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„Tęczowe 
wierszyki”

Wiersze D. Gellner, A. Frączek, L.J. 
Kerna i Cz. Janczarskiego znalazły się 
w programie XII edycji Przedszkolno-Szkol-
nego Konkursu Recytatorskiego „Tęczo-
we wierszyki”. Zaproszonych zostało po 
dwóch przedstawicieli z klas I szkół pod-
stawowych oraz przedszkolnych grup „0”. 
W sumie konkurs miał 17 uczestników.

Więcej na str. 6.

Poetycki 
pojedynek

Konkurs „Mecz poetycki z wykorzysta-
niem twórczości Jana Pawła II” był okazją 
do popularyzowania utworów Papieża – Po-
laka. Ta cenna inicjatywa Gminnej Biblio-
teki Publicznej oraz biblioteki Gimnazjum 
w Kleszczowie miała miejsce 15 kwietnia, 
a więc kilkanaście dni przed kanonizacją 
Jana Pawła II.

Więcej na str. 8.

„Kleszczów na 5”
LKS Omega Kleszczów wspólnie 

z Gminą Kleszczów organizują „Klesz-
czów na Piątkę” - bieg uliczny na dystan-
sie 5 kilometrów. 15 kwietnia ruszyły zapi-
sy uczestników tego biegu. Organizatorzy 
ustalili, że będzie mogło wziąć udział 350 
biegaczy. Czasu na zgłoszenie i przy-
gotowania pozostało niewiele, bo tego-
roczny bieg odbędzie się już w niedzie-
lę 15 czerwca.

Więcej na str. 12.

Majówka ’2014
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie 

zaprasza na Majówkę ‘2014, która w pią-
tek 2 maja odbędzie się na placu przy Wiej-
skim Ośrodku Kultury w Żłobnicy. Majówka 
odbędzie się po południu. W jej programie 
znaleźć można takie atrakcje jak: kiermasz 
rękodzieła, baśniowe przedstawienie te-
atralne, konkurs taneczny, maraton nordic 
walking, rekreacyjne gry i zabawy.

Więcej na str. 7.

2 maja – nieczynny Urząd Gminy
Informujemy, że w piątek 2 maja Urząd Gminy w Kleszczowie będzie nieczynny.
W tym dniu w godz. 7.30-15.30 będzie natomiast w siedzibie urzędu pełniony dyżur 

w celu umożliwienia zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wybor-
czych w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

„Jan Paweł II  
w oczach dziecka”

Z pielgrzymią la-
ską w dłoni kroczy krętą 
drogą w kierunku gór-
skiego szczytu, zwień-
czonego krzyżem. Tak 
pos tać  Jana  Pawła 
II przedstawił w swo-
jej pracy Filip Grzybek 
z przedszkola w Klesz-
czowie. Kolorowy rysu-
nek Filipa to jedna z 66 
prac, złożonych w Urzę-
dzie Gminy na konkurs 
„Jan Paweł II w oczach 
dziecka”.

Sala robi wrażenie
Ta część 

w i d o w n i 
w przebudo-
w a n e j  s i e -
dzibie klesz-
czowskiego 
G O K  l i c z y 
p o n a d  1 0 0 
miejsc. W cią-
gu kilkudzie-
sięciu sekund 
może zostać 
złożona przez 
specjalny me-
chanizm. To 

tylko jedna z nowinek technicznych, które zostały zastosowane w 
nowej sali widowiskowej.
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Który wariant 
„Term”?

marca odbyła się w Klesz-
czowie publiczna prezenta-

cja trzech różnych wariantów inwestycji 
„Termy Kleszczów - Park Sportu, Re-
kreacji, Relaksu i Rozrywki”. Firma INW 
- Eko Consult, wykonująca na zlecenie 
Urzędu Gminy studium wykonalności dla 
tego przedsięwzięcia, rozpoczęła drugi 
etap prac. Obecnie projektanci na bazie 
przygotowanych wcześniej koncepcji za-
gospodarowania opracowują trzy różne 
rozwiązania urbanistyczno-architekto-
niczne dla tej inwestycji, a do tego opisy 
zawierające m.in. analizę ekonomiczną 
i prawną dla każdej z koncepcji.

Efekty swoich prac prezentują 
w Kleszczowie na kolejnych roboczych 
spotkaniach. W kwietniu odbyły się dwa 
takie spotkania. Jedno z nich, zorgani-
zowane 24 kwietnia z udziałem preze-
sa spółki SOLPARK, Piotra Stawskiego 
poświęcone było m.in. ocenie zapotrze-
bowania SOLPARKU na energię ze źró-
dła geotermalnego.

(s)

Wakacyjny remont 
w Łękińsku

eden z przetargów, rozpoczętych nie-
dawno w Urzędzie Gminy ma wyło-

nić firmę, która będzie wykonawcą remon-
tu w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika 
w Łękińsku. Zamówienie obejmuje roboty bu-
dowlane.

W wyniku remontu ma zostać przebudo-
wane wejście główne oraz odnowiona ele-
wacja. Ma być wymieniona część stolarki 
zewnętrznej. Prace, które prowadzone będą 
na zewnątrz szkolnych budynków obejmo-
wać będą remont chodnika, bieżni lekkoatle-
tycznej na szkolnym boisku, placów zabaw 
oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego te-
renu, a także instalacji zraszania boiska.

Pracom remontowym zostanie podda-
na także wewnętrzna instalacja wodno-ka-
nalizacyjna oraz system wentylacji, a tak-
że oświetlenie sali gimnastycznej. Jeśli 
postępowanie przetargowe przebiegać bę-
dzie bez większych zakłóceń wówczas pra-
ce remontowe w szkolnych budynkach i na 
zewnątrz nich mają być ukończone do 30 
września tego roku.

(s)

Trwają przygotowania do zaplanowa-
nych na dzień 25 maja wyborów do Par-
lamentu Europejskiego (PE) - instytucji 
Unii Europejskiej, która jest odpowiedni-
kiem jednoizbowego parlamentu w kraju 
członkowskim.

Wybory do Parlamentu 
Europejskiego

Mieszkańców gminy Kleszczów informujemy, że 
akty prawne, komunikaty, zarządzenia i obwieszczenia 
dotyczące tych wyborów są zamieszczane w Biulety-
nie Informacji Publicznej gminy Kleszczów w zakładce 
Wybory Parlamentarne – Wybory do Parlamentu Eu-
ropejskiego. 11 marca wydane zostało zarządzenie 
wójta gminy Kleszczów w sprawie wykazu miejsc prze-
znaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komi-
tetów wyborczych.

Do 5 kwietnia uczestniczące w wyborach ugru-
powania musiały zawiadomić Państwową Komisję 
Wyborczą (PKW) o powstaniu komitetu wyborczego. 
A 15 kwietnia o północy upłynął termin zgłaszania list 
kandydatów na europosłów.
Dalszy kalendarz wyborczy:
•	 do 20 kwietnia - utworzenie obwodów głosowania 

w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, 
zakładach karnych i aresztach śledczych, domach 
studenckich.

•	 Do 25 kwietnia - podanie informacji o numerach i gra-
nicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwo-
dowych komisji wyborczych m.in. lokalach przystoso-
wanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

•	 Do 2 maja - zgłaszanie kandydatów do obwodowych 
komisji wyborczych przez pełnomocników komite-
tów wyborczych.

•	 Do 4 maja:
o powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezyden-

tów miast) obwodowych komisji wyborczych,
o podanie informacji o numerach i granicach ob-

wodów głosowania utworzonych za granicą oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

•	 Do 4 maja osoby niepełnosprawne, które chcą gło-
sować korespondencyjnie, muszą to zgłosić wój-
towi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a do 
11 maja mogą składać wnioski o dopisanie do spisu 
wyborców w wybranym obwodzie przystosowanym 
do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie tej 
samej gminy.

•	 Do 10 maja osoby chcące korespondencyjnie oddać 
głos za granicą muszą to zgłosić konsulowi.

•	 Do 15 maja można składać wniosek ws. głosowania 
przez pełnomocnika (uprawnione są do tego osoby 
niepełnosprawne i osoby, które ukończyły 75 lat).

•	 Do 15 maja okręgowe komisje wyborcze podadzą 
informację o zarejestrowanych listach kandydatów 
na posłów do Parlamentu Europejskiego.

•	 Do 20 maja można złożyć wniosek o dopisanie do 
spisu wyborców w kraju, a do 22 maja - za granicą.

•	 W piątek, 23 maja o północy zakończy się kampania 
wyborcza.

•	 W niedzielę 25 maja w godzinach od 7 do 21 odbę-
dzie się głosowanie wyborach do PE.

