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Budowa archiwum i garaży
Budowę archiwum zakładowego wraz z garażami Urząd Gmi-

ny w Kleszczowie powierzył Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługo-
wemu Barbara Maziarz z Bełchatowa. Inwestycja, na którą prze-

z n a c z o n o  2 , 4 4 
m l n  z ł  p o w i n n a 
być ukończona do 
23 grudnia. Nowy 
b u d y n e k  s t a n i e 
w miejscu, gdzie 
mieściły się dotych-
czas garaże służą-
ce Urzędowi Gminy 
oraz Posterunko-
wi Policji w Klesz-
czowie.

Więcej na str. 2

Kleszczów w mediach
7 marca w południowym paśmie Programu I Polskiego Ra-

dia została wyemitowana audycja, poświęcona samorządowym 
rankingom, a przygotowana przez redakcję gospodarczą PR. O 
gminie Kleszczów 
mówił w niej wójt 
Sławomir Choj -
nowski, wypowia-
dał się też prof. 
Eugeniusz Sob-
czak - autor jed-
nego z najbardziej 
znanych rankin-
gów samorządo-
wych.

21 marca wi-
dzowie porannego pasma „Dzień dobry TVN” mogli natomiast 
obejrzeć reportaż, nagrany 10 marca przez przybyłą do Kleszczo-
wa ekipę tej telewizji. Popularny dziennikarz Filip Chajzer rozma-
wiał m.in. z zastępcą wójta gminy Joanną Guc (na zdjęciu), dy-
rektorem ZSP, Agnieszką Nagodą-Gębicz, a także spotkanymi 
mieszkankami naszej gminy.

Więcej na str. 7

Wielkanocne i wiosenne 
klimaty

Perspektywa zbliżających się Świąt Wielkanocnych, które 
przypadają na wiosnę, a więc w najbardziej ulubionej, zielonej 
i ukwieconej porze roku, dodaje nam energii, zachęca do dekoro-
wania mieszkań estetycznymi drobiazgami. Nic zatem dziwnego, 
że placówki gminne podejmują ciekawe inicjatywy, których efek-
tem będzie samodzielne przygotowanie przez mieszkańców świą-
tecznych, bądź wiosennych ozdób.

Więcej na str. 12

Będzie przebudowa 
przedszkola w Łękińsku

Dwa z pięciu mieszkań komunalnych, znajdujących się na 
piętrze budynku, w którym funkcjonuje samorządowe przedszko-
le w Łękińsku, zostaną zaadaptowane na potrzeby tej placówki. 
W jednym z mieszkań po stronie północnej powstanie sala za-
jęć dla grupy przedszkolnej, zaś mieszkanie po stronie południo-
wej wykorzystane będzie na potrzeby administracyjne. Prace bu-
dowalne powinny rozpocząć się w maju i zakończyć w połowie 
sierpnia, tak by placówka mogła zacząć nowy rok szkolny dyspo-
nując już nowymi pomieszczeniami. Nie będzie dyżuru wakacyj-
nego w przedszkolu w Łękińsku.

Więcej na str. 2

1 kwietnia - otwarcie 
PRZYCHODNI SALUS

Nowy, należący w 100 procentach do Gminy Kleszczów 
podmiot leczniczy - Kleszczowska Przychodnia Salus, rozpo-
czyna działalność w sobotę 1 kwietnia. W tym dniu mieszkań-
cy naszej gminy, którzy przyjadą do wyremontowanej siedziby 
ośrodka zdrowia przy ul. Osiedlowej 2 w Kleszczowie, będą mo-
gli bezpłatnie skorzystać z badań diagnostycznych. Przeprowa-
dzać je będą wyspecjalizowane podmioty, które na zaproszenie 
Iwony Bednarek - prezes spółki Salus, przyjadą do Kleszczowa.

W godz. od 10:00 do 14:00 prowadzone będą badania dia-
gnostyczne: ● stóp, 
● słuchu, ● spiro-
metryczne, ● EKG, 
● pomiary ciśnie-
nia i poziomu cu-
k r u .  B e z p ł a t n i e 
będą także udzie-
lane konsultacje z 
zakresu: ● zioło-
lecznictwa, ● uro-

logii, ● chirurgii, ● dietetyki, ● pulmonologii, ● profilaktyki onko-
logicznej.

Na godz. 12:00 zostało zapowiedziane uroczyste poświęce-
nie wyremontowanego ośrodka zdrowia, którego administrato-
rem będzie Kleszczowska Przychodnia Salus. Przecięcie wstę-
gi będzie symbolizować oficjalne otwarcie Przychodni Salus.

W dniu otwarcia mile widziane będą rodziny z dziećmi. Spe-
cjalnie dla dzieci zostanie urządzone Miasteczko z Krainy Cza-
rów, będzie także układanie puzzli oraz zabawowe animacje.
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Wyniki  
konkursów ofert

ostały rozstrzygnięte konkursy ofert, w któ-
rych gmina wybierała podmioty przygotowane 

do realizacji zadań publicznych z dwóch różnych zakre-
sów. W konkursie dotyczącym zadań związanych z upo-
wszechnianiem i wspieraniem inicjatyw kulturalnych w 
roku 2017 (stwarzanie przyjaznych warunków do reali-
zacji przedsięwzięć o charakterze artystycznym i spo-
łeczno-kulturalnym oraz wspieranie projektów służących 
ochronie dóbr kultury, tradycji, sztuki i dziedzictwa naro-
dowego) wybrana została oferta Stowarzyszenia „Klesz-
czów Forte”, mającego siedzibę w Żłobnicy 73. Na za-
proponowane działania, nazwane „Kleszczów pełen 
muzyki – II edycja” gmina przeznaczy 44.850 zł.

Propozycje działań na rzecz aktywizacji i integra-
cji społecznej osób w wieku emerytalnym w 2017 roku 
przedstawiły dwie organizacje pożytku publicznego: 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzi-
bą w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3 oraz Fundacja 
Servire Homini z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Ogro-
dowej 2.

Działania aktywizacyjne oraz integracyjne na rzecz 
seniorów mają się odbywać poprzez edukację, kształce-
nie ustawiczne, działalność kulturalną, twórczą i krajo-
znawczo-turystyczną, a także przez propagowanie ak-
tywnego trybu życia.

Na zadanie „Młodzi duchem”, którego założenia 
przedstawiło Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku gmina zdecydowała się przeznaczyć 160.000 
zł. Z kolei Fundacja Servire Homini na realizację pro-
jektu „Znaleźć wiosnę w jesieni życia” otrzyma z bu-
dżetu gminy 20.000 zł.

JS

Przebudowa 
przedszkola

31 marca Urząd Gminy przyjmu-
je oferty związane z przetargiem 

na przebudowę budynku przedszkola w Łę-
kińsku. Prace budowlane podzielone zosta-
ły na dwa etapy. W pierwszym z nich zo-
stanie wykonany podciąg stalowy, oparty 
na żelbetowych słupach sięgających do ist-
niejących ław fundamentowych. Drugi etap 
obejmie wykonanie pozostałych prac bu-
dowlanych, a także robót z zakresu elektry-
ki i sanitarki.

Prace budowlane aż do początku wa-
kacji mają być prowadzone „na drugą zmia-
nę”, by nie zakłócać normalnego funkcjono-
wania placówki przedszkolnej.

JS

ielka ilość inwestycji, re-
alizowanych od lat przez 

gminę Kleszczów, wiąże się z po-
wstawaniem bardzo obszernej do-
kumentacji technicznej oraz przetar-
gowej. Są to dokumenty podlegające 
obowiązkowi archiwizowania. Do-
tychczasowe pomieszczenia wydzielone na 
ten cel w podziemiach głównego budynku 
Urzędu Gminy nie mieszczą już dokumen-
tacji. Stąd wynikła potrzeba zbudowania od-
rębnego budynku zakładowego archiwum. 
Powstaje ono po południowej stronie siedzi-
by urzędu.

Zarchiwizowane dokumenty urzędowe 
będą ulokowane na piętrze. Dolna część 
budynku przeznaczona zostanie na gara-

że. Prace związane z rozbiórką starych po-
mieszczeń garażowych, na miejscu których 
stanie nowy budynek przeznaczony na ar-
chiwum, rozpoczęły się na początku marca.

Prezentujemy wygląd frontowej elewa-
cji oraz szczytu budynku z dokumentacji 
technicznej, opracowanej dla tej inwestycji 
przez firmę Biuro Projektów Budownictwa 
Ogólnego i Służby Zdrowia - Stanisław Ko-
złowski z Kielc.

JS

W
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Do

Budowa archiwum

1 do 28 lutego Urząd Gminy w Klesz-
czowie przyjmował od producen-

tów rolnych wnioski o zwrot części podatku 
akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędo-
wego. Wnioski złożyło 124 rolników, którzy wy-
kazali w nich użytkowanie 973,48 ha gruntów rol-
nych. Załączone faktury VAT potwierdzają zakup 
62.359,29 litrów paliwa. 

Kwota zwrotu akcyzy, przysługująca dla ta-

kiej ilości zakupionego oleju napędowego, wy-
niesie 62.359,29 zł. - Decyzje dotyczące zwro-
tu części podatku akcyzowego wydane zostaną 
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku - 
informuje Anita Mielczarek, kierownik refera-
tu POL. - Wypłata naliczonej kwoty zwrotu po-
szczególnym producentom rolnym nastąpi 
w terminie od 1 do 30 kwietnia.

