa i projektowania ceramiki 
na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2003-2008). Pani 
Karina odbyła studia w ramach programów stypendialnych na 
Uniwersytecie Pais Vasco w Bilbao, Hiszpania (2007), w In-
stytucie Ceramiki w Guebwiller, Francja (2008) oraz studia po-
dyplomowe Design Management w Warszawie (2009-2010). 
Pracuje na wrocławskiej ASP jako asystent w Pracowni Pro-
jektowania Ceramiki Użytkowej, Wydział Szkła i Ceramiki (od 
2010).

Warsztaty odbędą się 20 i 21 marca w następujących gru-
pach:
•	 20 marca, godz. 14.00-17.00 – uczestnicy zajęć z ceramiki 

- grupa dorosłych (I),
•	 20 marca, godz. 17.30-19.30 – dorośli (grupa początkują-

ca),
•	 21 marca, godz. 9.30-12.30 – uczestnicy zajęć z ceramiki - 

grupa dorosłych (II),
•	 21 marca, godz. 16.00-18.00 – dzieci.

UWAGA!!! Ilość miejsc ograniczona. Koszt warsztatów 
dla dorosłych – 10 zł, dla dzieci – zajęcia bezpłatne. Zapisy 
na warsztaty prowadzone są w kasie GOK w Kleszczowie, 
w godz. 8.00-15.00. Szczegółowe informacje w siedzibie GOK 
i pod numerem tel. 44/ 731-32-30 lub 44/ 731-35-63.

Do Teatru KAMIENICA
15 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie orga-

nizuje wyjazd do Teatru KAMIENICA w Warszawie na spektakl 
„I tak Cię kocham”. W obsadzie: Katarzyna Skrzynecka, Ju-
styna Sieńczyłło, Krzysztof Ibisz, Jacek Kawalec….

Bilety w cenie 54 zł, zapisy w GOK w Kleszczowie do 23 
marca.

Ilość miejsc ograniczona.

Uczniowie ZSP ćwiczyli rękodzieło
7 marca na lekcję wiedzy o kulturze przyszli do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kleszczowie uczniowie pierwszych klas Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych. Podczas warsztatów ręko-
dzieła prowadzonych przez pracownice GOK młodzież zapo-
znała się z różnymi 
metodami wykony-
wania prac ręko-
dzielniczych, m.in. 
techniką koronki 
szydełkowej, siatki 
filet, filcowania, ha-
ftu krzyżykowego, 
makramy. Uczniowie 
poznawali też pod-
stawy ceramiki i two-
rzyli kwiaty z bibuły. 
Motywem przewod-
nim warsztatów były 
tradycyjne ozdoby 
wielkanocne.

Młodzież ZSP z zainteresowaniem przyjęła nową porcję 
wiedzy, a na stronie internetowej ZSP znaleźć można galerię 
zdjęć wykonanych w trakcie zajęć. Pochodzi z niej także pre-
zentowane zdjęcie.

Prace uczniów wykonane podczas warsztatów rękodzieła 
artystycznego mają być wystawione podczas Dnia Otwartego 
Szkoły, zaplanowanego na 30 marca w godz. 9.00-17.00.

(opr. s)

Poznawali działalność koła łowieckiego
20 lutego uczniowie klasy IIIa i IIIc Szkoły Podstawowej 

w Kleszczowie spotkali się z prezesem Koła Łowieckiego „Bażant” 
z siedzibą w Janówce - H. Muskałą. Oglądali jeden z paśników 

ustawionych w la-
sach, które znaj-
dują się na terenie 
tegoż koła łowiec-
kiego. Złożyli tam 
przywiezione po-
karmy dla zwierząt.

Podczas wy -
cieczki rozpozna-
wali tropy różnych 
zwierząt, odwiedzi-
li domek myśliwski 

i mieli okazję obejrzeć i karmić hodowlane dziki i bażanty.