W eurowyborach w Polsce mogą wziąć udział oby-
watele polscy, którzy ukończyli 18 lat, a także pełnolet-
ni obywatele Unii Europejskiej, którzy na stałe miesz-
kają w Polsce, wpisani do rejestru wyborców.

Więcej o Parlamencie Europejskim – na str. 5.

Wybory do PE - adresy lokali wyborczych
Podajemy informację o tym, gdzie powinni zgłosić się mieszkańcy poszczególnych miejscowo-

ści, by oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Numer  
obwodu

głosowania
Granice obwodu głosowania       Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej

1.
Antoniówka, Bogumiłów, Dębina, Kamień, 
Kocielizna, Rogowiec, Słok-Młyn, Stefano-
wizna, Żłobnica

Dom Kultury w Żłobnicy, Żłobnica 25

2. Kleszczów Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, 
ul. Szkolna 4

3. Adamów, Czyżów, Łękińsko, Wola Grzyma-
lina Kolonia, Wolica

Szkoła Podstawowa w Łękińsku, ul. 
Szkolna 20

4.
Łuszczanowice, Łuszczanowice Kolonia Publiczne Przedszkole Samorządo-

we w Łuszczanowicach, Łuszczano-
wice 104B

Informujemy, że lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kleszczowie został dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, którzy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wybor-
ców w tym właśnie obwodzie głosowania.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania 
korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie pokój nr 7 lub pod nr telefonu 44/ 731 31 26, lub w formie elektronicznej - adres e-mail 
kleszczow@kleszczow.pl.

W dniu głosowania 25 maja 2014 r. (niedziela) lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 
od 7.00 do 21.00. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji 
wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

25

Do
Drogi i ścieżki do zaprojektowania

6 maja Urząd Gminy w Kleszczowie przyjmować będzie oferty firm, zaintereso-
wanych wykonaniem dla gminy kompletnej dokumentacji projektowej na czte-

ry nowe zadania z zakresu drogownictwa. Projekty dotyczyć mają odcinków dróg oraz 
ścieżek rowerowych w Wolicy, Łuszczanowicach oraz Łękińsku. Zadaniem wykonawcy 
projektu będzie poza tym przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień i uzyskanie zezwo-
leń na realizację inwestycji w trybie „specustawy”.

(s)

J
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Krótko
	79 900 zł to kwota, która w kwietniu trafi-

ła do kieszeni studentów z terenu gminy 
Kleszczów. Gminna Komisja Stypendialna 
przyznała im 86 stypendiów motywacyjnych 
i 3 stypendia socjalne.

	W kwietniu zaczęły działalność trzy nowe 
opiekunki dzieci w wieku żłobkowym: Aldo-
na Guryl (Łuszczanowice), Kamila Bujacz 
(Łuszczanowice) i Joanna Kurdek (Klesz-
czów). Obecnie na terenie gminy Kleszczów 
pracuje 8 opiekunów dziennych. Pod ich 
opieką jest 33 dzieci w wieku od 20 tygodni 
do trzech lat.

	9 kwietnia w siedzibie Urzędu Gminy został 
zorganizowany punkt przyjmowania zeznań 
rocznych PIT w tradycyjnej „papierowej” for-
mie. Punkt obsługiwali pracownicy Urzędu 
Skarbowego w Bełchatowie.

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wolica wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz uchwały 
Nr XXXVIII/382/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 października 2009 r. w spra-
wie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Wolica 

zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wolica wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 30 kwietnia do 20 maja 2014 r. w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie w godzinach urzędowania tj. pn, śr. czw. pt. 7.30-15.30, wt. 
9.00-16.00 (pokój nr 28).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 20 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie o 
godz. 1700. Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2014 r. Pi-
sma należy kierować na adres Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 
Kleszczów. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci 
elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy. 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku 
z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany planu 
miejscowego w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany 
planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy tj. projektem zmiany planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia 
szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, 
prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.

Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Wójta 
Gminy Kleszczów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowa-
niu jest Wójt Gminy Kleszczów.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Kwietniowa sesja
24 kwietnia odbyła się 47. sesja Rady 

Gminy Kleszczów kadencji 2010-
2014. Na wstępie, przed zatwierdzeniem 
porządku posiedzenia przewodniczący rady 
zgłosił wniosek o zdjęcie z proponowane-
go wcześniej porządku punktu „Podjęcie 
uchwały w sprawie przystąpienia do opra-
cowania Strategii rozwoju gminy Kleszczów 
na lata 2016-2030”. Powołał się przy tym na 
przyjętą 2 dni wcześniej na wspólnym po-
siedzeniu komisji opinię w tej sprawie. Ko-
misje przyjęły wówczas wniosek, by spra-
wą rozpoczęcia prac nad gminną strategią 
na nowy okres rada zajęła się na przeło-
mie września i października br. Radni przy-
jęli program sesji bez punktu dotyczące-
go strategii.

Po wysłuchaniu sprawozdań (z wyko-
nania uchwał, z działalności wójta w okre-
sie międzysesyjnym oraz z działalności 
przewodniczącego RG w tym samym okre-
sie) rada zajęła się projektem uchwały od-
noszącej się do zgłoszonego przez Staro-

stwo Powiatowe w Bełchatowie wniosku 
połączenia gmin, w celu utworzenia jedne-
go okręgu w wyborach do Rady Powiatu 
Bełchatowskiego. W przesłanym gminom 
do konsultacji projekcie uchwały w sprawie 
ustanowienia okręgów wyborczych teren 
naszego powiatu został podzielony na pięć 
okręgów wyborczych, w których wybranych 
zostanie 23 radnych powiatowych. Gmina 
Kleszczów wraz z gminami Szczerców, Ru-
siec i Kluki tworzyć mają piąty okręg wybor-
czy, z którego zostanie wybranych 5 rad-
nych powiatu. Przyjęta przez Radę Gminy 
Kleszczów uchwała akceptuje propozycję 
starostwa.

Radni przyjęli następnie sprawozda-
nia z realizacji zadań gminnego Programu 
Wspierania Rodziny za 2013 rok, przedło-
żone im przez kierownika Referatu Spraw 
Ogólnych i Gospodarczych oraz z reali-
zacji Programu współpracy Gminy Klesz-
czów z organizacjami pozarządowymi za 
rok 2013, przedstawione przez wójta gminy.

„Zajęcie stanowiska w sprawie prze-
budowy linii 110 kV relacji GPZ Żłobnica – 
GPZ Bogumiłów przebiegającej przez wy-
sad solny w Dębinie” – to kolejny temat, 
którym zajmowała się rada. Zgodnie z wnio-
skiem wypracowanym na wspólnym po-
siedzeniu komisji radni zdecydowali, że do 
szczegółowego omówienia tematu przebu-
dowy tej linii konieczne będzie zaproszenie 
na kolejne posiedzenie komisji przedstawi-
cieli spółek Poltegor - Projekt, Energoser-
wis Kleszczów oraz PGE GiEK. 

W końcowej części sesji, kiedy nastał 
czas na prezentację wolnych wniosków i in-
formacji, wójt Sławomir Chojnowski zwró-
cił się do Rady Gminy z wnioskiem o od-
wołanie zarządu Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów. W obszernym uzasadnieniu 
przedstawił w siedmiu punktach główne za-
rzuty wobec obecnych władz gminnej fun-
dacji. Zarzucił władzom fundacji sprzenie-
wierzenie się woli fundatora czyli Gminy 
Kleszczów; stosowanie nie uzasadnionych 
przywilejów dla wybranych inwestorów; 
niewłaściwą realizację celów statutowych; 
brak efektów działań w zakresie zagospo-
darowania Podstrefy Kleszczów Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej; wprowa-
dzanie w błąd mieszkańców gminy Klesz-
czów poprzez składanie nie mających po-
krycia w rzeczywistości obietnic utworzenia 
wielu nowych miejsc pracy; upolitycznie-
nie działań gospodarczych podejmowanych 
przez fundację, wynikające głównie z łącze-
nia przez jedną osobę dwóch funkcji - pre-
zesa zarządu FRGK oraz szefa gminnego 
stowarzyszenia; tworzenie przez fundację 
fałszywego wizerunku gminy Kleszczów 
w oczach potencjalnych inwestorów.