JS

olorowe, dobrze wyposażone pla-
ce zabaw powstały w każdym 

z sołectw. Barwne nawierzchnie z poliure-
tanu i nowe urządzenia zabawowe podno-
szą ich atrakcyjność. W tym roku użytkow-
nicy kilku placów zabaw na terenie naszej 
gminy mogą się spodziewać przejściowych 
utrudnień w korzystaniu z nich, a to z powo-
du planowanej ich przebudowy. Jak wynika 
z dokumentacji przetargowej, opublikowa-
nej w Biuletynie Informacji Publicznej, za-
danie inwestycyjne zatytułowane „Budowa i 
przebudowa placów zabaw wraz z dostawą 
wyposażenia na terenie Gminy Kleszczów” 
składa się z siedmiu części.

Mówiąc najkrócej obejmuje: ● przebu-
dowę placów zabaw w Kleszczowie: przy 
ulicach Wysokiej, Spacerowej i Tulipano-
wej, ● przebudowę placów zabaw w Ro-
gowcu, w Łuszczanowicach (przy bloku nr 
47) oraz Łuszczanowicach Hubach oraz 

w Czyżowie, ● budowę nowego placu za-
baw w Żłobnicy (przy „Warszawce”).

Oferty wykonawców, gotowych przystą-
pić do wyznaczonych przez gminę zadań, 
są przyjmowane do 29 marca. Od chwili 
podpisania umowy wykonawca będzie miał 
4 miesiące na przeprowadzenie prac, które 
opisane zostaną w umowie.

JS
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W kwietniu - wypłata akcyzy

Inwestycje na placach zabaw

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz.U.2016.2147 j.t. ze zm.) 
zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy 
ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz 
kompleksu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położo-
nych, w obrębie Kleszczów gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, 
woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana została 
do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, została opublikowa-
na w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz 
na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2016.2147. ze zm.), 
zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy 
ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz 
został opublikowany na stronie internetowej Gminy Kleszczów 
www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wy-
kaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych 
w miejscowości Łuszczanowice Kolonia, gmina Kleszczów, pow. 
bełchatowski, woj. łódzkie. Wszelkie niezbędne informacje odno-
śnie wykazu nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Kleszczów - pokój 26, tel. 44 7313110 w. 155, 131.

Plac zabaw przy ul. 
Poprzecznej w Łękińsku
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KOMUNIKATY
Zmiana miejsca spotkań z terapeutami

Jak informuje Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej od 1 kwietnia zmieni się miejsce, w którym 
funkcjonuje Poradnia Życia Rodzinnego oraz odby-
wają się spotkania indywidualne i grupowe w ramach 
grupy wsparcia.

Osoby poszukujące porad psychologa bądź 
pedagoga terapeuty powinny zgłaszać się przy ul. 
Ogrodowej 26 (siedziba Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska”) - wejście po stronie zachod-
niej. Dni i godziny funkcjonowania poradni oraz grupy 
wsparcia pozostały nie zmienione.

Bezpłatne porady psychologa
Dla mieszkańców gminy Kleszczów dostępne 

jest specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, or-
ganizowane z inicjatywy Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Bełchatowie. Z bezpłatnych porad 
psychologa można korzystać w każdy poniedziałek 
w godz. 16.00-18.00 w siedzibie Szkoły Podstawo-
wej w Kleszczowie.

Przypomnienie dla podatników
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina 

wszystkim osobom fizycznym, które są płatnikami po-
datku rolnego, leśnego lub od nieruchomości, że 15 
marca upłynął termin płatności pierwszej raty tych 
podatków. W przypadku osób, u których kwota tych 
podatków nie przekracza w tym roku 100 zł, 15 mar-
ca minął termin płatności całej kwoty. Podatek moż-
na zapłacić w kasie urzędu, u inkasenta lub na indy-
widualne konto bankowe, którego numer znajduje się 
na decyzjach i nakazach podatkowych, przesłanych 
przez Urząd Gminy podatnikom.

Termin zapłaty za odbiór odpadów
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina 

wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobo-
wiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, iż z dniem 15 kwietnia upły-
wa termin zapłaty I raty opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy 
w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przelewem na ra-
chunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Punkt Zbiórki Odpadów  
w Łuszczanowicach Kolonii

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informu-
je, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Łuszczanowicach Kolonii w sezonie wio-
senno-letnim (1 kwietnia - 30 września) funkcjonuje 
od godz. 9.00 do 19.00 (z wyjątkiem niedziel i świąt). 
Kontakt telefoniczny z PSZOK - 697-969-104.

Gminne Centrum Informacji
Przypominamy, że Gminne Centrum Informacji 

w Kleszczowie, mieszczące się przy ul. Głównej 122 
jest otwarte w dni robocze w godzinach 8.00–16.00. 
GCI oferuje mieszkańcom gminy bezpłatny dostęp 
do stanowisk komputerowych i do Internetu. Zapew-
nia też m.in. możliwość skorzystania z kserokopiarki, 
drukarki i skanera. Pracownicy GCI pomagają miesz-
kańcom w pisaniu CV, podań oraz w wypełnianiu 
wniosków (np. o dopłaty unijne). Kontakt telefoniczny 
44/ 731 36 46. Z GCI można się również skontakto-
wać, wypełniając specjalny formularz kontaktowy na 
stronie www.gci.kleszczow.pl i wysyłając go na adres 
e-mail: gci@kleszczow.pl.

opr. JS

marca Powiatowy Zarząd Dróg 
w Bełchatowie przesłał m.in. do 

Urzędu Gminy w Kleszczowie pismo, wy-
jaśniające na kim spoczywa obowiązek 
prawidłowego utrzymania zjazdów z dróg 
powiatowych na posesje. Mieszkańcom 
gminy Kleszczów podajemy treść całego 
pisma:

„W związku z powstawaniem w ostat-
nim czasie licznych zastoisk wody w ro-
wach przydrożnych dróg powiatowych spo-
wodowanych najczęściej niedrożnością 
przepustów pod zjazdami do posesji, Po-
wiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie infor-
muje, że zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. 
U z 2016 r. poz. 1440 - z późn. zmianami) 
utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdujący-
mi się pod nimi przepustami, należy do wła-
ścicieli lub użytkowników gruntów przyle-
głych do drogi.

Dodatkowo w myśl ar. 39 ust 1 pkt 9 
przywołanej wyżej ustawy zabrania się od-
prowadzania wody i ścieków z urządzeń 
melioracyjnych, gospodarskich lub zakła-
dowych do rowów przydrożnych lub na 
jezdnię drogi. Powyższe oznacza, że rowy 
przydrożne przeznaczone są tylko i wy-
łącznie do odprowadzania wód opadowych 
z pasa drogowego.

Ponadto powyższe kwestie zmiany sta-
nu wody na gruncie reguluje art. 29 Usta-
wy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 469 - z późn. zmiana-
mi). Przepis ten w ustępie 1 stanowi, iż wła-
ściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie sta-
nowią inaczej, nie może: 1) zmieniać stanu 
wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku od-
pływu znajdującej się na jego gruncie wody 
opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł 
- ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 2) od-
prowadzać wód oraz ścieków na grunty są-
siednie. Z kolei w myśl ust. 2 tego art. Na 
właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunię-
cia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, 

powstałych na jego gruncie wskutek przy-
padku lub działania osób trzecich, ze szko-
dą dla gruntów sąsiednich.

Zgodnie z art. 29 ust 3 w/w ustawy je-
żeli spowodowane przez właściciela gruntu 
zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie 
wpływają na grunty sąsiednie, wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta może, w dro-
dze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu 
przywrócenie stanu poprzedniego lub wy-
konanie urządzeń zapobiegających szko-
dom.

Mając wszystko powyższe na uwadze 
Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie 
zwraca się z prośbą o podjęcie stosownych 
działań w stosunku do właścicieli i użytkow-
ników zjazdów o wywiązywanie się z obo-
wiązku utrzymania zjazdów i znajdujących 
się pod nimi przepustów w należytym sta-
nie, aby umożliwić swobodny i sprawny 
przepływ wody. Pozwoli to zapobiec zale-
waniu zarówno drogi i posesji mieszkań-
ców.”

Podane w piśmie obowiązki dotyczą za-
równo właścicieli gruntów przyległych do 
dróg powiatowych, jak i dróg gminnych. 
Jeśli podczas prowadzonych przez gminę 
kontroli i przeglądów dróg zostanie stwier-
dzone nienależyte wypełnianie wspomnia-
nych obowiązków Urząd Gminy w Klesz-
czowie zmuszony będzie podjąć stosowne 
działania, zmierzające do ich wyegzekwo-
wania od właścicieli gruntów przyległych 
do dróg.

Prosimy zatem o systematyczne kon-
trolowanie stanu technicznego zjazdów 
i znajdujących się pod nimi rur przepusto-
wych wraz z ich konserwowaniem, tak aby 
zapewnić bezproblemowe ich działanie. 
Przypominamy, że w pozostałym zakresie 
obowiązek utrzymania rowów spoczywa na 
zarządcy drogi. Zgłoszenia i uwagi z tym 
związane można zgłaszać do Urzędu Gmi-
ny w Kleszczowie telefonując na numer 44/ 
731 31 10 wew. 148.

Za drożność przepustów odpowiadają 
właściciele gruntów przyległych  

do drogi
9

raz z zakończeniem pierwszego seme-
stru nauki uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uprawnieni do 
otrzymania gminnych stypendiów motywacyjnych, 
mogą szykować wnioski o przyznanie takich stypen-
diów, finansowanych z budżetu gminy Kleszczów. Do 
28 lutego Urząd Gminy w Kleszczowie przyjął łącznie 
450 wniosków. 

Zdecydowana większość (357) dotyczyła przy-
znania stypendium za wyniki w nauce. Kolejne 83 
wnioski odnosiły się do stypendiów za szczególne 
osiągnięcia w zawodach i olimpiadach. Przyjęto też 
10 wniosków o przyznanie stypendium socjalnego. 