Najlepsi pojadą do Austrii
Czterodniowa wycieczka do Austrii będzie w tym roku nagrodą 

dla uczniów gimnazjum. Aby dostać się na listę uczestników na-
leżało w I półroczu roku szkolnego 2011/2012 uzyskać średnią co 
najmniej 4,0 i otrzymać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zacho-
wania. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w wy-
cieczce decyduje średnia ocen. Odpłatność uczestnika wyjazdu 
do Austrii wyniesie 80 zł.

Wyprawa do Austrii została nazwana Szlakiem Jana III Sobie-
skiego i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Uczestnicy obejrzą m.in. 
Wiedeń i Salzburg, a w drodze powrotnej – Pragę.

Indonezja, Kazachstan i Mołdawia są 
im teraz bliższe

Od 27 lutego do 2 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych odbywały się warszta-
ty językowe w ramach pro-
jektu Make it Possible. Trzy 
studentki: Dine Chandra z In-
donezji, Gulsim Bekbayeva 
z Kazachstanu oraz Cristina 
Grajdeanu z Mołdawii przez 
cały tydzień w bardzo ciekawy 
sposób prezentowały uczest-
nikom warsztatów swoje kra-
je, ich historię, kulturę i oby-
czaje.

– Zajęcia prowadzone były 
wyłącznie w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie mieli moż-
liwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych w praktyce 
– mówi organizatorka,  nauczycielka języka angielskiego G. Naj-
gebaur.– Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem 
uczniów.

å ciąg dalszy na str. 8
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å ciąg dalszy ze str. 6

å ciąg dalszy ze str. 5

å ciąg dalszy ze str. 6
umocnień wojskowych okolic Bełchatowa - podróż wojskowo histo-
ryczna, ● Polski savoir-vivre, ● Życie w dawnym dworze: „LATO”.

Warto zwrócić uwagę na ostatnie z zagadnień, opisujące daw-
ne tradycje polskiego ziemiaństwa. W trakcie tych zajęć uczniowie 
mogą dowiedzieć się o zajęciach ziemian w porze letniej, o waka-
cjach we dworze, ziemiańskiej gościnności, pensjonatach we dwo-
rze, żebrakach oraz kuglarzach. Uczestnicy zajęć dowiedzą się tak-
że jak pielęgnowano dworskie ogrody, czym był „domowy teatr”, 
a także jak przebiegały prace w polu.

Dla najstarszej wiekowo grupy uczniów (gimnazja i szkoły po-
nadgimnazjalne) muzeum przygotowało zajęcia: ● Wielkie odkrycia 
geograficzne, ● Titanic. 100 lat po katastrofie, ● Źródła do badań 
nad historią regionu bełchatowskiego, ● Barwa i broń.

Ostatni z wymienionych tematów może być interesujący nie tyl-
ko dla uczniów, którzy swoją przyszłość chcieliby związać ze służ-
bami mundurowymi. Nawet dziewczęta zainteresuje temat, dlacze-
go mundur jest zielony i czy zawsze taki był, albo czym jest i kiedy 
wymyślono moro.

Część muzealnych lekcji prowadzona jest poza siedzibą Mu-
zeum Regionalnego w Bełchatowie.

(s)
Więcej na ten temat, a także inne zagadnienia dotyczące działalności beł-
chatowskiego muzeum można znaleźć na stronie: http://www.muzeum.bel-
chatow.pl 

Edukacyjnie w muzeum

P r o d u c e n t  m e b l i
Janusz Moryń„MEBLOMAX”

WYKONUJE MEBLE:
● kuchenne pod zabudowę, ● pokojowe, ●  
● szafy wnękowe, ● komody, ● krzesła, ● 

● stoły ● 
● oraz nietypowe pod zamówienie Klienta ●

•	 montaż, transport gratis
•	 wystawiamy fakturę VAT
•	 zapraszamy do salonu producenta

Łuszczanowice 51
tel. (44) 731-48-41, kom. 509 372 199

www.meblomax.org.pl

Szkolne wieści

Szkoła czyta dzieciom
SP im. J. Korczaka w Kleszczowie przystąpiła do realizacji pro-

gramu „Czytająca szkoła” prowadzonego w ramach Ogólnopolskiej 
Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Czytamy książki, by od-
kryć, kim jesteśmy i kim możemy się stać – to główna idea progra-
mu, którego koordynatorem została Renata Frach. Nauczyciele, 
głównie wychowawcy świetlicy, codziennie czytają dzieciom war-
tościowe książki, w których można znaleźć nie tylko rozrywkę, ale 
też cenne rady i podpowiedzi, jak sobie radzić z codziennymi pro-
blemami.