Radni nie podjęli merytorycznej dyskusji 
nad złożonym przez wójta wnioskiem. Przy-
jęli natomiast wniosek zgłoszony przez rad-
nego, będącego członkiem zarządu funda-
cji, by wniosek wójta skierować do FRGK 
z prośbą o odniesienie się do stawianych 
w nim zarzutów. (s)
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KOMUNIKATY
Akcja bezpłatnego badania 
słuchu
Urząd Gminy informuje, że w środę 14 
maja od godz. 14.00 w budynku Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie w 
gabinecie nr 105 odbędą się bezpłatne 
badania słuchu dla mieszkańców gminy 
Kleszczów. Badania będą wykonywane 
przez specjalistę protetyki słuchu z Porad-
ni Audioprotetycznej Otomed z Łasku (filia 
Bełchatowskiego Centrum Medycznego 
w Bełchatowie).
Badania są kierowane do osób, boryka-
jących się z problemami niedosłuchu lub 
przypuszczających, że taki proces się 
u nich zaczyna. Możliwe jest też przebada-
nie dziecka, jeśli jest w wieku powyżej 7 lat.
Zapisy będą dokonywane osobiście 
w budynku ośrodka zdrowia w pok. 
105 w dniu wykonywania badań, tj. 14 
maja od godz. 14.00.

Cytologia i mammografia
W sobotę 14 czerwca od godz. 9.00 przed-
stawiciele kliniki Salve Medica z Łodzi pro-
wadzić będą w Kleszczowie badania profi-
laktyczne kobiet, mieszkających na terenie 
gminy Kleszczów. Badania cytologiczne 
prowadzone będą w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Kleszczowie, natomiast badania 
z zakresu mammografii wykonywane będą 
w mammobusie stojącym przed budynkiem 
GOZ w Kleszczowie.

Zapisy na powyższe badania prowadzo-
ne są w Urzędzie Gminy w Kleszczowie 
- tel. 535 011 383 w dniach pracy urzędu, 
w godz. 10.00-13.00.

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kleszczów, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 

ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U.2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że wpłynął wnio-
sek Pana Szymona Kołodziejczyka działającego z upoważnienia firmy „SPONCEL” Sp. 
z o.o. z s. w Kleszczowie, ul. Przemysłowa 8 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy 
Kleszczów z dnia 9 maja 2012 roku, znak OŚG.7625/38/10 ustalającej środowisko-
we uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Prze-
róbki Celulozy w Bogumiłowie, zmienionej decyzją Wójta Gminy Kleszczów z dnia 30 
kwietnia 2013 roku, znak: OŚG.6220.6.2013, planowanego do realizacji na działkach 
o nr ewid. 249, 259/2, 260/2, 261/2, 262/2, 263/2, 264/2, 265/2, 266/2, 267/5, 267/7, 
267/9, 268/2, 762/2, 764/2, 766/2, 768/2, 770/2, 772/2, 274/2, 275/2, 276/4, 276/6, 
277/2, 278/1, 278/2, 279, 280, 281, 282/1, 283/1, 284/3, 285/3, 286/3, 287/3, 288/3, 
301/8, 301/10, 302/4, 303/4, 304/4, 305/1, 497/7, 483/15, 483/13, 381/9, 382/5, 383/5, 
384/5, 385/5, 386/5, 387/5, 388/5, 389/5, 390/5, obręb  Bogumiłów, gm. Kleszczów. 

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć 
mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. Postanowienia i opinie, które nałożyły obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: opinia sanitarna Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dn. 20 listopada 2013 roku, znak: 
PPIS-ZNS-440/72/13; postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Łodzi z dn. 15 listopada 2013 roku, znak: WOOŚ.4240.940.2013.KL.2; postanowienie 
Wójta Gminy Kleszczów z dnia 27 listopada 2013 roku, znak: OŚG.6220.21.2013. Orga-
nem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Kleszczów, zaś orga-
nami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania 
opinii i dokonania uzgodnień są Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Bełchato-
wie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapozna-
nia się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elek-
tronicznej i ustnej, w terminie od 15.04.2014 r. do 05.05.2014 r. w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie (pok. 27). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta 
Gminy Kleszczów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W Gminnym Klubie HDK
Znów ponad 50 krwiodawców

4 kwietnia odbyła się kolejna w tym roku akcja krwiodawstwa, zorganizowana staraniem 
Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie. Tym razem zbiórka krwi miała szczególny cha-
rakter. Była odpowiedzią na apel Samorządu Uczniowskiego o pomoc dla chorego kolegi, 
17-letniego Maćka. Przyjaciele chłopca zwrócili się do wszystkich uczniów, pracowników 
i nauczycieli szkoły z prośbą o oddanie krwi na jego rzecz. Maciek niespodziewanie zacho-
rował, leży w warszawskiej klinice na oddziale onkologii i czeka na pomoc.

– Chęć oddania krwi zgłosiły 54 osoby, a oddało 51 osób - informuje Marek Kaczmar-
czyk z kleszczowskiego klubu. – Trzy osoby ze względów zdrowotnych nie mogły tej krwi 
oddać. Dziękujemy wszystkim, którzy czynnie zaangażowali się w akcję, także tym, które 
krwi nie oddały. Liczy się ich chęć niesienia pomocy osobom chorym.

Kwietniowa akcja krwiodawcza klubu HDK w Kleszczowie potwierdziła, że od jakiegoś 
czasu utrzymuje się stabilna, przekraczająca 50 liczba krwiodawców. Klub będzie dążył do 
zwiększenia tej liczby w kolejnych akcjach, jest jednak świadom ograniczeń natury tech-
nicznej i logistycznej. Chodzi o czas, w jakim ekipa pobierająca krew musi ją dostarczyć do 
Działu Preparatyki RCKiK w Łodzi.

– Będziemy się starali w przyszłości planować więcej akcji krwiodawczych w ciągu roku 
- zapowiada M. Kaczmarczyk. – To pozwoli zmniejszyć kolejki czekających na oddanie krwi 
dawców.

Bezpłatne zajęcia dla rodziców
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie organizuje zajęcia z za-

kresu udzielania pomocy przy zagrożeniach życia i zdrowia dzieci. Są to zajęcia przezna-
czone dla rodziców małych dzieci. Mają przybliżyć im szczegóły postępowania w chwilach, 
kiedy z powodu nagłych zdarzeń zagrożone zostanie życie lub zdrowie dziecka.

Zajęcia odbędą się we wtorek 20 maja w domu kultury w Łękińsku. Początek - godz. 
10.00. Czas trwania - do trzech godzin. Pokaz jest nieodpłatny, a przeprowadzony zostanie 
przez uprawnionego instruktora ratownictwa przedmedycznego PCK.

Rodzice zainteresowani udziałem w tych zajęciach mogą się zgłaszać, telefonując 
na jeden z numerów telefonów: 609 606 904 lub 500 760 612.

Dostawa kompostowników
W drugiej turze zapisów na kompostowniki 
(zapisy prowadzone były do końca lutego) 
Urząd Gminy zebrał zamówienia mieszkań-
ców na 90 sztuk kompostowników. Została 
podpisana umowa na ich dostawę. W ciągu 
kilku tygodni zamawiający otrzymają kom-
postowniki. Każdy z nich ma pojemność 
900 litrów. Kompostowniki będą dostarcza-
ne bezpłatnie, po podpisaniu przez właści-
ciela posesji umowy użyczenia.

Telefonicznie do PGE Obrót
Telefoniczne centrum kontaktu z klientami 
uruchomiła spółka PGE Obrót. Dzwoniąc 
na numer 422 222 222 od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-19.00 można załatwiać 
takie sprawy, jak ustalenie stanu salda, 
zmiana danych teleadresowych czy wy-
stawienie duplikatu faktury za prąd. Telefo-
niczny kontakt pozwoli klientom PGE unik-
nąć konieczności wyjazdu do najbliższego 
biura obsługi klienta.
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Jesteś firmą z terenu Gminy 
Kleszczów?

Potrzebujesz pieniędzy:
● na rozpoczęcie działalności,

● na  rozwój firmy,
● na bieżące potrzeby,

Zgłoś się do ARR „ARREKS” S.A. 
w Kleszczowie

po POŻYCZKĘ na dogodnych warunkach.
Więcej informacji pod numerem telefonu 

44/ 731 37 10,
bądź na stronie www.arreks.com.pl.

ZAPRASZAMY !

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A.

zaprasza do skorzystania z wiosennej oferty. 
 Zamów pakiet telefon i internet 

- przyłącze tylko 1,23 zł brutto.
Jeśli jesteś abonentem telefonicznym 

pora podłączyć internet 
- przyłącze tylko 61,50 zł brutto.
Abonament internetowy 

już od 30,00 zł brutto.