Po przeanalizowaniu kompletności złożonych wnio-
sków i sprawdzeniu czy wnioskodawcy spełniają kry-
teria 14 marca podjęta została decyzja o przyznaniu:
•  357 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 

220.670 zł,
•  81 stypendiów za szczególne osiągnięcia na kwo-

tę 39.750 zł,
• 10 stypendiów socjalnych na kwotę 7.900 zł.

Jeden ze złożonych wniosków rozpatrzony zo-
stał negatywnie, nie spełnił bowiem warunków okre-
ślonych w uchwale Rady Gminy Kleszczów. Jeden 
wniosek pozostawiono bez rozpoznania.

JS

W
Wypłata gminnych stypendiów
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Bezpłatne porady prawne  
w Urzędzie Gminy

Urzędzie Gminy w Kleszczowie działa od początku stycz-
nia punkt bezpłatnej pomocy prawnej. Dyżury są pełnio-

ne przez radców prawnych przy ul. Głównej 47, pok. nr 8. Upraw-
nione do bezpłatnych porad są: ● osoby korzystające ze świadczeń 
pomocy społecznej, ● młodzież do 26. roku życia, ● seniorzy, któ-
rzy ukończyli 65. lat, ● kombatanci i weterani, ● osoby korzystające 
z Karty Dużej Rodziny, ● każdy zagrożony lub poszkodowany: ka-
tastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową.

Harmonogram dyżurów: ● poniedziałek - godz. 8.00-12.00, ● 
wtorek - godz. 13.00-17.00, ● środa - godz. 8.00-12.00, ● czwartek 
- godz. 11.00-15.00, ● piątek - godz. 11.00-15.00.

Udzielane są porady z zakresu: ● prawa pracy, ● przygoto-
wania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ● ubezpiecze-
nia społecznego, ● spraw karnych, ● spraw administracyjnych, ● 
spraw cywilnych, ● spraw rodzinnych, ● prawa podatkowego (nie 
dotyczącego działalności gospodarczej).

Dofinansowanie do 
sadzonek ozdobnych
31 sierpnia przyjmowane są w Urzędzie Gminy wnioski 
o przyznanie dofinansowania do zakupu sadzonek drzew 

i krzewów ozdobnych. W marcu uprawomocniła się uchwała Rady 
Gminy Kleszczów, w której wprowadzonych zostało kilka istotnych 
zmian w dotychczasowych regulacjach. 

Przypominamy, że dotacje są udzielane do ozdobnych: drze-
wek, krzewów, traw, bylin oraz pnączy, przeznaczonych do zasa-
dzenia na terenie gminy Kleszczów. Można również uzyskać dota-
cję do zakupu drzew, krzewów i pnączy owocowych (maksymalnie 
do 4 sztuk), pod warunkiem, że wyróżniają je wysokie walory deko-
racyjne.

O uzyskanie dotacji starać się mogą: osoby fizyczne, osoby 
prawne nie działające w celu osiągnięcia zysku, wspólnoty miesz-
kaniowe. Kwota dofinansowania stanowić może do 60 proc. łącz-
nej wartości kosztów, jednak nie więcej niż 5000 zł. Minimalna 
wartość całkowita zadania nie może być niższa niż 310 zł, a mak-
symalny koszt całkowity jednej sztuki sadzonki nie może być wyż-
szy niż 700 zł. Łączna ilość wnioskowanych roślin nie może prze-
kroczyć 600 sztuk.

Poradnik, informujący o kolejnych krokach, które trzeba poko-
nać w celu uzyskania i poprawnego rozliczenia dotacji, przyznanej 
z budżetu gminy, znaleźć można na gminnej stronie internetowej w 
zakładce „Bądź eko”. Omówione zostały w nim: 1. Złożenie wnio-
sku o dofinansowanie; 2. Zawarcie umowy z Gminą Kleszczów; 3. 
Realizacja inwestycji; 4. Rozliczenie zadania; 5. Kontrola realiza-
cji zadania.

 „Przed przystąpie-
niem do procedury uzy-
skania dofinansowania 
prosimy zapoznać się 
z Regulaminem dofinan-
sowania ze środków bu-
dżetu Gminy Kleszczów 
zakupu sadzonek drzew 
i  krzewów ozdobnych 
z przeznaczeniem do za-
sadzenia na terenie Gmi-
ny Kleszczów” – czytamy 
na stronie „Bądź eko”.

Więcej informacji osoby zainteresowane mogą uzyskać w Urzę-
dzie Gminy w Kleszczowie (Ewa Cywińska, pok. nr 29, tel. 44/ 731 
31 10 wew. 146).

JS

W
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Fundacja informuje
Dostawa zboża i sadzeniaków zakończona

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów poinformowała o podpi-
saniu umowy na dostawę materiału siewnego zbóż jarych i sadze-
niaków z Firmą Nasienną GRANUM z siedzibą w Wodzieradach. 
Zgodnie z zapisami umowy dostawa zbóż i sadzeniaków, zamó-
wionych wcześniej przez rolników z gminy Kleszczów, odbyła się 
14 marca. W sumie z udzielonego przez fundację dofinansowa-
nia do materiału siewnego i sadzeniaków skorzystało 91 rolników 
z gminy Kleszczów.

Dofinansowanie do zagranicznych kursów językowych
Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów 16 marca przyjął 

nowe regulacje w sprawie zasad dofinansowania do zagranicznych 
kursów językowych dla mieszkańców gminy Kleszczów. Kwota do-
finansowanie dla uprawnionej osoby wynosi maksymalnie 5 tys. zł. 
Mieszkaniec gminy, uprawniony do skorzystania z dofinansowa-
nia wybiera samodzielnie organizatora zagranicznego kursu języ-
kowego. Nowy regulamin oraz formularze wniosków i oświadczeń 
zostały zamieszczone na stronie www.fundacja-kleszczow.pl/regu-
laminy.html.

Kurs chemizacyjny
27 marca Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zorganizowała 

szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania chemicznych środ-
ków ochrony roślin. Dzięki niemu rolnicy, posiadający dokumen-
ty ukończenia tzw. kursu chemizacyjnego mogli przedłużyć naby-
te uprawnienia.

Fundacja planuje też zorganizować szkolenie podstawowe 
z zakresu stosowania środków ochrony roślin, przeznaczone dla 
tych rolników, którzy jeszcze nie posiadają dokumentu potwierdza-
jącego ukończenie takiego szkolenia. Chętni mogą się zgłaszać 
w fundacji. Zaświadczenie o ukończeniu jest ważne przez 5 lat.

opr. JS

Profilaktyczna akcja  
o zasięgu powiatowym

tarostwo Powiatowe w Bełchatowie zaprasza dorosłych 
mieszkańców powiatu bełchatowskiego na bezpłatne ba-

dania laboratoryjne i konsultacje dietetyka w ramach projektu „Eko-
logiczny styl życia”. 

Do współpracy przy tym projekcie wybrana została Przychod-
nia Zdrowia MegaMed w Bełchatowie. Rejestracja telefoniczna 
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-20.00 pod 
numerami telefonów: 44/ 635 29 01, 44/ 635 29 02.

Rejestracja osobista czynna od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7.00-20.00 w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95. 

INST-KRUP Tomasz Krupski 
Wiewiórów 67, 97-505 Dobryszyce

Instalujemy:
● gruntowe i powietrzne pompy ciepła, ● wentyla-
cję mechaniczną z odzyskiem ciepła - rekupera-
cję, ● ogniwa fotowoltaiczne, ● kotły na gaz, bio-
masę, paliwo stałe, olej, ● kominki z płaszczem 
wodnym, ● wewnętrzne instalacje wodno-kana-
lizacyjne, ● wewnętrzne instalacje centralnego 
ogrzewania, ● zewnętrzne przyłącza wody, kanali-
zacji, gazu, ● instalacje odkurzacza centralnego, 
● stacje uzdatniania wody, ● kolektory.

Tel. 512 394 550

Dekoracyjne nasadzenia mogą 
być ozdobą posesji
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Które firmy przyjmą  
uczniów ZSP  

w „Dniu Przedsiębiorczości”?
gólnopolski projekt „Dzień przedsiębiorczości” jest realizo-
wany przez szkoły we współpracy z firmami i instytucjami, 

które są gotowe przyjąć uczniów na jednodniową praktykę. W te-
gorocznej edycji „Dnia Przedsiębiorczości” będzie też uczestniczyć 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Wychodząc na-
przeciw postulatom uczniów dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz 
zdecydowała się na zorganizowanie „Dnia Przedsiębiorczości” 
w dniu 24 kwietnia (ogólnopolski termin to 26 kwietnia).

Pracodawcy z terenu gminy Kleszczów mogą włączyć się do 
projektu rejestrując się na stronie internetowej www.dzien-przed-
siebiorczosci.junior.org.pl w zakładce „Firma”.

JS

Centrum Innowacji 
Biznesowej w Bełchatowie

twarte w listopadzie 2016 roku Centra Innowacji Bizneso-
wej działają w 7 lokalizacjach naszego regionu (Łódź, Beł-

chatów, Zduńska Wola, Radomsko, Sieradz, Zgierz, Kutno). Przed-
siębiorcy z terenu powiatu bełchatowskiego mogą kontaktować się 
z doradcami biznesu, którzy pracują w CIB w Bełchatowie (ul. Cie-
płownicza 5) i pełnią funkcję przewodników po aktualnych projek-
tach, programach i konkursach skierowanych do przedsiębiorców.

Osoby do kontaktu: Błażej Mielczarek, tel. 667-777-050, e-mail: 
blazej.mielczarek@lodzkie.pl; Małgorzata Ignerowicz, tel. 667-037-
837, e-mail: malgorzata.ignerowicz@lodzkie.pl.

Centra Innowacji Biznesowej pomagają w zakresie komunika-
cji i doradztwa dla firm sektora MŚP. Projekt został uruchomiony 
z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
z budżetu samorządu województwa łódzkiego.