Zdobędą świadectwa SEP
W Technikum Nowoczesnych Technologii prowadzone są dla 

uczniów zajęcia dodatkowe, przygotowujące do egzaminów SEP 
(Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Świadectwo SEP uprawnia 
do konserwacji i eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV. To 
cenny dokument, zwiększający szanse absolwenta technikum na 
rynku pracy. Jeden raz w miesiącu godzinne zajęcia prowadzi Ma-
rek Pawłowski - nauczyciel TNT, a zarazem wiceprezes ds. orga-
nizacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich - Oddział Łódzki.

Sukcesy uczniów ZSP
Magdalena Rogaczewska i Angelina Stępień – uczennice Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie awansowały do III 
etapu konkursu z języka niemieckiego organizowanego przez Na-
uczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu. Magda zaję-
ła pierwsze miejsce wśród wszystkich uczestników, zaś Angelina 
– czternaste.

Monika Makowska i Mateusz Moszyński – uczniowie ZSP 
w Kleszczowie wzięli udział w pierwszym etapie IV Ogólnopolskiej 
Olimpiady Myśli Jana Pawła II. Oboje z bardzo dobrym wynikiem 
przeszli do kolejnego - wojewódzkiego etapu, którego organizato-
rem w regionie łódzkim jest w tym roku ZSP w Kleszczowie.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe Sprzedam 

działkę budowlaną 
o pow. 15 ar 

w Kleszczowie.
Tel. 696-267-891.

Sprzedam 
działkę budowlaną

Nowością, z którą w roku szkolnym 2012/2013 zetkną się 
uczniowie klasy sportowej, jest specjalność medyczno-ratowni-
cza połączona z promocją zdrowia. Uczestnicy zajęć będą pozna-
wać zagadnienia współczesnej medycyny, genetyki i podstawy ra-
cjonalnego żywienia. Dodatkowe wykłady i zajęcia laboratoryjne 
z tego przedmiotu mają być organizowane na Uniwersytecie Ślą-
skim. Warto dodać, że uczniowie będą mogli starać się o zdobycie 
certyfikatu pomocy przedmedycznej i ratownika wodnego WOPR.

W liceum prowadzony będzie też nabór do klasy matematycznej 
i klasy o profilu językowym. Klasa matematyczna z rozszerzonym 
programem nauczania języka angielskiego, matematyki i fizyki ma 
przygotowywać uczniów do studiowania kierunków ścisłych, a także 
ekonomii czy bankowości. W przypadku klasy językowej przedmio-
tami, które będą nauczane w rozszerzonym wymiarze będą: język 
angielski, język polski oraz geografia. Oprócz języka angielskiego 
uczniowie będą się uczyć także niemieckiego i hiszpańskiego.

– Podstawowym kierunkiem kształcenia w Technikum Nowo-
czesnych Technologii w przyszłym roku szkolnym będzie nadal 
mechatronika – mówi dyrektor ZSP w Kleszczowie. – Mechatro-
nik to profesja, która łączy w jedno wiedzę i umiejętności mecha-
nika, elektrotechnika, elektronika i informatyka. Osoby z takim wła-
śnie wykształceniem mogą kontynuować studia np. na Politechnice 
Łódzkiej lub bezpośrednio po technikum podjąć pracę w interesu-
jącym zawodzie.