Parlament Europejski…
…to instytucja Unii Europejskiej, która jest odpowiednikiem jed-

noizbowego parlamentu w kraju członkowskim. Eurodeputowani są 
wybierani w poszczególnych krajach na pięcioletnią kadencję. Ofi-
cjalną siedzibą PE jest francuski Strasburg, ale to w belgijskiej Bruk-
seli odbywa się większość obrad parlamentu. Tu mieszczą się także 
biura poselskie, działają komisje parlamentarne i władze klubów.
•	 W ósmej kadencji w europarlamencie zasiadać będzie 751 po-

słów, reprezentujących 28 państw członkowskich Unii Europej-
skiej. Wybory odbywać się będą od 22 do 25 maja. Każdy z kra-
jów członkowskich UE mógł wybrać któryś z tych dni. Najczęściej 
wybieranym dniem była niedziela 25 maja. W grupie 18 państw, 
które przeprowadzą wybory w tym terminie znalazła się także 
Polska. Najwcześniej, bo w czwartek 22 maja swoich europo-
słów wybierać mają Holendrzy i Brytyjczycy. W kilku państwach 
wybory potrwają przez dwa dni (np. w Czechach, a także we 
Włoszech i Francji).

•	 Chociaż polscy kandydaci do Parlamentu Europejskiego będą 
wybierani z list największych polskich partii to zasiadając w eu-
roparlamencie znajdą się w reprezentacji którejś z największych 
partii europejskich, takich jak: Europejska Partia Ludowa, Partia 
Europejskich Socjalistów, Partia Porozumienia Liberałów i De-
mokratów na rzecz Europy, Europejska Partia Zielonych czy Par-
tia Europejskiej Lewicy.

•	 Wśród 751 europosłów Polaków będzie 51. Najmniejszą repre-
zentację w PE (po 6 posłów) będą mieć: Cypr, Estonia i Malta. 
Najliczniejszy skład będą mieć Niemcy (96), Francuzi (74) oraz 
Włosi i Brytyjczycy (po 73). 

•	 Nazwa „Parlament Europejski” pojawiła się w 1962. Początkowo 
posłowie do PE byli wybierani przez parlamenty krajów człon-
kowskich. Pierwsze bezpośrednie wybory europosłów odbyły się 
w 1979 roku. Nie ma jednej, wspólnej dla całej Unii ordynacji wy-
borczej do parlamentu. Każdy kraj członkowski ma własne reguły 
liczenia głosów.

•	 Początkowo Parlament Europejski był organem konsultacyjnym 
i nie posiadał żadnej realnej władzy. W toku kolejnych zmian 
zyskiwał coraz większe uprawnienia, w tym także ustawodaw-
cze. Parlament bierze udział w uchwalaniu budżetu UE, decy-
duje o udzieleniu absolutorium Komisji Europejskiej z wykona-
nia budżetu. Nie może jednak przygotowywać projektów ustaw. 
Te kompetencje ma Komisja Europejska. Parlament Europejski 
może kontrolować inne instytucje unijne. Do jego kompetencji 
należy też zatwierdzanie składu Komisji Europejskiej i jej prze-
wodniczącego. PE ma także prawo uchwalenia wotum nieufno-
ści wobec Komisji. Może to zrobić większością 2/3 głosów.

(s)

Poznają firmy „od kuchni”
kwietnia uczniowie klasy I b LO w Kleszczowie odwiedzili fir-
mę Colep. Firma znana z działalności w branży kosmetyków 

i środków czystości umożliwiła młodzieży m.in. zwiedzenie labora-
torium chemicznego. Goście dowiedzieli się, jak od podstaw tworzy 
się preparaty kosmetyczne i środki czystości. Uczniowie poznawa-
li też strukturę, funkcjonowanie oraz środowisko pracy dużej, mię-
dzynarodowej korporacji, a także możliwości praktyk i zatrudnienia.

Podobny, poznawczy 
cel mają takie inicjatywy jak 
„Dzień przedsiębiorczości”. 
W tym roku uczniowie klesz-
czowskiego zespołu szkół 
uczestniczyli w jednodnio-
wych praktykach w wybra-
nych przez siebie firmach 
2 kwietnia. Był to dzień wol-
ny od zajęć dydaktycznych. 
Przypomnijmy, że „Dzień 
przedsiębiorczości” (za któ-
rego wzorową organizację 
ZSP w Kleszczowie zbie-
ra co roku laury) służy głównie włączaniu środowiska przedsiębior-
ców w edukację młodzieży oraz uświadamianiu młodym ludziom 
potrzeby dostosowywania się do zmieniających się warunków na 
rynku pracy. (s)

Gdzie po papiery  
do emerytury?

ata polskiej transformacji to nowe, powstające firmy, ale także dzie-
siątki firm prywatyzowanych, upadających i likwidowanych. Mieszkań-

cy naszej gminy, którym zdarzyło się pracować w takich zakładach często 
nie wiedzą, gdzie znajdują się zarchiwizowane akta osobowe nie istniejących 
już firm. Osobom zbliżającym się do wieku emerytalnego podpowiadamy, kto 
może im pomóc w skompletowaniu brakującej dokumentacji.

Firma Z.P.R. „RUBOR”
poszukuje do pracy w Żłobnicy (ul. Milenijna 5)

pracowników w zawodzie

MALARZ (branża - konstrukcje stalowe)

Wymagania: ● doświadczenie w pracy na stanowisku malarza – 
dwa lata, ● umiejętność pracy w zespole, ● malowanie pistoletem 

pneumatycznym, ● malowanie agregatem malarskim.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Waloch,  
tel. 44/ 731 49 23.

8
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Szkolne wieści

O

INST-KRUP Tomasz Krupski
Dojazd na miejsce, dobór, projekt,  

wycena GRATIS
SPRZEDAŻ I MONTAŻ PRODUKTÓW 

OBJĘTYCH DOTACJAMI:
● kolektorów słonecznych i płyt fotowoltaicznych, ● 
pomp ciepła (gruntowych pionowych i poziomych, 

powietrznych), ● kotłów na biomasę i gaz.
WYKONUJEMY RÓWNIEŻ:

● wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła - 
rekuperację, ● ogrzewanie powietrzne (olejowe, 
gazowe, elektryczne), ● instalację odkurzacza 

centralnego, ● instalacje WOD-KAN i CO (stal, miedź, 
PEX, PP), ● przyłącza wody i kanalizacji, ● montaż 

kominków z płaszczem wodnym.
Wiewiórów 67, 97-505 Dobryszyce

tel. 512 394 550, e-mail: tomek_kru@wp.pl

rganizatorem recytatorskiej rywalizacji 
było Publiczne Przedszkole Samorzą-

dowe w Łękińsku. 
– Dla dzieci udział w konkursie recytator-

skim to źródło pozytywnych i pięknych prze-
żyć - mówi dyrektor przedszkola w Łękińsku, 
Dorota Paciorek. – Wiele godzin pracy z na-
uczycielem, poświęcone interpretacji tekstu li-
terackiego, pozwala dzieciom przełamywać 
nieśmiałość i uwrażliwia je na piękno poezji.

Jury zwracało uwagę na odpowiednią in-
tonację, poprawność wymowy, dykcję i tem-
po. Na ocenę wyrazu artystycznego miał wpływ 
także wygląd uczestnika, stąd mile widziane 
były rekwizyty, bądź specjalne stroje.

Nagrodzeni za „tęczowe wierszyki”
Jury, w którego składzie zasiadły 

nauczycielki języka polskiego Danuta 
Kuc i Elżbieta Roczek oraz logopeda - 
Joanna Błaszczyk, zdecydowało o na-
stępującym podziale nagród: ● I. Wik-
tor Falarz (SP Kleszczów), ● II. Bartosz 
Pulwert (SP Łękińsko), Amelia Stefa-
niak (SP Kleszczów), ● III. Adam Ol-
czyk (Przedszkole w Łękińsku). ● Wy-
różnienia: Aleksandra Retkiewicz 
(Przedszkole w Łuszczanowicach) 
i Ana Lucia Bento Maia de Carvalho 
(SP Kleszczów). 

Nagrodami w konkursie były puchary, dyplomy i książki oraz 
maskotki. (s)

Dzień otwarty u „Korczaka”
Starsi koledzy powitali ich przedstawieniem „Witajcie w naszej baj-
ce”. Potem odbyło się zwiedzanie szkolnych sal, integracyjne za-
bawy zorganizowane na sali gimnastycznej, a na koniec - zajęcia 
plastyczne. Tak wyglądał w skrócie przebieg Dnia otwartego, który 
8 kwietnia miał miejsce w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w 
Kleszczowie. Najważniejszymi gośćmi tego dnia były najstarsze 
dzieci z przedszkoli w Łuszczanowicach i Kleszczowie. W przyja-
znej atmosferze przedszkolaki poznawały miejsce swojej przyszłej 
nauki. Na pamiątkę tej wizyty zabrały specjalnie przygotowane ko-
tyliony.