JS

Odwodnienia  
z kleszczowskich rur

pewien czas informujemy naszych Czytelników o inwestycjach infra-
strukturalnych, w których znajdują zastosowanie rury z tworzyw sztucz-

nych (PP i PE-HD) wytwarzane w zakładzie produkcyjnym spółki Uponor Infra 
w Kleszczowie. Rozwiązania, które proponuje ta firma sprawdzają się zwłaszcza 
w tych miejscach, gdzie występują trudne warunki gruntowe i zmienne obciążenia, 
związane z ruchem kołowym. Elastyczne rury współpracują z gruntem, więc znaj-
dują zastosowanie w systemach odwodnień, kanalizacji deszczowej, a także w roli 
przepustów drogowych. 

W grudniu 2016 r. zakończyły się prace przy przebudowie warszawskiego ka-
nału Konotopa. Jak dowiadujemy się z tekstu, opublikowanego w magazynie „No-
woczesne Budownictwo Inżynieryjne” zanieczyszczone wody, które trafiały do nie-

go, a także osuwająca się skarpa stanowiły coraz większy problem. Rozwiązano 
go wykorzystując produkty Uponor Infra. W części kanału ułożony został 165-me-
trowy odcinek polietylenowych rur Weholite o średnicy 2 metrów. 

Kolejne zastosowanie rur Weholite, które powstają w hali produkcyjnej 
w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 2, miało miejsce na budowie odcinka 
drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól. W ramach inwestycji prowadzono bu-
dowę kanalizacji deszczowej oraz modernizację istniejącej sieci odwodnieniowej. 
Do tego celu zostały wykorzystane m.in. rury PP WehoTripla o długości ok. 6 km 
i prawie 15 km rur PE-HD Weholite. Wykonano też cztery osobne baterie pod-
ziemnych zbiorników retencyjnych.

JS

OGŁOSZENIE
Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) 
oraz Uchwały Nr XXIX/279/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 
31 stycznia 2017r. podaję do publicznej wiadomości informację 
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowości Rogowiec.

Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem moż-
na się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz na stro-
nie internetowej www.bip.kleszczow.pl.

   Wójt Gminy Kleszczów
   SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Poszukujemy osobę do pracy na 
stanowisku KSIĘGOWEGO - pełna księgowość 

wraz ze znajomością KADR i PŁAC.
Wymagane doświadczenie min. 3 lata. Gwarantuje-

my bardzo dobre wynagrodzenie i ciekawą pracę.
Osoby chętne prosimy  

o kontakt telefoniczny: 797-600-394

O
O

Co

Źródło: Uponor Infra Sp. z o.o.



6  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 6/455

Przedszkole dla 
Domu Dziecka

ubliczne Przedszkole Samorzą-
dowe w Kleszczowie przygotowa-

ło inscenizację baśni „Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków”. W przedstawieniu 
wystąpią dzieci z przedszkola i ich rodzice. 
Gościnnie wezmą udział absolwenci tego 
przedszkola.

Spektakl zostanie pokazany w sali wi-
dowiskowej GOK w Kleszczowie w czwar-
tek 6 kwietnia o godz.17.00. Dochód ze 
sprzedaży biletów w cenie 8 zł będzie prze-
znaczony na rzecz dzieci z Domu Dziecka 
w Piotrkowie Trybunalskim. Bilety -cegieł-
ki będzie można kupować w przedszkolu 
w Kleszczowie od 20 marca. Liczba biletów 
jest ograniczona. 

- Inscenizacja „Królewna Śnieżka i sied-
miu krasnoludków ” to trzecia taka inicja-
tywa przedszkolnej placówki w Kleszczo-
wie. W ubiegłych latach przygotowaliśmy 
spektakl „Królowa Śniegu” i „Calineczka” 
– przypomina dyrektor Małgorzata Szluga. 
– Kwotę zebraną wówczas dzięki sprzeda-
ży biletów i ozdób wielkanocnych również 
przekazaliśmy na potrzeby Domu Dziec-
ka w Piotrkowie Trybunalskim. Pieniądze 
te przeznaczone zostały na zorganizowa-
nie wypoczynku wychowanków tego domu 
dziecka w ośrodku Wawrzkowizna.

Po przedstawieniu „Królewna Śnież-
ka i siedmiu krasnoludków” w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kleszczowie odbędzie 
się kiermasz ozdób wielkanocnych, przy-
gotowanych nie tylko przez dzieci z przed-
szkola, ale też ich rodziców.

JS

P
„Informatyczny Puchar” – 
zwycięstwo Kamila

Uczniowie Gimnazjum im. Wł. St. Rey-
monta w Kleszczowie Kamil Bujacz i Jakub 
Bąkowicz wzięli udział w IV edycji konkur-
su „Informatyczny Puchar”, organizowane-
go przez Zespól Szkół Elektryczno-Elek-
tronicznych w Radomsku. Do konkursu 
przystąpiło łącznie 319 osób, w tym 290 
w kategorii OPEN (młodzież starsza i do-
rośli). W eliminacjach internetowych Kamil 
zajął 3 miejsce, a Jakub - 14 miejsce wśród 
wszystkich uczestników konkursu. Do dru-
giego etapu przeszło 13 gimnazjalistów 
i 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 28 
lutego rozwiązywali test w warunkach kon-
trolowanych.

Kamil Bujacz (na zdjęciu drugi z le-
wej) wywalczył I miejsce w gronie gimna-
zjalistów. Po testach, które przeprowadzo-
no w nowej pracowni komputerowej ZSE-E 
uczestnicy konkursu oraz uczniowie ra-
domszczańskiej szkoły wzięli udział w wy-
kładzie o skutecznym zabezpieczaniu sie-
ci Wi-Fi.

Sukcesy w Powiatowym 
Dniu Języków Obcych

S i l na  rep rezen tac j a  g imnaz jum 
w Kleszczowie wzięła udział w VI edycji Po-
wiatowego Dnia Języków Obcych w Ra-
domsku. W imprezie propagującej naukę 
języków obcych i zachęcającej uczniów do 
poszerzania wiedzy o kulturze krajów Euro-
py i Ameryki Północnej rywalizowało z sobą 
16 szkół gimnazjalnych. 

Oto osiągnięcia uczniów naszego gim-
nazjum: ● Jan Pawelec - II m. w konkursie 
na prezentację multimedialną wybranego 
kraju europejskiego, ● Bartłomiej Bednarz, 
Rozalia Piskorska, Małgorzata Stępień - 
III m. w konkursie pokazu mody, ● III m. 
- Filip Anszperger, Oliwia Ciesielska, Ka-
rol Tomczak, Marta Gąciarek - w konkur-
sie na scenkę w języku angielskim, ● Mar-
ta Gąciarek - wyróżnienie w konkursie na 
plakat o tematyce związanej z krajami eu-
ropejskimi. Do udziału w Powiatowym Dniu 
Języków Obcych nasi gimnazjaliści zostali 
przygotowani przez nauczycielki języka an-
gielskiego: M. Bugajską i M. Krawczykow-
ską-Kiełbik.

Ceńmy nasz ojczysty język!
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczy-

stego (MDJO) to święto ustanowione przez 
UNESCO 17 listopada 1999 roku dla pod-
kreślenia bogactwa różnorodności języko-
wej świata oraz w celu zwrócenia uwagi 
na języki ginące. Obchody MDJO w Szkole 
Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczo-
wie miały bardzo szeroki charakter. Oprócz 
zorganizowania specjalnego dyktanda (o 
jego laureatach informowaliśmy w poprzed-
nim wydaniu „IK”) odbyły się: ● Szkolna 
Konferencja Językoznawców, ● wystawa 
plakatów „Będę pisać poprawnie - z orto-
grafią na co dzień”, ● cykl lekcji bibliotecz-
nych „O pięknie języka polskiego. Sięgaj po 
książkę, delektuj się każdym przeczytanym 
słowem”, ● zajęcia logopedyczne w kla-
sach I-III poświęcone roli dykcji.

Została też przygotowana gazetka te-
matyczna „Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego”, a w starszych klasach ucznio-
wie przygotowywali plakaty z hasłami, po-
święconymi tematowi „Mój język świadczy 
o mnie - wypowiadamy wojnę wulgary-
zmom”.

W ramach Szkolnej Konferencji Języ-
koznawców, przygotowanej przez uczniów 
klasy VI b pod kierunkiem polonistki 
Agnieszki Kuśmierek, wiele uwagi poświę-
cono tematowi dbałości o język polski. Szó-
stoklasiści tłumaczyli, że język podlega róż-
nym zagrożeniom, m.in. „zaśmiecaniu” 
przez zbędne zapożyczenia. Apelowali: 
„Pielęgnujmy i szanujmy język rodzimy nie 
tylko od święta, ale na co dzień ze wzglę-
du na jego bogactwo, różnorodność i pięk-
no. Bądźmy świadomymi użytkownikami ję-
zyka ojczystego”.

Konkursy z języka polskiego
„Leon” to nazwa konkursu przedmioto-

wego z języka polskiego, a także ogólno-
polskiego konkursu ortograficznego. W obu 
tych inicjatywach uczestniczyli w tym roku 
uczniowie SP Kleszczów. Konkurs z języka 
polskiego miał formę testu z otwartymi i za-
mkniętymi zadaniami. Spośród 15 uczniów 
z klas IV- VI najlepsze wyniki i Dyplom Lau-
reata zdobyli: ● Jakub Gałwa (VIa), Małgo-
rzata Załoga (VIb), Anna Szafrańska (VIc) 
- sklasyfikowani w gronie uczestników na 
7. miejscu w kraju; ● Mateusz Szymczak 
(VIa), Klinga Misiak (VIa) - na 9. miejscu 
w kraju; ● Marta Kuc (Va), Jonasz Rudzki 
(VIa) - na 10. miejscu w kraju.