30 marca od godziny 9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jana Pawła II w Kleszczowie rozpocznie się „Dzień otwarty”. 
Gimnazjaliści, którzy w tym roku stają przed niełatwym zadaniem 
wyboru dalszej drogi kształcenia, będą mogli poznać dokładniej 
ofertę edukacyjną Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nowo-
czesnych Technologii, obejrzeć pracownie, internat i obiekty spor-
towe, poznać nauczycieli. Zapowiadane są także rozgrywki sporto-
we i konkursy. J. Strachocki

ZSP przygotowany 
do naboru
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Pora na wnioski 
o nowe dopłaty

marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (ARiMR) rozpoczyna przyjmować wnioski o przy-

znanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolno-
środowiskowych za 2012 r. O wszystkie te płatności można się 
ubiegać składając wspólny wniosek.

Spersonalizowane wnioski o wsparcie bezpo-
średnie wraz z materiałami graficznymi i instrukcją 
wypełnienia wniosku ARiMR wysyłała sukcesywnie 
rolnikom od połowy stycznia. Wnioski są wstępnie 
wypełnione w zakresie deklarowanych w roku 2011 
działek ewidencyjnych oraz działek rolnych, więc ich 
wypełnienie nie powinno stwarzać problemów. 

Mieszkańcy gminy Kleszczów mogą – jak co roku – liczyć na 
pomoc w wypełnieniu wniosku ze strony przygotowanych pracow-
ników Urzędu Gminy. Mogą w tym celu zgłaszać się do Gminne-
go Centrum Informacji przy ul. Głównej 122. Przypominamy godzi-
ny pracy GCI:

l  poniedziałek, wtorek, piątek – 8.00-16.00,
l  środa, czwartek – 12.00-20.00. 
Wszyscy, którzy złożą wnioski o wsparcie od 15 marca do 

15 maja br. mogą liczyć na otrzymanie należnych dopłat w peł-
nej wysokości, natomiast osoby, które dostarczą swoje wnioski po 
15 maja, ale nie później niż do 11 czerwca otrzymają takie płatności 
pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

(opr. s)

15

Naprawa 
sprzętu AGD

Kleszczów, 
ul. Główna 127 a
Tel. 606-728-953 

„Polska wieś 
- dziedzictwo i przyszłość”

undacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła 
IV edycję konkursu „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”. 

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematy-
ki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz 
wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Najciekawsze 
prace zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Na-
ukowym Scholar (www.scholar.com.pl) będącym partnerem projek-
tu. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pie-
niężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

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 na-
wet powieść, wiersze i scenariusz teatralny. Z sylwetkami laureatów 
i tematyką nagrodzonych dotychczas prac można zapoznać się na 
stronie internetowej www.fdpa.org.pl. Na tej samej stronie zna-
leźć też można szczegóły dotyczące konkursu wraz z dokumenta-
cją konkursową.

Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2012 r. 
Patronami konkursu są portale www.kulturaludowa.pl oraz 

www.witrynawiejska.pl. Konkurs został też objęty patronatem hono-
rowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Kulinarna edukacja
roszura „Rodzinny kulinarnik” będzie podręcznikiem, z któ-
rego skorzystają uczestnicy wiosennej edycji edukacyjnych 

warsztatów kulinarnych. Z inicjatywy Urzędu Gminy warsztaty zor-
ganizowane zostaną w II połowie marca w każdym z sołectw gmi-
ny Kleszczów. Pod nadzorem prowadzącej szkolenie instruktorki 
uczestnicy będą uczyć się przygotowywania takich dań, jak: surów-
ka wiosenna, sałatka ogórkowa z kurczakiem, pikantne babeczki 
z farszem, strogonow – arystokrata, zapiekanka z makaronem i tuń-
czykiem oraz bułeczki drożdżowe z wiśniami.