O zdrowym stylu życia
7 kwietnia każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Zdrowia. Z tej okazji w kleszczowskiej podstawówce uczniowie 

uczestniczyli w pokazie pierw-
szej pomocy przedmedycz-
nej (zorganizowanym przez 
Sztab Ratownictwa Medycz-
nego w Bełchatowie).
Odbyły się też warsztaty profi-
laktyczne, prowadzone przez 
trenera z Centrum Edukacji 
i Profilaktyki DIALOG z Kra-
kowa. Treści i forma zajęć 
zostały dostosowane do wie-
ku odbiorców. Najmłodsi po-
znawali tematykę zdrowego 
odżywiania, uczniowie klas 

III - zdrowe zasady korzystania ze środków masowego przekazu. 
Klasy IV zajmowały się tematem fonoholizmu, czyli uzależnienia od 

telefonu komórkowego. Uczniowie klas V i VI uczestniczyli w zaję-
ciach „Nałóg - przegrane życie”, które służyły pokazaniu zagrożeń 
związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne.

Trzymajmy kciuki
Sześcioro uczniów SP Kleszczów awansowało do rejonowego eta-
pu Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny, który 8 maja 
odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. 
Pierwszy etap, podzielony na pisemną i ustną część został przepro-
wadzony w szkole. Głównym motywem pisemnego wypracowania, 
potem zaś ustnej opowieści były wydarzenia związane z nagłym 
załamaniem się pogody. Najlepiej z tych zadań wywiązali się nastę-
pujący uczniowie klas piątych i szóstych: Oliwia Ciesielska, Kacper 
Kęsy, Anna Brząkała, Julia Płomińska, Kinga Wysocka i Daria Gajda.

Co wiedzą o unijnej rodzinie?
Z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej w Szkole 
Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku przeprowadzony został 
konkurs „Co wiemy o krajach Unii Europejskiej?” Uczniowie klas 
I i II w konkursie plastycznym utrwalali wiedzę o flagach państw UE, 
klasy III i IV pisały test złożony z 20 pytań, zaś najstarsze klasy - test 
złożony z 35 pytań. Testowe tematy dotyczyły wiedzy o krajach UE, 
w tym m.in. historii powstania Unii, charakterystyki państw człon-
kowskich, unijnych instytucji oraz symboli, a także walut krajów 
członkowskich. O tym, którzy uczniowie zaimponowali wiedzą o UE 
poinformujemy w kolejnym wydaniu „Informatora”.

å ciąg dalszy na str. 12
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GOK informuje i zaprasza

Na

Centrum Ogrodnicze  
„Dąbrówka” – Radomsko
20-letnie doświadczenie

Największe centrum  
ogrodnicze  w regionie

	ponad 500 odmian roślin
	drzewka owocowe
	ziemia, kora
	kamień ozdobny
	środki ochrony roślin, nawozy
	kompleksowe zakładanie ogrodów
	setki innych produktów

Radomsko, ul. Sucharskiego 350
Tel. 601 80 52 47, 44/ 738 18 06

„Majowo – kolorowo” w Żłobnicy
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na Majówkę 
‘2014, która w piątek 2 maja odbędzie się na placu przy Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Żłobnicy.
PROGRAM MAJÓWKI „MAJOWO – KOLOROWO”
● 15.00 - kiermasz rękodzieła wykonanego przez uczestników 

zajęć prowadzonych w GOK (ceramika),
● 17.00 - spektakl teatralny „Czarnoksiężnik z krainy Oz” w wyko-

naniu Teatru Muza,
● 17.30 - maraton nordic walking, połączony z instruktażem i ćwi-

czeniami (zapisy uczestników do dnia 30 kwietnia w działają-
cych placówkach GOK),

● konkurs taneczny na ,,multimedialnych matach tanecznych’’ 
(zapisy chętnych do dnia 30 kwietnia w działających placów-
kach GOK; maty taneczne do ćwiczeń dostępne są w każdej 
placówce WOK od wtorku do niedzieli w godz. 14.00-20.00; 
atrakcyjne nagrody),

● gry i zabawy rekreacyjne na powietrzu,
● warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych (kwiaty z pestek 

dyni oraz ceramiczne motyle).

W Czyżowie nauczysz się decoupage
Wiejski Ośrodek Kultury w Czyżowie zaprasza wszystkich zainte-
resowanych mieszkańców Gminy Kleszczów na warsztaty DECO-
UPAGE czyli naukę zdobienia przedmiotów tzw. techniką serwet-
kową. Warsztaty będą się odbywać w czwartki od 16.00 do 19.30.
Pierwsze spotkanie odbyło się 17 kwietnia.

Pokazali się na kongresie
W dniach 7-9 kwietnia w Hotelu Sport w Bełchatowie kleszczowski 
GOK prezentował rękodzieło artystyczne. Prace wykonane przez 

instruktorów GOK i uczestników zajęć 
oglądali uczestnicy odbywającego się 
w tym czasie VII Międzynarodowego 
Kongresu Górnictwa Węgla Brunatne-
go.
Wśród pokazanych na wystawie prac 
znalazły się najciekawsze przykłady 
z takich dziedzin jak m.in.: koronka 
szydełkowa, frywolitka, malowanie na 
jedwabiu, decoupage, ceramika ażuro-
wa, kwiaty z bibuły.

(opr. s)

Poznawali tradycje 
wielkanocne

wystawę ozdób wielkanocnych, trafiły wykonywane na 
lekcjach wiedzy o kulturze palmy, pisanki, koszyczki, 

pająki, kurczaki, baranki itp. Uczniowie przygotowali wystawę tek-
stów z literatury i historii, poświęconych opisaniu tradycji wielka-
nocnych w dawnej i obecnej Polsce.

Tematy związane z męką Jezusa Chrystusa oraz tajemnicą 
Zmartwychwstania pojawiają się od wieków zarówno w dziełach 
muzycznych, literackich, plastycznych i teatralnych. 

– Na lekcjach wiedzy o kulturze uczniowie poznawali przykła-
dy takich dzieł od średniowiecza do współczesności - mówi na-
uczycielka Barbara Mickiewicz, która wraz z Ewą Zagaj i Anetą 
Walczyk były w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie głównymi realizatorkami projektu Tradycje Świąt Polskich - 
Wielkanoc.

Kulminacyjnym punktem projektu były rekolekcje, przygoto-
wane przez ks. Sławomira Bednarskiego. Pierwszego dnia odbył 
się koncert i składanie świadectw przez kleryków, a ostatniego - 
Droga Krzyżowa i msza święta. Oprawę muzyczną do tych nabo-
żeństw przygotowała młodzież ZSP pod kierunkiem uczennicy Li-
dii Kowalskiej.

Dodajmy, że do „wielkanocnego” projektu włączyli się nauczy-
ciele języków obcych, którzy zachęcili młodzież do pisania życzeń 
w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim. 

– Wielkanoc, to dobry czas aby skupić się na modlitwie - mówi 
B. Mickiewicz. – Ale to również dobry czas, aby poznać zwycza-
je swoich przodków, z którymi poprzez kulturę możemy zachować 
łączność istnienia. (s)

Zapraszają PARAFIANIE
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Wynajmę
lokal dla pracowników firm.
Kontakt: tel. 793-744-418

888-125-710

KOREPETYCJE

● fizyka, ● chemia
Tel. 601-692-345

Usługi remontowo-budowlane
•	 budowa i remonty domów
•	 wykonywanie więźby
•	 krycie dachów
•	 budowa altan ogrodowych

Tel. 695-424-636

Dyktando Kleszczowskie  
po raz piąty

ak już informowaliśmy, w niedzielę 18 maja odbędzie się 
V Dyktando Kleszczowskie. Jury powołane przez organizato-

rów wyłoni po jednym zwycięzcy w każdej z czterech kategorii (gim-
nazjalista; licealista; open; VIP), przyznając mu tytuł Mistrza Orto-
grafii. Chętni do pisania dyktanda mogą się zgłaszać do 16 maja. 
Szczegółowy regulamin dyktanda znajdziemy na stronie interne-
towej GBP w Kleszczowie pod adresem www.biblioteka.klesz-
czow.pl/aktualnosci/2014/03/27/v-dyktando-kleszczowskie-
regulamin/. Są tam też formularze zgłoszeń: grupowych 
(przeznaczone dla szkół) oraz indywidualnych, które po wypełnieniu 
można przesłać na adresy e-mail: biblioteka@kleszczow.pl lub bi-
blioteka@zspkleszczow.pl, bądź dostarczyć bezpośrednio do or-
ganizatorów dyktanda. Najliczniej reprezentowane szkoły otrzyma-
ją nagrodę specjalną organizatora.