W konkursie ortograficznym „Leon” 
wzięło udział 21 uczniów z klas IV-VI. Dy-
plom Laureata zdobyła uczennica klasy Vb 
Martyna Bujacz (10. miejsce w kraju).

Warsztaty dla 
gimnazjalistów

2 marca uczniowie kleszczowskiego 
gimnazjum mieli okazję wziąć udział w spe-
cjalnych zajęciach, zorganizowanych dla 
nich przez starsze koleżanki i kolegów z są-

Szkolne wieści

ciąg dalszy na str. 8

Agencja  
Rozwoju  
Regionalnego 
„ARREKS” S.A.  

w Kleszczowie 
przyjmuje zapisy na kursy:

 1. Opiekun osób starszych - 70 godz.
2.  AutoCad - poziom podstawowy 

i zaawansowany - 40 godz.
3.  Język niemiecki poziom podstawowy 

- 60 godz.
4.  Kurs na członków rad nadzorczych 

- ok. 2 m-ce
5.  Excel - podstawowy  

i zaawansowany - 12 i 16 godz.
Bliższych informacji udzielamy  

pod numerem telefonu 727 500 728  
oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”,  

Kleszczów, ul. Główna 122  
bądź na stronie www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!

Foto ze strony www ZSE-E
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Kobiety na banknotach
Kilkaset banknotów z kilkudziesięciu krajów (niektóre z nich 

ciągle mają wartość płatniczą, a nie tylko numizmatyczną) zgro-
madzono na wystawie, prezentowanej w głównym holu Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Wspólny wątek, który łączy te „pa-
pierowe pieniądze” to wizerunki ko-
biet, umieszczone na nich przez gra-
fików.

Ekspozycja „Kobiety na bankno-
tach świata” została otwarta 5 mar-
ca z okazji Dnia Kobiet i potrwa do 9 

kwietnia. Prezentowane bank-
noty pochodzą z kolekcji Kazi-
mierza Madeja - wieloletniego 
członka Polskiego Towarzy-
stwa Numizmatycznego, a za-

razem historyka wojskowości i autora książek.
Przyzwyczajeni do wyglądu tradycyjnych formatów tych pienię-

dzy, które są w obiegu w Polsce, zobaczymy na wystawie w Klesz-
czowie banknoty o bardzo nietypowych rozmiarach.

Filmowy zapis o GOK
Kolejny program, zrealizowany przez NTL Radomsko na za-

mówienie gminy Kleszczów, został poświęcony działalności Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. W ciągu 5 minut niewiele 
można powiedzieć o działalności GOK, w którym działa 20 kół za-
interesowań, podzielonych na 35 grup wiekowych. Materiał filmowy 

skupia się głów-
nie na zajęciach 
g rup  za jmu ją -
cych się tkaniną 
artystyczną oraz 
m a l a r s t w e m . 
Oprócz sen io -
r ó w ,  k t ó r y m i 
opiekuje się ar-
tysta Józef Ja-
kubczyk, zosta-
ły pokazane też 
zajęcia pasjonu-
jącej się plastyką 
grupy uczniów 
(na zdjęciu). Ich 
opiekunką jest 

Agnieszka Zarzycka.
Program można obejrzeć wchodząc na stronę http://tvntl.pl/in-

dex.php/programy-mainmenu-30/z-ycia-samorzdu/19771-z-ycia-
samorzdu-10032017-ug-w-kleszczowie.html.

opr. JS

Kleszczów w mediach
ile radiowa audycja, zrealizowana przez redaktor Elżbietę Mamos-Gaw-
ryś była poświęcona źródłom dochodów gmin i rankingowi zrównoważone-

go rozwoju samorządów, to głównym tematem rozmów prowadzonych w Kleszczowie 
przez F. Chajzera, a potem zebranych w krótki, bo trwający nieco ponad 4 minuty re-
portaż, było opisanie (słowem i obrazem) warunków, jakie gmina Kleszczów stworzyła 
dla swoich mieszkańców i dla inwestorów.

Dziś w telewizjach kilkudziesięciominutowe, pieczołowicie dokumentowane repor-
taże są rzadkością. Częściej mamy do czynienia z krótkimi, dynamicznymi relacjami, 
może powierzchownymi, ale zapadającymi w pamięć przez dowcipny komentarz, cie-
kawy montaż, sensacyjny temat. To wszystko było w reportażu „Filip Chajzer w pol-
skim Kuwejcie”. Jego emisję TVN poprzedzał zapowiedzią: „Jest taka miejscowość 
w naszym kraju, która nazywana jest polskim Kuwejtem. Co prawda nie ma tam ropy, 
ale jest siano, dużoooo siana”.

Filip Chajzer, znany także z bardzo popularnego programu „Mali Giganci”, pod-
czas swojego pobytu w Kleszczowie odwiedził wraz z operatorem kamery SOLPARK, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, firmę Kersten Europe i Gminny Ośrodek Kultury, 
pojechał też na punkt widokowy w Żłobnicy. Poza wspomnianymi już osobami dzien-
nikarz TVN rozmawiał m.in. z menedżerką trenującej w SOLPARKU reprezentacji pol-
skich rugbistów na wózkach, z dyrektorem Bartłomiejem Baudlerem z firmy Kersten 
Europe i dyrektor GOK - Sławomirą Mrozowicz.

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II (na zdjęciu) opowiada-
ły o swojej szkole, a także o projekcie „Zielone serce Kleszczowa”. Do ostatecznej wer-
sji reportażu „Filip Chajzer w polskim Kuwejcie”. weszła tylko niewielka część nagra-
nego materiału. 

W tym miejscu warto przypomnieć, że ponad rok temu Kleszczów także pojawił 
się w programie „Dzień dobry TVN”, a to za sprawą wielkiego sukcesu Technikum No-
woczesnych Technologii w rankingu „Perspektyw”. 18 stycznia 2016 r. relację na żywo 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nadał red. Marcin Sawicki.

Reportaż „Filip Chajzer w polskim Kuwejcie” „zawieszony” na facebookowym pro-
filu „Dzień dobry TVN”” miał w trzecim dniu po emisji prawie 350 tys. wyświetleń oraz 
3,3 tys. polubień. Część widzów zamieściła swoje komentarze. Komentarze są różne - 
mniej i bardziej błyskotliwe, niektóre polemiczne, inne - pisane z nutką zazdrości. Za-
cytujmy kilka z nich:

• Anna Bogusława Wojciechowska: Jak nie bogaci skoro w gminie funkcjonuje su-
per pakiet medyczny, przedszkola, bloki, każda działka z mediami plus internet. Szko-
ła super wyposażona, ośrodek zdrowia na wysokim poziomie, basen, stadion, termy 
w budowie, porządne drogi. A bogactwo każdego mieszkańca jest już od niego same-
go zależne - nikt nic za darmo nie daje.

• Justyna Skrobek: tylko co tam robić? Kleszczów tak naprawdę to ośrodek rekre-
acji i miejsce pracy dla bełchatowian i pobliskich miejscowości. Ani to wieś ani miasto. 
Strefa podmiejska z domkami i małymi blokami.

• Anita Be: Znam masę miejscowości, gdzie są wielkie fabryki, wysypiska śmieci, 
inwestorzy płacą, a gmina jak biedna była, tak jest tzn. nic nie zrobione, dziury a o ko-
rzyści dla mieszkańców mowy nie ma. Ktoś tam robi coś dla ludzi, myślą o młodzieży, 
ludziach starszych. Nie ma na co narzekać, ja widzę tylko potencjał... i dobrego rzą-
dzącego.

JS

O

GOK informuje i zaprasza
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Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

siedniego Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych. W ramach warsztatów chemicznych 
„Jak zrobić dobry kosmetyk?” uczennice 
mogły przy pomocy produktów, znajdują-
cych się w każdej kuchni, przygotować ko-
smetyki: pomarańczowy peeling do cia-
ła, scrub do ust, kostki musujące do kąpieli 
oraz puder do twarzy.

Uczniowie I klasy TNT pomagali gim-
nazjalistom zgłębić techniki projektowania 
w programie AutoCad. „Wykonany rysu-
nek techniczny został urzeczywistniony w 
postaci detalu wygrawerowanego na obra-
biarce CNC dzięki zastosowaniu profesjo-
nalnego programu EdgeCam do tworzenia 
ścieżek na maszyny” - czytamy w rela-
cji z warsztatów, zamieszczonej na stronie 
zspkleszczow.pl.

Znają pracownicze prawa
1 marca w Zespole Szkół Ponadgim-

nazjalnych nr 9 w Łodzi odbył się etap re-
gionalny ogólnopolskiego konkursu wie-
dzy o prawie pracy. O konkursowe nagrody 
wraz z uczniami innych szkół ponadgimna-
zjalnych rywalizowały także reprezentant-
ki ZSP w Kleszczowie - Beata Nagoda (kl. 
IIIa) oraz Martyna Rybak (kl. IVt). Organi-
zatorem konkursu jest Państwowa Inspek-
cja Pracy.

Wyjazdowe zajęcia
Uczniowie  LO im.  Jana Pawła  I I 

w Kleszczowie chętnie korzystają z moż-
liwości udziału w wykładach, ćwiczeniach 
i eksperymentach, organizowanych pod-
czas wizyt w łódzkich uczelniach. 8 marca 
klasy I c i II c odwiedziły Uniwersytet Me-
dyczny w Łodzi. Licealiści  wysłuchali wy-
kładu pt. „Naukowy bełkot”, poznawali wy-
brane zagadnienia z psychiatrii, ćwiczyli 
chirurgiczne szycie na… świńskich nóż-
kach, prowadzili analizy i badania.