Oto szczegółowy harmonogram zajęć:

Lp. Miejscowość Data pokazu Godzina Miejsce pokazu

1. Czyżów 20 marca
wtorek od 1600 świetlica w Czyżowie

2. Wolica 21 marca
środa od 1600 kuchnia - OSP Wolica

3. Łuszczano-
wice

22 marca
czwartek od 1530 kuchnia - dom kultury 

w Łuszczanowicach 
4. Kamień 23 marca

piątek od 1530 kuchnia - OSP w Kamieniu

5. Dębina 24.03.12
sobota od 1500 kuchnia - OSP w Dębinie

6. Rogowiec 26 marca
poniedziałek od 1530 świetlica w Rogowcu

7. Kleszczów 27 marca 
wtorek od 1600 kuchnia - Szkoła Podstawowa 

w Kleszczowie-
8. Antoniówka 28 marca 

środa od 1530 kuchnia - OSP w Antoniówce

9. Żłobnica 29 marca 
czwartek od 1600 zaplecze kuchni - OSP 

w Żłobnicy
10. Łękińsko 31 marca

sobota od 1600 kuchnia - dom kultury 
w Łękińsku

Jesienna tura warsztatów kulinarnych, rozpoczęta 3 listopada 
ub. roku zakończyła się wyjątkowo późno, bo 21 lutego. Najdłużej 
na zajęcia musieli czekać mieszkańcy sołectwa Łękińsko, bowiem 
przedłużony w stosunku do pierwotnego planu czas trwania remon-
tu domu kultury w Łękińsku uniemożliwiał korzystanie z pomiesz-
czeń tej placówki. 

Dość pojemny tematycznie tytuł warsztatów („Cztery pory roku 
w kuchni”) okazał się w przypadku tych zajęć wyjątkowo trafny. 
Oprócz przygotowywania jesiennej sałatki, a także dostarczają-
cych dużo energii na czas zimowych chłodów pulpecików w sosie 

cygańskim z ka-
szą, panie uczest-
n iczące w za ję -
ciach nauczyły się 
przygotowywania 
pysznych deserów: 
brzoskwini we fran-
cuskim cieście oraz 
b ł yskaw icznych 
pączków.

Zajęcia w Łę-
kińsku odbyły się 

21 lutego, a więc w dzień „ostatków”. Po pracowitych zajęciach 
uczestniczące w nich osoby miały okazję sprawdzić, jak udały się 
przygotowane dania.

(s)

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Rzeczoznawca majątkowy
KATARZYNA ŁABOWSKA

Tel. 600 428 574
Brudzice, ul. Wieluńska 46

B

F
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S p o r t

S p o r t

S p o r t

W

Tydzień pod znakiem 
piłki halowej

awodnicy i zawodniczki LKS Omega wzięli ostatnio udział 
w czterech turniejach halowej piłki nożnej. 23 lutego w ra-

mach mistrzostw powiatu bełchatowskiego LZS odbyły się w Klesz-
czowie rozgrywki chłopców do lat 16. 24 lutego w Łobudzicach 
odbyły się mistrzostwa powiatu bełchatowskiego LZS dziewcząt 
z udziałem naszych piłkarek w wieku do lat 16. 26 lutego nasze za-
wodniczki brały udział w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego 
LZS w piłce halowej kobiet powyżej 16 lat. Ta impreza odbyła się 
w Działoszynie.

4 marca w Kleszczowie w hali SOLPARKU odbył się piłkarski 
turniej chłopców w najmłodszych rocznikach (1999 i młodsi oraz 
2011 i młodsi). Dziesięć drużyn (po 5 w każdym roczniku) walczy-
ło o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów. Wygrali:
• rocznik 2001 – Concordia Piotrków,
• rocznik 1999 – Mechanik Radomsko.

Koszykarze ZSP 
– drudzy w powiecie

eprezentacja chłopców z ZSP w Kleszczowie 17 lutego w hali 
sportowej ZSP nr 3 w Bełchatowie wywalczyła drugie miej-

sce w piłce koszykowej w powiecie bełchatowskim. W eliminacjach 
nasi zawodnicy pokonali drużynę I LO (18:13) oraz II LO (26:9) i ule-
gli gospodarzom turnieju 25:14. Ostatecznie zajęli drugie miejsce 
w grupie i w półfinale spotkali się z ZSP nr 4 z Bełchatowa. Po za-
ciętym meczu wygrali 15:9. W finale znów spotkali się z ZSP nr 3. 
Po zaciętym meczu musieli uznać wyższość gospodarzy 23:14.