Jak wynika z regulaminu piszący dyktando nie będą mogli ko-
rzystać z pomocy słowników oraz urządzeń elektronicznych (tele-
fony komórkowe, notesy, laptopy), ani porozumiewać się z innymi 
uczestnikami, a także opuszczać sali przed zebraniem prac. Ju-
rorzy podczas oceny prac będą zwracać uwagę nie tylko na błę-
dy ortograficzne, ale także interpunkcyjne. Pięć takich błędów po-
traktowanych zostanie jako jeden błąd ortograficzny. Nieczytelne 
i niejednoznaczne zapisy wyrazów i znaków interpunkcyjnych mają 
być rozstrzygane na niekorzyść piszącego.

Wyniki V Dyktanda Kleszczowskiego zostaną ogłoszone 21 
maja, a wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas Dni 
Kleszczowa. (s)

J

Poetycki mecz
auli SOLPARKU rywalizowało dziesięć 3-osobowych dru-
żyn, złożonych z gimnazjalistów. Prezentacje poszczegól-

nych grup oceniane były przez konkursową komisję (Danuta Kuc, 
Elżbieta Roczek i Aleksandra Gorzelak-Dylak) pod względem in-
tonacji, tempa i oryginalności wykonania. Do rozgrywki finałowej 
zostały zakwalifikowane dwie drużyny. Po zaciętej rywalizacji jury 
wskazało jako zwycięską drużynę w składzie: Iza Bartoszewska, 
Grzegorz Nowak i Magda Kochanowska. Drugie miejsce zajęły: 
Wiktoria Kierasińska, Weronika Kopka i Natalia Woch, a trzecie - 
Karolina Cieślak, Zosia Rutkowska i Paulina Zielińska.

Oprócz trzech pierwszych miejsc dla dwóch drużyn przyznano 
wyróżnienia, a pozostali uczestnicy zostali uhonorowani dyploma-
mi za udział. Fundatorem nagród był Urząd Gminy w Kleszczowie. 
Wręczenie nagród odbyło się 26 kwietnia podczas okolicznościo-
wej wieczornicy, zorganizowanej w kościele p. w. NMP Anielskiej 
w Kleszczowie z okazji kanonizacji Jana Pawła II.

(s)

Najlepsi mechatronicy są… 
w Kleszczowie

kwietnia w Łowiczu odbył się III Ogólnopolski Konkurs Wie-
dzy Mechatronicznej. Drużyny reprezentujące 12 szkół po-

nadgimnazjalnych (m.in. z większych miast - Łodzi, Poznania, Sie-
dlec, Radomia, Rawy Mazowieckiej) rozwiązywały konkursowe 
zadania o różnym stopniu trudności. Znakomicie spisała się druży-
na złożona z uczniów klas III i IV Technikum Nowoczesnych Tech-
nologii w Kleszczowie, zdobywając pierwsze miejsce. Druga lokata 
przypadła drużynie z siedleckiego ZSP nr 1, a trzecia – uczniom Ze-
społu Szkół CKZiU z Rawy Maz.

Potwierdzeniem czołowej pozycji kleszczowskiego technikum 
wśród szkół zajmujących się mechatroniką były wyniki indywidual-
ne. Aż dwóch uczniów TNT znalazło się „na pudle”. Michał Szusta-
kiewicz zdobył I miejsce, a Maciej Szymczak – III. Nagrody od orga-
nizatorów konkursu przypadły nie tylko najlepszym mechatronikom, 
ale też reprezentowanym przez nich szkołom.

(s)

Sukcesy teatralnej grupy
Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych we 
Włocławku grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Kleszczowie wróciła z pierwszą nagrodą. Uczniowie zapre-
zentowali spektakl oparty na sztuce Woody Allena „Bóg”.

To jedna z najbardziej znanych komediowych jednoaktówek 
tego autora. Błyskotliwy i pełen humoru tekst W. Allena, połączo-
ny z niespodziewanymi zwrotami akcji oraz bardzo dobrą grą ak-
torską zapewniły widzom (i jurorom) świetną zabawę. Przedsta-
wienie zostało przygotowane pod kierunkiem nauczycielki Barbary 
Mickiewicz. Znają je uczniowie kleszczowskiego ZSP (było tu po-
kazywane w październiku ub. roku, podczas obchodów Między-
narodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych), a w marcu i kwietniu 
poznali je uczestnicy lokalnych przeglądów teatralnych. Na Przeglą-
dzie Małych Form Teatral-
nych w Radomsku spek-
takl „Bóg” otrzymał trzecią 
nagrodę, a w Powiatowym 
Przeglądzie Teatrów w Beł-
chatowie - pierwszą.

Ogólnopolski przegląd 
we Włocławku organizowa-
ny jest co roku przez Teatr 
Impresaryjny im. W. Gniaz-
dowskiego wspólnie z II Li-
ceum Ogólnokształcącym. 
Wśród zakwalifikowanych 
do finału grup teatralnych, 
zgłoszonych przez gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne obok gru-
py teatralnej z Kleszczowa znalazło się także pięć innych zespołów. 
W przygotowaniu spektaklu „Bóg” uczestniczyli uczniowie: Julia 
Derek, Dawid Foksowicz (otrzymał nagrodę dla najlepszego akto-
ra), Mateusz Kuśmierek, Dajana Mielczarek, Izabela Tatara, Milena 
Knopik, Daria Frach, Zuzanna Piekarz, Sylwia Tazbir, Karolina Ma-
tusiak, Michał Kowalczyk, Damian Bilski, Maciej Szymczak, Kamil 
Kamyszek i Janusz Koryciński.

(s)

Scena ze spektaklu „Bóg”

4

W

Z
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Gdzie po papiery  
do emerytury?

å ciąg dalszy ze str. 5

SPRZEDAM
v ziemię ogrodową
    v piasek budowlany

Tel. 691 971 585

SERWIS KOMPUTEROWY
4 Instalacja i konfiguracja Windows
4	 Serwis	laptopów	i	komputerów	stacjonarnych
4	 Odzyskiwanie	danych
4	 Backup	danych
4	 Serwis	mobilny	u	Klienta
4	 Wykonywanie	sieci	komputerowych	 

i	bezprzewodowych	w	domkach	jednorodzinnych
4 Inne

www.sieciit.pl					 	 kom.	511-951-592
sieciit.pl@gmail.com	 	 tel.	44/	731	68	68

MATEMATYKA
Korepetycje z matematyki 

w zakresie szkoły podstawowej, 
gimnazjum, szkoły średniej.

Cena 35 zł/60 min.
Kontakt: 605-572-375. 

Poszukuję mieszkania 
lub pokoju 

z kuchnią i łazienką  
do wynajęcia.

Tel. 691-039-029

Ważne dla rolników
Zalesiaj z premią

Znany jest już termin i wymagania - rolnicy zainteresowani zale-
sianiem gruntów rolnych mogą już kompletować dokumenty. Za mie-
siąc ma ruszyć nowa edycja programu zalesiania. O dofinansowa-
nie z tego programu ubiegać się będą mogli rolnicy, którzy pobierają 
dopłaty bezpośrednie i zamierzają posadzić drzewka na gruntach, 
których są właścicielami lub współwłaścicielami. Najmniejsza dział-
ka pod zalesianie to minimum pół hektara, a jej szerokość nie może 
być mniejsza niż 20 metrów. Ten ostatni wymóg nie obowiązuje tylko 
w przypadku, kiedy działka sąsiaduje z lasem.

Wnioski o udzielenie wsparcia na zalesianie będą przyjmowane 
od czerwca do końca lipca. Za rezygnację z dochodu z produkcji rol-
niczej przysługują trzy rodzaje płatności. Pierwsza to tzw. wsparcie 
zalesieniowe, czyli zwrot kosztów posadzenia drzewek. Jest to od ok. 
4 do ponad 6 tys. zł za hektar. Drugi rodzaj płatności to premia pielę-
gnacyjna, wypłacana przez pięć lat. Wynosi od blisko tysiąca do po-
nad 1300 zł na hektar rocznie. Przez 15 lat wypłacana jest też premia 
zalesieniowa czyli ponad 1500 zł na hektar rocznie.

Aby ubiegać się o to wsparcie należy zgłosić się w pierwszej ko-
lejności do nadleśnictwa.