Brali też udział w innych zajęciach, któ-
re pozwoliły im poznać funkcjonowanie 
uczelni medycznej „od kuchni”.

10 marca uczniowie II i III klas języ-
kowych brali udział w warsztatach orga-
nizowanych przez pracowników i studen-
tów Wydziału Filologicznego UŁ. Wybrali 
warsztaty: „Wirtualny spacer po Barcelonie” 
przygotowany przez filologię hiszpańską; 
„Jak efektywnie uczyć się słownictwa w ję-
zyku obcym” przygotowany przez filologię 
niemiecką oraz dwa anglojęzyczne wykłady 
interaktywne: „Od pucybuta do milionera” 
oraz „Skąd się wzięły Tolkienowskie elfy?”.

Rusza zawodowy staż 
w Dreźnie

26 marca na dwutygodniowy staż za-
wodowy do Drezna wyjechała pierw-
sza grupa uczniów TNT w Kleszczowie 

- uczestników projektu „Europejska mobil-
ność uczniów i absolwentów Technikum 
Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie 
- gwarancją sukcesu i kariery zawodowej”. 
Wyjazd drugiej grupy nastąpi 14 maja.

Od początku listopada do początku 
marca uczniowie zakwalifikowani do tych 
wyjazdów brali udział w zajęciach przygo-
towawczych. W ramach tych działań od-
były się m.in. dodatkowe zajęcia z języka 
angielskiego (język stażu) i z języka nie-
mieckiego (język codziennej komunikacji). 
Specjalne zajęcia mentalne miały przygoto-
wać uczniów do pokonania stresu, towarzy-
szącego znalezieniu się w nowym środowi-
sku. Odbyli też przygotowanie kulturowe, 
które przybliżyło im niemieckie realia. 

Na wyjazdy uczniów technikum na za-
graniczne praktyki ZSP w Kleszczowie uzy-
skał dofinansowanie ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Odwiedzili fabrykę Arix 
Polska

„Młodzi naukowcy” czyli uczniowie klas 
I-II Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika 
w Łękińsku złożyli wizytę w kolejnym zakła-
dzie Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej - 
firmie Arix. Po krótkim przeszkoleniu BHP 
obejrzeli halę produkcyjną, gdzie pokaza-
no im, jak przebiega proces powstawania 
różnych gąbek (kuchennych, kąpielowych, 
samochodowych, kosmetycznych). Na pa-
miątkę wizyty w fabryce otrzymali kolorowe 
gąbki kąpielowe.

Słoneczna pogoda zachęciła uczniów 
i ich opiekunów do odwiedzenia w drodze 
powrotnej punktu widokowego w Klesz-
czowie.

Opracował JS z wykorzystaniem 
informacji i zdjęć udostępnionych 

przez szkoły samorządowe

Dzień Otwarty szkół 
ponadgimnazjalnych

ybór przyszłej szkoły to dla każdego gimnazjalisty pierwsza 
z poważniejszych w życiu decyzji. 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Pawła II w Kleszczowie oraz Technikum Nowoczesnych 
Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie zaprosili gimnazja-
listów (zwłaszcza tych, którzy są teraz w trzecich klasach), a tak-
że ich rodziców na Dzień Otwarty. W piątek 31 marca w godz. 10-
15 można będzie zapoznać się z ofertą edukacyjną przygotowaną 
przez te szkoły na rok 2017/2018.

Ale licealne lata to także zabawa, wielkie przyjaźnie i dorasta-
nie do dorosłości w fajnym otoczeniu. Kleszczowskie szkoły będą 
więc chciały zaprezentować także trochę lżejsze tematy. Stąd wy-
stępy muzycznego zespołu, pokazy cheerleaderek, gry i zabawy ję-
zykowe, poczęstunek w kawiarence.

Program Dnia Otwartego wypełnią m.in. wystawy, prezentacje, 
konkursy, występy uczniów ZSP, lekcje pokazowe. Można będzie 
zwiedzić sale lekcyjne i pracownie, porozmawiać z nauczycielami i 
uczniami LO i TNT.

Każda kolejna odsłona Dnia Otwartego to prezentacja tego co 
w szkołach najlepsze. Tak będzie również w tym roku w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

Biblioteczne nowości
minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie oraz jej filie 
w I kwartale 2017 roku wzbogaciły swoje zbiory książkowe 

i filmowe. Od początku roku na półkach przybyło łącznie 308 no-
wych książek. Wśród zakupów dominowała literatura piękna dla 
dorosłych (200 egz.). Przybyło też nowości dla dzieci i młodzieży 
(62 egz.) oraz 46 tytułów literatury popularnonaukowej.

Wartość książek zakupionych w pierwszym kwartale przekro-
czyła 8,4 tys. zł. Ponad 5,1 tys. zł kosztowały natomiast zakupio-
ne filmy oraz audiobooki. Na bibliotecznych półkach przybyły 142 
tytuły, zaliczane do zbiorów specjalnych. W tej liczbie dominują fil-
my fabularne, ale są też 34 nowe filmy i bajki dla dzieci oraz 14 no-
wych audiobooków.

Każdy z mieszkańców gminy wchodząc na stronę www.klesz-
czow-gbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=nowosci 
może sprawdzić tytuły tych nowości, szukając czegoś interesują-
cego dla siebie.

JS

W
G

Sprzedam działkę budowlano-rolną  
z lasem o pow. 1,088 ha, szer. 35 m, 

w miejscowości Wolica.
Tel. 697-954-012.
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Ogrodnicze  
targi w Piotrkowie

amiętajmy o ogrodach to impreza targowa, która w tym roku 
odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim w niedzielę 30 

kwietnia. Aby mieszkańcom gminy Kleszczów ułatwić udział w naj-
bliższych Piotrkowskich Targach Ogrodniczych Urząd Gminy orga-
nizuje wyjazd autokarowy. Zapisy osób chętnych są prowadzone 
w pok. 25, tel. 44/ 731-31-10 wew. 132 do 24 kwietnia. 

Uczestnicy wyjazdu pokryć mają jedynie koszt swojego ubez-
pieczenia - płatne przy zapisie. Wstęp na teren targów jest bezpłat-
ny. Wyjazd z Kleszczowa - o godz. 9.00 z parkingu przy Urzędzie 
Gminy, planowany powrót - ok. 14.30.

Na targowej imprezie, która jest adresowana głównie do ogrod-
ników – amatorów oprócz nasion, bylin, drzew, krzewów i nawo-
zów, można kupić narzędzia ogrodnicze czy meble ogrodowe, 
a także nawiązać kontakt z projektantami ogrodów. Targom towa-
rzyszyć też będą wystawy ludowego rękodzieła, kiermasze i kon-
kursy. Fachowcy z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
udzielać będą porad związanych z dotacjami z aktualnego Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

JS

Strażackie zebrania  
na finiszu

obiega końca rozpoczęty 28 stycznia zebraniem w Łę-
kińsku cykl walnych zebrań członków Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w gminie Kleszczów. Zebrania strażaków-ochotników 
są zwoływane raz w roku jako zebranie sprawozdawcze. Na za-
kończenie określonej w statucie kadencji (zwykle czteroletniej) ze-
brania mają charakter sprawozdawczo-wyborczy i od zebrań spra-
wozdawczych różnią się tym, że wybierany jest podczas nich nowy 
skład zarządu i komisji rewizyjnej danej jednostki OSP.

W razie potrzeby - najczęściej ze względu na ważne sprawy 
bieżące - może być także zwołane nadzwyczajne walne zebranie. 
Tryb jego zwołania przewiduje statut OSP. 

Na corocznych zebraniach sprawozdawczych zebrani członko-
wie OSP dokonują merytorycznego i finansowego rozliczenia pracy 
zarządu i komisji rewizyjnej swojej jednostki. Przyjęcie złożonych 
sprawozdań oznacza, że dotychczasowa praca władz OSP uzyska-
ła akceptację. Odrzucenie sprawozdań oznacza zgłoszenie wotum 
nieufności dla władzy. W ślad za tym idzie ich odwołanie i potrzeb-
ne są przedterminowe wybory.

Cykl zebrań strażackich w poszczególnych jednostkach jest już 
za nami. 8 kwietnia na dorocznym zebraniu sprawozdawczym zbie-
rze się Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kleszczo-
wie.

JS

Policyjne podsumowanie (cz. 1)

ak wyglądał stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 
Kleszczów w 2016 roku? Informacje na ten temat znaleźć można w pod-

sumowaniu, przygotowanym przez kierownika Posterunku Policji w Kleszczowie, 
asp. szt. Jarosława Popławskiego i przekazanym m.in. Radzie Gminy Kleszczów.

Jak wynika ze sprawozdania w roku 2016 przestępczość na terenie gminy 
Kleszczów kształtowała się na podobnym poziomie jak w poprzednich latach. Po-
licjanci z kleszczowskiego posterunku przeprowadzili 98 postępowań przygoto-
wawczych. Postępowania dotyczące przestępstw, popełnionych na terenie gmi-
ny Kleszczów (zwłaszcza przestępstw gospodarczych i wypadków drogowych), 
prowadziły również odpowiednie wydziały Komendy Powiatowej Policji w Bełcha-
towie.

Dominującą kategorią przestępstw w gminie Kleszczów, są przestępstwa 
przeciwko mieniu, które stanowią 60 proc. wszystkich czynów. Tak jak w poprzed-
nich latach tego rodzaju przestępstwa zdarzają się najczęściej na terenach prze-
mysłowych, zwłaszcza w dużych firmach (KWB Bełchatów i Elektrownia Bełcha-
tów). Wśród przestępstw przeciwko mieniu dominowały kradzieże. W 2016 roku 
policja odnotowała widoczny spadek liczby kradzieży z włamaniem. W porówna-
niu z rokiem 2015 było ich o połowę mniej.