W drużynie ZSP grali: Sebastian Roczek, Dawid Masiarek (zdo-
bywca 22 pkt.), Karol Hasikowski (18 pkt.), Roman Żak (21 pkt.), 
Konrad Szmit, Tomasz Rybak, Michał Kowalski, Patryk Kamyk (15 
pkt.), Krzysztof Botór (2 pkt.), Mateusz Gotszalk (3 pkt.) i Andrzej 
Kubik (6 pkt.). Opiekunem drużyny był Marcin Szymak.

Omega mistrzem LZS 
w halowej piłce seniorów

Zduńskiej Woli odbył się 19 lutego finałowy turniej halowych 
mistrzostw Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego w piłce 

nożnej seniorów. Uczestniczyło pięć drużyn, które przebrnęły przez 
eliminacje międzypowiatowe. Mistrzami zostali piłkarze trzecioligo-
wej Omegi Kleszczów, którzy reprezentowali w turnieju okręg beł-
chatowski.

Kleszczowianie rozpoczęli od wygranej 2:1 z obrońcą mistrzow-
skiego tytułu z ubiegłego roku – Jutrzenką Drzewce (okręg skiernie-
wicki). Potem 5:0 pokonali drużynę Piasta Błaszki (okręg sieradzki), 
2:1 Vagat Domaniewice (okręg łowicki) i 3:1 LKS Paprotnia (okręg 
zduńskowolski).

Końcowa kolejność drużyn w turnieju: ● I. Omega Kleszczów, 
● II. Jutrzenka Drzewce, ● III. Vagat Domaniewice, ● IV. Paprotnia, 
● V. Piast Błaszki.

Królem strzelców został Paweł Kowalski z Omegi, który zdobył 
sześć goli. W drużynie Omegi zagrali ponadto: Michał Zientarski, 
Krzysztof Kowalski, Łukasz Marciniak, Dawid Stopka, Piotr Potęga, 
Krzysztof Baryła i Robert Tomesz. Trenerzy - Andrzej Dec, Marcin 
Zimoch. Kierownik drużyny – Piotr Zientarski. Organizatorami tur-
nieju były: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi oraz Rada Powia-
towa Zrzeszenia LZS w Zduńskiej Woli.

Z

R

v Solidnie 
v terminowo 

v w konkurencyjnych cenach

Tel. 665-827-078, 535-340-510.

BUDOWA DOMÓW

● remonty ● izolacje
● malowania ● docieplenia

● ogrodzenia z kamienia – klinkier

Tel. 500 717 197, 789 352 718

USŁUGI  BUDOWLANE

więźby dachowe
pokrycia dachowe (blacho dachówka, 
trapezowa i inne)
obróbki blacharskie
inne

USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE
3
3

3
3

Więcej informacji pod numerem telefonu: 
792-798-439 lub 44/ 731-68-68

SPRZEDAM
samochód osobowy 
marki 
HONDA CIVIC, 

rok produkcji: 2006,
Pojemność silnika: 1800 ccm, 
Typ silnika: i-VTEC benzyna, Moc silnika: 140 KM
Skrzynia biegów: manualna, 6-biegowa, 
liczba drzwi: 5, kolor nadwozia: beż metalik.
Bliższe informacje pod nr tel. 604 935 918.

•	 kostki brukowej
•	 galanterii betonowej

Układanie kostki brukowej

Usługi koparko-ładowarką
Usługi ogólnobudowlane

Sprzedaż
•	 utwardzanie terenu

Stanisław Jędrzejek, Wiewiórów 104
Tel. 693 727 127, www.kostkabruk.pl
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

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

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

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

S p o r t

S p o r t

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

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

R

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy 

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

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

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

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

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

• Awarie oświetlenia ulicznego należy zgła-
szać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk 
- tel. (44) 631-72-75 lub 504 250 746.