Od 2004 roku, kiedy ruszył pierwszy program premii na dolesia-
nie, polscy rolnicy przeznaczyli na posadzenie lasów 72 tysiące hek-
tarów ziemi. Z funduszy, którymi dysponuje ARiMR trafiło z tego ty-
tułu do rolników ponad miliard zł.                   Źródło: Telegazeta TVP

ARiMR czeka na wnioski od rolników
Do 15 maja można w biurach powiatowych ARiMR składać wnio-

ski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności 
rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie 
gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Rolnicy, którzy zło-
żą swoje wnioski po tym terminie (ale nie później niż do 9 czerwca 
2014 r.), otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1 procent za 
każdy roboczy dzień opóźnienia.

Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych 
sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r. Korekty wniosków złożo-
ne po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczo-
ne sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych 
dopłat o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Premie dla młodych rolników
Od 15 maja do 21 czerwca oddziały regionalne ARiMR będą 

przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie 
startu młodym rolnikom”. Wsparcie to jest finansowane z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W porówna-
niu z zasadami, które przy tym działaniu obowiązywały w ubiegłych 
latach kwota pomocy została zwiększona do 100 tys. zł, a wymaga-
ny okres prowadzenia gospodarstwa przez młodego rolnika wydłu-
żony do 15 miesięcy. Do 50 dni zmniejszy się czas, jaki będzie mia-
ła ARiMR na weryfikację oraz pełną merytoryczną ocenę złożonych 
wniosków. Krótszy także będzie termin pozwalający na dokonanie 
przez młodych rolników uzupełnień i poprawek w złożonych wnio-
skach o pomoc (tylko 7 dni).

W tym naborze nie będzie limitów finansowych przyznanych po-
szczególnym województwom, będzie natomiast jedna koperta finan-
sowa dla całego kraju. O kolejności udzielania wsparcia zadecydu-
je liczba punktów przyznawanych: za powierzchnię użytków rolnych, 
za wykształcenie młodego rolnika oraz stopę bezrobocia w powiecie, 
w którym położone jest gospodarstwo. (opr. s)

Archiwum w Milanówku
Od 1 lipca 2004 r. istnieje Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej 

i Płacowej w Milanówku pod Warszawą. Do niego mogą zgłaszać się byli pra-
cownicy zlikwidowanych firm i instytucji poszukujący dokumentów do celów 
emerytalnych i rentowych. Placówka ta administruje ogólnopolską internetową 
bazą danych o miejscach przechowania dokumentacji osobowej i płacowej. 
Pytania o zgromadzone zasoby można kierować osobiście, listownie, faksem, 
telefonicznie oraz e-mailem. Na stronie internetowej archiwum (www.apdop.
gov.pl) znajduje się formularz zgłoszeniowy z pytaniami, jakie są konieczne do 
rozpoczęcia poszukiwań. Należy podać m.in. pełną nazwę zakładu z adresem, 
okresem zatrudnienia oraz ewentualnie informację o późniejszych przekształ-
ceniach własnościowych.

Osobom szukającym dokumentów do celów emerytalno-rentowych in-
formacji udziela Oddział Informacji i Zasobu Archiwum, 05-822 Milanówek, 
ul. Stefana Okrzei 1, tel. (22) 724-78-72, e-mail: udostepnianie@apdop.gov.pl.

Baza danych ZUS
Na podstawie danych przekazywanych przez archiwa państwowe, urzę-

dy wojewódzkie, ministerstwa oraz inne urzędy i instytucje centralne Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych opracował bazę informacyjną pomagającą w po-
szukiwaniu dokumentów zlikwidowanych zakładów. Jest to lista firm z informa-
cją i adresem, gdzie znajdują się ich dokumenty.

W bazie mieści się ponad 8 tys. zlikwidowanych (bądź przekształconych) 
różnych jednostek organizacyjnych zakładów pracy, organizacji związkowych 
i partyjnych, spółdzielni, PGR i innych. Zamieszcza ją internetowa strona ZUS 
(www.zus.pl - Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy).

(opr. s)
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Trzecie miejsce siatkarek
eprezentacja dziewcząt z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie rywalizowała 2 kwietnia o mistrzo-

stwo powiatu bełchatowskiego w piłce siatkowej. Zawody odbyły 
się w Bełchatowie. Dziewczyny rozpoczęły rywalizację od meczu 
z drużyną II LO w Bełchatowie, przegrywając 0:2. W drugim meczu 
rywalkami były dziewczęta z LO w Szczercowie. Po zaciętej walce 
nasza drużyna zwyciężyła 2:1. W meczu o trzecie miejsce pokonała 
ZSP nr 4 w Bełchatowie 2:0.

Trzecia lokata w mistrzostwach to najlepsze miejsce w do-
tychczasowych występach ZSP w Kleszczowie w piłce siatkowej 
dziewcząt. W kleszczowskiej drużynie wystąpiły: Patrycja Hajduk, 

Wiosenne biegi przełajowe
kwietnia w parku w Wolborzu odbyły się wiosenne masowe 
biegi przełajowe Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego 

w ramach ogólnopolskich „Dni Olimpijczyka”. Zarówno biegaczki, 
jak i biegacze mieli do pokonania 5 różnych dystansów. W gronie 
420 uczestników była także 58-osobowa reprezentacja LKS Ome-
ga Kleszczów złożona z uczniów szkół podstawowych, gimnazjum 
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Nasi zawodnicy 
zajęli wiele czołowych miejsc. Najlepsze wyniki uzyskali:
•	 Natalia Kierasińska - I m. na 1000 m, Milena Gierach - II m. 

na 1000 m (obie dziewczęta z gimnazjum),
•	 Aleksandra Trajdos - II m. na 1500 m, Klaudia Kowalska - VI m. 

na 1500 m (obie dziewczęta z ZSP Kleszczów),
•	 Marta Olczyk - I m. na 2000 m, Monika Szymańska - III m.  

na 2000 m (obie dziewczęta z ZSP Kleszczów),
•	 Kamil Kubiak - III m. na 3000 m, Dominik Stępień - V m. na 3000 

m (obaj chłopcy z ZSP Kleszczów).
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OMEGA rusza do boju
od koniec marca rozgrywki rundy wiosennej w piłce noż-
nej ruszyły pełną parą. W weekendowe dni 29 i 30 marca 

w meczach czterech drużyn LKS Omega Kleszczów nasi zawodnicy 
strzelili aż 34 gole.
•	 III liga seniorów
29 marca na Targówku w Warszawie odbył się mecz ligowy pomiędzy 
GKP Targówek (Warszawa) i Omegą Kleszczów. Nasz zespół wy-
grał 2:0. Bramki dla Omegi zdobył wychowanek klubu, Dawid Berg. 
Skład Omegi: Wiśniewski – Łucki, Piotrowski, Świstak, Szubert, Ja-
cak, Barański, Marciniak, Rozwandowicz, Zawodziński, Szymczyk, 
Kabziński, Berg i Czaplarski. Trenerzy: M. Węglewski, T. Jaworski.
•	 Klasa okręgowa seniorów
Piłkarze Omegi II w meczu ligowym w Mniszkowie rozgromili LKS 
Mniszków 7:2. Bramki: Tomesz (3), K. Kowalski, P. Kowalski, Jane-
czek, K. Baryła. Skład Omegi II: Rybak – Krawczykowski, Słomian, 
M. Janeczek, Gasik, P. Kowalski, K. Kowalski, Belica, Tomesz, Frą-
czyk, P. Janeczek, Ociepa, K. Baryła, M. Baryła i Sobczak. Trener: 
Marcin Zimoch.

Szachowy wicemistrz
marca w Galerii Olimpia w Bełchatowie odbyły się indywidu-
alne i drużynowe mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego 

w szachach. W turnieju indywidualnym Omegę Kleszczów reprezen-
tował Edward Urbanik, który w kategorii 1997 i starsi zdobył tytuł wi-
cemistrza powiatu.

Mistrzostwa LZS w piłce 
siatkowej 

kwietnia w szkole podstawowej w Kleszczowie odbyły 
się mistrzostwa powiatu bełchatowskiego LZS w piłce 

siatkowej mężczyzn z udziałem pięciu drużyn. Zajęły one ko-
lejno miejsca: ● I. GLKS Siatkarz Drużbice, ● II. LKS Astoria 
Szczerców, ● III. LZS Bełchatów, ● IV. LKS Omega Kleszczów, 
● V. MG LKS Zelów. W składzie Omegi zagrali: Radosław Kle-
win, Jacek Stobiecki, Hubert Zarzeczny, Mateusz Ryplewicz, 
Krystian Kulczyński, Mariusz Grzegorczyk, Patryk Kamyk i Da-
wid Mielczarek. Opiekunem był Marcin Szymak.