„W roku ubiegłym nadal była widoczna wyraźna tendencja spadkowa w licz-
bie ujawnianych czynów zabronionych w ruchu drogowym, w szczególności pole-
gających na kierowaniu pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości. Liczba 
zatrzymywanych nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi od trzech 
lat systematycznie maleje. Wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wi-
doczny jest również na podstawie ilości osób, które przed rozpoczęciem jazdy, 
sprawdzają prewencyjnie swój stan trzeźwości w Posterunku Policji w Kleszczo-
wie” - czytamy w sprawozdaniu.

(dokończenie w następnym wydaniu)
JS

PD

J

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza III przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż drewna pozyskanego z zadania „Rozbudowa drogi 
gminnej – droga do Stefanowizny”

Drewno znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Łękińsku. Cał-
kowita ilość drewna – 9,92 m sześć. Skład gatunkowy: topola osika. 
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto za drewno w 
wysokości 77,85 zł za 1 m sześć.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty. Wymo-
gi, jakim odpowiadać powinny oferty, zamieszczone zostały w Biulety-
nie Informacji Publicznej.

Termin składania ofert upływa z dniem 4 kwietnia 2017 r. o godz. 
14.00. Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Klesz-
czowie.

Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą 
cenę brutto za drewno.

…………………….........................              ……………………………… 
(pełna nazwa oferenta oraz adres)                   (miejscowość, data )
           

                 Wójt Gminy Kleszczów
OFERTA CENOWA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. 
Sprzedaż drewna pochodzącego z zadania „Rozbudowa drogi gmin-
nej - droga do Stefanowizny” oferujemy cenę na zakup drewna wcho-
dzącego w skład przetargu

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z 
którego będziemy odbierać drewno i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Zo-
bowiązujemy się, w przypadku wygrania przetargu, do zawarcia sto-
sownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej oferty.

       
    …………………………………

   (czytelny podpis)

Numer 
stosu

Gatunek ilość w m3 Cena wywoławcza zł

1. topola osika 3,44 267,80
2. topola osika 6,48 504,46

Numer stosu Gatunek ilość w m3 Cena wywoławcza

4 marca odbyło się 
zebranie OSP w Wolicy
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Wędkarze gotowi do sezonu
piątek 7 kwietnia członkowie Koła Wędkarskiego nr 3 „Górnik” w Beł-
chatowie zaplanowali coroczną akcję „Sprzątania świata”, którą zorga-

nizują nad dwoma użytkowanymi przez siebie akwenami - zbiornikiem Winek oraz 
na Wawrzkowiźnie. Do udziału w tej akcji zaproszona została także szkolna mło-
dzież. Już 9 kwietnia planowane są zawody otwarcia sezonu. Będą to zawody to-
warzyskie w dyscyplinie spławik grunt. Na zbiorniku Kamień efekty wędkowania 
oceniane będą w kategoriach: senior, kobieta, kadet, junior. Kolejna impreza tak-
że odbędzie się nad zbiornikiem Kamień. 1 maja w tzw. zawodach szczupakowych 
(spinning) rywalizować mają seniorzy i juniorzy.

Antoni Florczyk - prezes zarządu Koła „Górnik”, wybrany 25 lutego na kolej-
ną kadencję, mówi że kierowane przez niego koło posiada ponad 1600 członków. 

- Nie prowadzimy statystyki ilu jest członków z poszczególnych gmin - przy-
znaje. - Oceniamy jednak, że z gminy Kleszczów jest ponad 100 wędkarzy. Poza 
tym współpracujemy z właścicielem sklepu wędkarskiego w Kleszczowie.

Zgodnie z wędkarską tradycją członkowie koła uczcili Dzień Wędkarza, który 
jest na stałe wpisany do kalendarza świąt Polskiego Związku Wędkarskiego i przy-
pada 19 marca. W przeddzień swojego święta zgromadzili się w kościele p.w. Ze-
słania Ducha Świętego na osiedlu Przytorze na uroczystej mszy świętej, wraz z 
kolegami z dwóch pozostałych bełchatowskich kół: Megawat i Koła Miejskiego. 
Mszę w intencji wędkarzy odprawił proboszcz ks. Władysław Staśkiewicz, który 
zaprosił ich do udziału V Ogólnopolskiej Pielgrzymce Wędkarzy na Jasną Górę. 
Odbędzie się ona 22 kwietnia.

Koło Wędkarskie nr 3 „Górnik” użytku-
je zbiorniki, do których są odprowadzane tzw. 
wody wewnętrzne Kopalni Węgla Brunatnego 
Bełchatów. Prezes A. Florczyk potwierdził wy-
stępowanie bobrów w zbiornikach Winek i Ka-
mień. 

- Kopalnia nie stwierdza z ich strony zagro-
żenia - mówi. - Bobry nie wyrządzają też szkód 
po stronie wędkarskiej. Problemem jest to, że 

ścinają drzewa i krzewy przy drogach wokół zbiorników. W niektórych miejscach 
niszczą brzeg poprzez podkopy i wciąganie gałęzi.

Na pytanie o zagrożenia ze strony kłusowników Antoni Florczyk odpowiedział:
- Często wyławiamy narzędzia kłusownicze: sznury, siatki czy „węciory”. Po-

siadamy Społeczną Straż Rybacką Koła, która prowadzi ochronę i kontrolę wód 
oraz kontroluje wędkarzy i sprawdza czystość stanowisk wędkarskich. 

Obok kłusowników zagrożeniem dla rybnych zasobów w zbiornikach, użytko-
wanych przez koło „Górnik” są kormorany.

- Rokrocznie pojawiają się na naszych zbiornikach w okresie zimowym - mówi 
prezes koła. - Potem prawdopodobnie bytują na zbiorniku Jeziorsko. Pojawiają się 
też wydry, które mogą wyrządzić duże straty w rybostanie.

JS

Omega na podium
łodzi piłkarze Omegi Kleszczów (do lat 16) po wywalcze-
niu awansu do międzypowiatowego etapu halowych mi-

strzostw województwa łódzkiego Zrzeszenia LZS rywalizowali 2 
marca w hali SOLPARKU o zakwalifikowanie się do turnieju fina-
łowego. Awans wywalczyli po zajęciu drugiego miejsca. Lepsi od 
nich okazali się piłkarze z Tomawy, reprezentujący powiat piotrkow-
ski. Wojewódzkie finały odbyły się 10 marca w Moszczenicy. Druży-
na LKS Omega Kleszczów wygrała dwa mecze, jeden zremisowała 
i jeden przegrała. Ostatecznie zajęła III miejsce w regionie łódz-
kim. Omegę reprezentowali: J. Peroński (bramkarz), B. Winkler, 
T. Flaszka, F. Kuliberda, D. Grądzki, T. Cybulski, Ł. Sobociński, H. 
Kowalski, M. Morawski, J. Przerada, M. Góra, S. Krakowski. Opie-
kunem drużyny był Marcin Szymak.

Siatkarki drugie w powiecie
marca w mistrzostwach po-
wia tu  be łcha towsk iego 

w piłce siatkowej kobiet Zrzeszenia 
LZS, rozegranych w Łękińsku gminę 
Kleszczów reprezentowały siatkar-
ki Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie. W rywalizacji 
z zespołami ze Szczercowa, Druż-
bic i Zelowa wywalczyły II miejsce. 
W kleszczowskiej drużynie zagra-
ły: Aleksandra Dworzyńska (kapitan, 
Natalia Jasek, Anna Kin, Oliwia Wi-
dera, Emilia Włodarczyk, Natalia Ci-
chowlas i Wiktoria Gala.

Przygotowani  
do rundy wiosennej

iedem meczów kontrolnych rozegrali piłkarze Omegi Klesz-
czów w okresie przygotowawczym przed rundą wiosenną 

IV ligi. Wyniki rozegranych sparingów: z Wartą Działoszyn 0:3, ze 
Stalą Niewiadów 2:0, z Grabką Grabica 5:0, z PGE GKS II Bełcha-
tów 2:3, z Victorią Częstochowa 7:1, z Polonią Poraj 0:2, z Soko-
łem Aleksandrów 2:3. Nasz zespół, którego trenerem jest Marcin 
Zimoch, wziął również udział w Halowych Mistrzostwach Okręgu 
Piotrkowskiego. Wywalczył tytuł wicemistrzowski, przegrywając tyl-
ko ze Stalą Niewiadów.

Srebrni przełajowcy
marca w Końskich odbyły się międzywojewódzkie mistrzo-
stwa U16 w biegach przełajo-

wych. W barwach LKS Omega Klesz-
czów wystartowało czworo zawodników, 
trenowanych przez Mateusza Urbania-
ka. Najlepiej zaprezentowali się Pauli-
na Kupc (druga na 1500 m) i Marcel Ko-
złowski (drugi na 3000 m).

Wysokie miejsce zajął też Sergiusz 
Urbaniak (piąty na 2000 m), a Kamil Ka-
łużny był na tym dystansie 18. Drużyno 
LKS Omega Kleszczów uplasował się 
na VII miejscu.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

S p o r t

M
Na

19

S

18

Paulina Kupc  
i Marcel Kozłowski

Zapraszamy do nowo otwartego sklepu 
SPORTMANIA w Kleszczowie przy  

ul. Sportowej 53  
(boks w supermarkecie POLO).

Tel. 609-223-207
W sprzedaży: odzież i obuwie sportowe znanych i lu-
bianych przez wszystkich marek: Nike, Adidas, Re-
ebok, Puma.

Zbiornik Winek  
w zimowej scenerii
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W szkolnym sporcie
Pływali w Łodzi. W finałach wojewódzkich w sztafetach pływackich drużyna 

uczniów ZSP w Kleszczowie wywalczyła siódme miejsce. Na zawody rozegrane 3 
marca w Łodzi wyjechali: Sz. Balsam, B. Ćwiek, M. Kaniewski, J. Kępa, D. Kowal-
czyk, M. Makles, P. Niedbała, M. Podsiadły, J. Stefaniak, B. Wasiak i (jako rezerwo-
wi) K. Chłopik, H. Marszałek i P. Staniucha.