Koszykarki ZSP – mistrzyniami powiatu
hali sportowej przy ZSP nr 4 w Bełchatowie odbyły 20 lutego się mistrzostwa po-
wiatu bełchatowskiego w piłce koszykowej dziewcząt. Reprezentacja koszyka-

rek ZSP w Kleszczowie wywalczyła mistrzostwo, wygrywając wszystkie mecze. Nasze 
dziewczęta pokonały w eliminacjach: ZSP Szczerców (19:8), ZSP nr 4 (29:13) i II LO 
(23:14). W półfinale spotkały się z ZSO Zelów, z którym wygrały bez problemów 20:6. 
Finał to rywalizacja z dziewczynami z I LO z Bełchatowa. Po bardzo zaciętej i emocjo-
nującej walce koszykarki ZSP w Kleszczowie rozstrzygnęły mecz na swoją korzyść wy-
nikiem 15:14.

W mistrzowskiej drużynie zagrały: Anna Muszyńska (36 pkt.), Paulina Rogozińska, 
Urszula Mazik (6 pkt.), Anita Stanios, Izabela Pabich, Paula Misiak, Justyna Kluba (37 
pkt.), Justyna Botór (2 pkt.), Marta Kłodawska (23 pkt.), Natalia Barańska (2 pkt.) i Pau-
lina Niedbała. Opiekunem zespołu był Marcin Szymak.

W

Kiedy grają piłkarze?
ozpoczyna się wiosenna runda 
rozgrywek piłkarskich sezonu 

2011/2012. Będą w nich uczestniczyć ze-
społy LKS Omega Kleszczów. Mecze roz-
grywane na boiskach gminnych powinny 
być dla kibiców okazją do dopingowania 
naszych drużyn, a także do chwili relaksu 
na świeżym powietrzu.
III liga
(mecze na stadionie w Kleszczowie)
•	 31 marca, godz. 15.00 – LKS Omega – 

RKP Broń Radom
Klasa Okręgowa Seniorów
(mecze na boisku w Wolicy)

•	 18 marca, godz. 15.00 – LKS Omega 
II – MGKS Skalnik Sulejów 

•	 1 kwietnia, godz. 11.00 – LKS Omega 
II – LKS Astoria Szczerców

Klasa „O” Deyna
(mecze na boisku w Łuszczanowicach)
•	 10 kwietnia, godz. 15.00 – LKS Omega 

– GLKS Zjednoczeni Bełchatów
Klasa „O” Górski
(mecze na boisku w Łękińsku)
•	 5 kwietnia, godz. 15.00 – LKS Omega 

– LKS Mierzyn
Zachęcamy do oglądania i dopingowania 
naszych zawodników.

ZAPROSZENIE
Zarząd LKS Omega Kleszczów zaprasza na Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 
o Puchar Wójta Gminy Kleszczów, który odbędzie się w dniu 17 marca 
(sobota) w hali sportowej SOLPARKU w Kleszczowie. Początek - godz. 10.
W turnieju wystąpią m.in. siatkarki LKS Omega Kleszczów.
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Dźwigali ciężary
4

ZSP - wicemistrz rejonu
oszykarski zespół dziewcząt ZSP w Kleszczowie 23 lutego 
reprezentował powiat bełchatowski w zawodach rejonowych 

w piłce koszykowej. Zawody odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim. 
Nasze dziewczęta rozpoczęły rywalizację w zawodach od porażki 
z I LO Piotrków 5:22, a w drugim meczu pokonały II LO z Radom-
ska 14:10. Dzięki tym wynikom zajęły drugie miejsce w zawodach.

W składzie drużyny wystąpiły te same zawodniczki co w mi-
strzostwach powiatu. Najwięcej punktów (11) wywalczyła Ania Mu-
szyńska.

Trzy medale B. Wasilewskiej
2 do 4 marca odbywał się Międzynarodowy Miting Pły-
wacki w Berlinie. Na długiej (50m) pływalni walczy-

ło o medale 1424 zawodników ze 176 klubów z 17 krajów euro-
pejskich. W tym gronie wystąpiły także zawodniczki LKS Omega 
Kleszczów - Barbara Wasilewska i Kinga Trojanowska.

B. Wasilewska znakomi-
cie popłynęła stylem dowol-
nym na dłuższych dystansach 
zdobywając trzy medale: zło-
ty na 800 m (9’04”19), srebrny 
na 1500 m (17’07”84), brązowy 
na 400 m (4’22”74). Na dystan-
sie 200 m wywalczyła 10. miej-
sce (2’07”31).

Kinga Trojanowska – po-
dobnie jak Barbara Wasilewska 
– brała udział w sześciu wyści-
gach. Najlepsze lokaty: 7. miej-
sce na 400 m stylem zmiennym 
(5’29”36); 13. miejsce na 400 m 
stylem dowolnym (4’44”72); 28. 
miejsce na 200 m stylem dowol-
nym (2’16”06).

Trenerem obydwu naszych 
pływaczek jest Robert Pawlicki.B. Wasilewska zdobyła złoto na dy-

stansie 800 metrów

K

Od

Po jej zakończeniu dowiedzieliśmy się, jaki będzie podział me-
dali w 6 kategoriach wagowych juniorek starszych, 12 – juniorów 
starszych, 7 – seniorek i 11 – seniorów. Z braku miejsca podaje-
my tylko nazwiska zawodników i klubów, którzy uznani zostali za 
najlepszych w kleszczowskich mistrzostwach: ● najlepsza senior-
ka: Joanna Walkiewicz (SK Kick Boxing Kielce), ● najlepszy senior: 
Dawid Kasperski (K.S. Dragon Starachowice), ● najlepsza druży-
na męska seniorów: PACO Katowice, ● najlepsza drużyna żeńska 
seniorek: SKF Boksing Zielona Góra, ● najlepsza juniorka: Karoli-
na Gleisner (SKF Boksing Zielona Góra), ● najlepszy junior starszy: 
Krystian Petela (Fight Club Zielona Góra), ● najlepsza drużyna mę-
ska juniorów: TKKF 
Ognisko „Siedlec-
kie”.

Sędziowską pie-
czę nad mistrzo-
stwami sprawowało 
14 sędziów oraz de-
legatura Polskiego 
Związku Kickboxin-
gu. Obok SOLPAR-
KU współorgani -
zatorami zawodów 
były: Polski Zwią-
zek Kickbox ingu 
i Piotrkowska Szko-
ła Sztuk Walki TOM 
CENTER.

Osobom, któ -
re nie znalazły się wśród kibiców oglądających bezpośrednio walki 
kickbokserów polecamy odwiedzenie galerii zdjęć Adama Staśkie-
wicza w portalu Belsport.pl (http://www.belsport.pl/galeria/2442-
galeria-z-mistrzostw-polski-w-kickboxingu). (s)

å ciąg dalszy ze str. 1
Ponad 270 zawodników...

Prezes zarządu SOLPARK Kleszczów 
Piotr Kołba z najlepszymi zawodnikami 
mistrzostw

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NOWYCH ATRAKCYJNYCH 

OFERT!!!
•	 Internet już od 30 zł za 2 MB

•	 Specjalna oferta dla „Małych Firm”
•	 Oferty pakietowe 
TELEFON+INTERNET

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ 
NASZĄ OFERTĘ!

Biuro Obsługi Klienta ARR „ARREKS” S.A.
Kleszczów, ul. Główna 122

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 
44 731 37 13; 44 731 37 18

lub na stronie www.arreks.com.pl
bok@arreks.com.pl

marca w SOLPARKU odbył się II Turniej Noworoczny o Pu-
char SOLPARKU w Podnoszeniu Ciężarów. W zawodach 

wzięło udział 5 kobiet i 11 mężczyzn z klubów Łódzkiego, Podkar-
packiego, Śląskiego i Wielkopolskiego OZPC. Najlepsze wyniki 
uzyskali: Patrycja Piechowiak (Budowlani Nowy Tomyśl) i Łukasz 
Grela (AZS AJD Częstochowa).