Koszykarze w półfinałach. 9 marca w Piotrkowie Tryb. odbył się półfinał mi-
strzostw województwa w koszykówce chłopców. Po raz pierwszy w zawodach tej 
rangi wzięła udział reprezentacja ZSP w Kleszczowie, która wywalczyła trzecie 
miejsce. Drużyna wystąpiła w składzie: Błażej Ćwiek, Mateusz Gałczyński, Maciej 
Kaniewski, Jakub Kuśmierski, Łukasz Łyszkowicz, Błażej Miara, Jakub Pintos, Da-
wid Rogaliński, Filip Wróblewski, Karol Zych i Rafał Żuberek.

Lekkoatleci w hali. W halowych 
mistrzostwach LZS w lekkoatlety-
ce, które odbyły się 7 marca w Spa-
le, sportowcy reprezentujący ZSP 
w Kleszczowie wywalczyli siedem 
medali. Najlepiej spisały się zdobyw-
czynie złotych medali: Milena Gie-
rach (w biegach na 60 m i 200 m), 
Agnieszka Kuśmierek (800 m). Srebr-
ne medale wywalczyły: Karolina Izne-
rowicz (800 m), Joanna Beśka (60 
m), Nikola Lalek (200 m) oraz szta-
feta 4x200 metrów, która wystąpiła w 
składzie M. Gierach, K. Iznerowicz, 
A. Kuśmierek, N. Lalek (na zdjęciu - 
z trenerem T. Bednarskim).

SP Łękińsko w Spale. Trzynastu uczniów reprezentowało szkołę z Łękińska 
w indywidualnych halowych zawodach LZS województwa łódzkiego w lekkiej atle-
tyce szkół podstawowych. Miejsca w pierwszej dziesiątce wywalczyli: Karolina Ol-
czyk (6. w biegu na 200 m),  Mikołaj Sokołowski (4. na 1000 m), Michał Garbaciak 
(9. na 1000 m), Mateusz Miarka (9. w skoku w dal), sztafeta 4x200 m dziewczynek 
(7.), sztafeta 4x200 m chłopców (7.).

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 TĘCZA, 
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)

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.

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTO-
WIA GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren - Re-
jon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44) 
634 95 00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej (osie-
dle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich Stre-
fach Przemysłowych) - w spółce „Energoser-
wis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 607 
354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• A w a r i e  w  s i e c i  w o d o c i ą g o w e j ,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakła-
dzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 
731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej 
– w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 731-
37-13.

• Awarie oświetlenia ulicznego – w F.H.U. 
„APIS”, tel. 887-791-821 lub 692-130-
780.

Gdzie zgłaszać awarie?

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
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
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
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  731-36-34
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki 
Izba Przyjęć główna  635 85 34
 Urząd Gminy Centrala 731-31-10
w Kleszczowie Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
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

Kupię mieszkanie w Kleszczowie / Łuszczanowicach  
od 64 m kw. do 85 m kw.

Telefon: 510-725-247
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„Znaleźć wiosnę  
w jesieni życia”

undacja Servire Homini czyli podmiot prowadzący Dom Pomo-
cy Społecznej im. św. Barbary w Kleszczowie, ogłosiła kon-

kurs fotograficzny „Znaleźć wiosnę w jesieni życia”. „Mamy szczerą na-
dzieję, że spora grupa młodych ludzi wejdzie we współpracę ze swoimi 
babciami i dziadkami, zrobi wspaniałe i radosne zdjęcia oraz prześle je 
na adres fundacji. (…) Dodatkowym walorem Konkursu „Znaleźć wio-
snę w jesieni życia”, jest integracja międzypokoleniowa ludzi młodych 
i starszych. Szczególnie współcześnie brakuje relacji między pokole-
niami, a co za tym idzie wzajemnego zrozumienia seniorów i młodzie-
ży” - czytamy w liście przewodnim, podpisanym przez prezesa zarządu 
Fundacji Servire Homini, księdza Sławomira Bednarskiego.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Mogą oni nadsyłać zdjęcia 
o wymiarach nie mniejszych niż 18x24 cm, przy czym jeden autor może 
przekazać maksymalnie 10 prac. Termin przekazywania zdjęć do sie-
dziby Fundacji Servire Homini (osobiście, pocztą lub przesyłką kurier-
ską) został ustalony na dzień 31 maja. Organizatorzy zaznaczają, że 
nie ma możliwości przekazywania zdjęć w formie elektronicznej, a zdję-
cia, na których będą się znajdować jakiekolwiek oznaczenia (np. data 
wykonania) nie będą przyjmowane do oceny.

„Uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wize-
runek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publi-
kację tego wizerunku” - to kolejny ważny zapis w konkursowym regu-
laminie. Zainteresowani znajdą go na profilu facebookowym Fundacji 
Servire Homini pod datą 22 marca. 

Laureatów konkursu fotograficznego poznamy 20 czerwca. Zapo-
wiadane są następujące nagrody: ● I. 500 zł + niespodzianka, ● II. 300 
zł + niespodzianka, ● III. 200 zł + niespodzianka. Będą też przyznane 
wyróżnienia. 

Więcej informacji o założeniach konkursu można uzyskać przesy-
łając pytania na adres: servirehomini@gmail.com lub telefonując pod 
nr 690-018-587.

JS

 Wielkanocne i wiosenne 
klimaty

Sztuczne, ale dalekie od „chińszczyzny”
Począwszy od 16 marca Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje 

po kolei w każdym z sołectw zajęcia warsztatowe, których uczestnicy tworzą róże 
z pianki foamiran. To niezwykle delikatne tworzywo, przypominające w dotyku ak-
samit, pozwala zmieniać swój kształt, daje się tez barwić. Foamiran rozciąga się o 
około 10 proc. Osoby twórcze, mogą jeszcze poznawać nową technikę tworzenia 
sztucznych róż, na zajęciach, które odbędą się: 31 marca w Łękińsku i Antoniów-
ce, a 8 kwietnia - w GOK w Kleszczowie. Na te warsztaty trzeba wygospodarować 
3 godziny czasu - od 16.00 do 19.00.

Oryginalne koszyczki i jajka…
… będą powstawać podczas wielkanocnych warsztatów, organizowanych 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleszczowie w czwartek 6 kwietnia. Do 
udziału w tych zajęciach biblioteka zaprosiła dzieci. Nauczą się one, jak wykonać z 
drewnianego materiału ozdobny koszyczek i jajko. Będzie także nauka dekorowa-
nia pisanek za pomocą barwnych nici.

Mamy będą dumne z dziecięcych prac, które można będzie potem zaprezen-
tować bliskim podczas wielkanocnych spotkań. Zajęcia w kleszczowskiej bibliote-
ce zaplanowane zostały w godz. 16.00-17.00.

„Moje wielkanocne jajko”
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie ogłosiła konkurs plastyczny „Moje wielka-

nocne jajko”. Mogą w nim brać udział obecni uczniowie tej szkoły, jej pracownicy 
a także rodzice uczniów. Jajko w postaci wydmuszki, albo sztuczne (np. z plasti-
ku, styropianu czy gipsu) należy jak najpiękniej udekorować z wykorzystaniem do-

wolnej techniki.Prace na 
konkurs będą przyjmo-
wane do 7 kwietnia i zo-
staną ocenione w trzech 
kategoriach wiekowych: 
● uczniowie klas I-III, ● 
uczniowie klas IV-VI, ● 
osoby dorosłe.

Zachętą dla uczest-
ników są nie tylko nagro-

dy, ale też zapowiadana pokonkursowa wystawa - w Szkole Podstawowej im. J. 
Korczaka oraz w kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie.

Gorąco namawiamy mieszkańców do korzystania z tych propozycji.
JS
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Otyliada 2017

Za SOLPARKIEM kolejna edycja Ogólnopolskiego Nocnego 
Maratonu Pływackiego Otyliada. Odbyła się ona w nocy z 11 na 
12 marca. Tym razem na kleszczowskim basenie rywalizowało 24 
uczestników. Maraton zakończyli zwycięzcy, wychodząc z wody 
o 6:00!

Najdłuższy dystans (41,75 km) przepłynęła Aleksandra Bedna-
rek, która pobiła o 7,75 km rekord kobiet ustanowiony w 2015 roku 
przez Monikę Winnicką. Drugie miejsce zdobył Paweł Grabowski 
z wynikiem 30,1 km, a trzecie - Leszek Choryłek - 27,9 km. Łączny 
dystans, który na basenie SOLPARKU pokonali wszyscy uczestni-
cy Otyliady 2017 to 310,75 km!

SOLPARK w Święta Wielkanocne
SOLPARK informuje, iż w Wielką Sobotę i Niedzielę Wielka-

nocną cały obiekt będzie nieczynny. Miłośników sportu i rekre-
acji kompleks zaprasza w Lany Poniedziałek. Obiekty będą czyn-
ne w następujących godzinach: ● basen 9:00-22:00, ● Strefa SPA 
12:00-22:00, ● Strefa Gier 14:00-22:00.

Kettlebell - spalaj tłuszcz, buduj mięśnie
Kettlebell są to treningi z odważnikami, dedykowane dla osób 

lubiących wysiłek fizyczny i chcących w szybki sposób poprawić 
swoją sylwetkę. Zajęcia w SOLPARKU odbywają się w poniedział-
ki, środy i piątki o godz. 19:00. Uczestnictwo - po uprzednim zapi-
saniu się pod nr tel. 44/ 731 65 01.

PROSTO Z SOLPARKU