W tym samym dniu, ale w szkole podstawowej w Łękińsku 
o mistrzowski tytuł walczyło też 5 drużyn siatkarek. Kolejność 
miejsc: ● I. GLKS Siatkarz Drużbice, ● II. LKS Astoria Szczer-
ców, ● III. LKS Omega Kleszczów, ● IV. LZS Janów (gm. Beł-
chatów), ● V. MG LKS Zelów. W naszej drużynie wystąpiły: 
Aleksandra Dworzyńska, Patrycja Sokołowska, Ewelina Bu-
gajska, Marlena Wojtania, Natalia Jasek, Monika Balcerowicz, 
Patrycja Woch, Patrycja Rudzka, Angelika Wojtania, Dominika 
Kita, Patrycja Cieślak, Aleksandra Pielużek, Adrianna Frączek, 
Natalia Kowalczyk, Joanna Beśka i Marta Michalak. Trener - 
Marek Kwieciński.

Organizatorami obu turniejów były: Rada Powiatowa LZS 
w Bełchatowie i LKS Omega Kleszczów.

•	 Liga okręgowa kl. „Michałowicz” (r. 1999)
29 marca w Tomaszowie Maz. odbył się mecz ligowy pomiędzy dru-
żynami WKS Kawaleria Tomaszów Maz. i Omega Kleszczów. Nasi 
piłkarze pokonali rywali 17:0. Bramki: Podsiadły (4), Pajęcki (4), Sa-
ternus (4), Łakomy, Jędrzejczyk (2), Pieniążek, Zając. Skład Omegi: 
Fijałkowski – Zając, Niedbała, Saternus, Rojszczyk, Zatorski, Pod-
siadły, Kociniak, Pieniążek, Klimczyk, Kaczmarczyk, Jędrzejczyk, 
Łakomy, Morawski, Pajęcki, Sobociński, Knysiak i Piotrowski. Tre-
ner: Jacek Drzewiecki.
•	 Liga okręgowa – junior starszy
30 marca na boisku w Żłobnicy odbył się pierwszy mecz ligowy run-
dy wiosennej sezonu 2013/2014 pomiędzy LKS Omega Kleszczów 
i LUKS Czartoria Ręczno. Zakończył się wygraną naszych piłkarzy 
8:1. Bramki dla Omegi: P. Michalczyk (2), Roczek, Śluga (2), Ocie-
pa, Trajdos, Mundił. Skład Omegi: Krasoń – Sz. Sobociński, Grzy-
bowski, Miller, K. Kątny, Roczek, Ociepa, P. Michalczyk, M. Trajdos, 
D. Sobociński, Śluga, Kulczyński, B. Kątny, Osiewicz, Urbański, 
Mundił. Trener: Wojciech Węglarski.

Do sprawdzania na bieżąco wyników kolejnych meczów piłkar-
skich zapraszamy kibiców na nowa stronę internetową LKS Omega 
Kleszczów www.omegakleszczow.pl.

Lidia Kowalska, Ju-
styna Botór, Justy-
na Kluba, Weronika 
Kostrzewa, Sylwia 
Tazbir, Martyna 
Szmigielska - kapi-
tan, Joanna Wojewo-
da, Natalia Walicka 
- libero, Aleksandra 
Trajdos i Julia Derek. 
Opiekunem drużyny 
był Marcin Szymak.
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kwietnia w piłkarskim turnieju ro-
zegranym w Bełchatowie w ra-

mach Licealiady wystąpiło dziewięć drużyn. 
Pierwsze miejsce i awans do zawodów rejo-
nowych wywalczyli uczniowie ZSP w Klesz-
czowie. Turniej rejonowy został rozegra-
ny 15 kwietnia w Pajęcznie. W rywalizacji 
z trzema innymi drużynami chłopcy z Klesz-
czowa zajęli pierwsze miejsce i awansowali 
do finału wojewódzkiego.

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

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

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

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

S p o r t

S p o r t

S p o r t

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

10

13

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  731-36-32
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA GAZOWEGO - tel. 992.

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

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich 
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Ener-
goserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci  wodociągowej,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - 
w Zakładzie Komunalnym „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

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

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

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?

W Drużbicach na 64 polach
kwietnia Drużbice były miejscem 
rozgrywek o indywidualne mi-

strzostwo LZS województwa łódzkiego w 
warcabach 64-polowych. W gronie 131 
uczestników znalazła się też 8-osobowa 
reprezentacja LKS Omega Kleszczów (Mal-
wina Piechura, Jolanta Muszyńska, Monika 

Kątna, Katarzyna Jędrzejczyk, Borys Pie-
chura, Arkadiusz Szymański, Henryk Gieroń 
i Lesław Jańczyk). Największy sukces od-
niosła Jolanta Muszyńska, która w kategorii 
kobiet powyżej 35 lat zdobyła tytuł wicemi-
strzowski. Na V miejscu zakończyła swój 
występ M. Kątna, a na VI – K. Jędrzejczyk.

Awans piłkarzy ZSP do województwa

Dziewczyny z ZSP drugie  
w piłce nożnej

rużyna futbolistek z ZSP w Kleszczowie 9 kwietnia walczyła o mistrzostwo powiatu 
bełchatowskiego. Zawody odbyły się na kompleksie sportowym przy Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnym nr 4 w Bełchatowie. Dziewczyny zaprezentowały się z bardzo 
dobrej strony zajmując ostatecznie w zawodach II miejsce. W całym turnieju nie zaznały 
porażki i nie straciły bramki. W finałowym meczu zmierzyły się z rówieśniczkami z ZSP 
nr 3 z Bełchatowa i przegrały dopiero w rzutach karnych.

Skład drużyny ZSP Kleszczów: Justyna Kluba, Angelika Gałkowska, Izabela Krauze, 
Lidia Kowalska, Aleksandra Trajdos, Anita Stanios - bramkarka, Martyna Szmigielska - 
bramkarka i kapitan drużyny, Patrycja Kłys, Marta Kłodawska, Karolina Nowak, Marta 
Jagieła, Klaudia Kowalska. Opiekun - Marcin Szymak.

W zespole z Kleszczowa zagrali: Ar-
kadiusz Mazurczyk, Marcin Kuliberda, 
Mateusz Roczek, Kacper Lipertowicz, 
Tobiasz Stolarski, Kamil Mozdrzeń, Seba-
stian Mozdrzeń, Dominik Stępień, Łukasz 
Danielski, Adam Mielczanek, Patryk Paw-
lak, Radosław Klewin (rezerwowi: Dawid 
Berg, Miłosz Dąbrowski, Krzysztof Miller). 
Trenerzy: Hubert Zawiślak i Robert Paw-
licki.

D
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Szkolne wieści

Stacja Paliw „BLISKA”
Kleszczów ul. Główna 37

ZAPRASZA CODZIENNIE 
OD 6.00 DO 22.00 

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI 
I ZJEDZ SMACZNEGO

HOT – DOGA 

„Kleszczów na Piątkę”
Tak jak w pierwszej, zeszłorocznej edycji tego biegu start i meta 

zlokalizowane będą na bieżni gminnego stadionu w Kleszczowie. 
Trasa prowadzić ma wokół osiedla „Zacisze”, fragmentem ulicy Głów-
nej, ulicą Miłą, drogą przez Łuszczanowice (od GPZ Kleszczów do 
ul. Sportowej) i ulicą Sportową. W pakiecie startowym wszyscy bie-
gacze otrzymają koszulki techniczne, a na mecie - pamiątkowe me-
dale. Bieg główny poprzedzi rywalizacja najmłodszych uczestników, 
dla których wyznaczone zostaną dystanse wokół gminnego stadionu 
w Kleszczowie.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym do-
stępne są na stronie zawodów: www.kleszczowna5.pl. Bieg ma 
także swój profil na Facebooku. (s)

Za nimi pierwszy, ważny egzamin
1 kwietnia uczniowie szóstych klas przystąpili do pisania sprawdzia-
nu, który stanowił podsumowanie podstawowego etapu edukacji. 
Egzamin obowiązkowy, choć nie mający wpływu na przyjęcie absol-
wenta podstawówki do gimnazjum, służył ocenieniu, jak uczniowie 
radzą sobie z czytaniem, pisaniem, rozumowaniem, korzystaniem 
z informacji oraz wykorzystywaniem wiedzy w praktyce.

Konkurs poezji Jana Pawła II
9 kwietnia uczennice ZSP w Kleszczowie, Anna Zonenberg i Izabe-
la Tatara, uczestniczyły w V Międzyszkolnym Konkursie Poezji Jana 
Pawła II, zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kamieńsku. Dziewczęta odniosły sukces, zajmując odpowiednio 
I i II miejsce w swojej kategorii wiekowej.

M. Muskała trzeci w województwie
W finale wojewódzkim konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” wy-
startowało 66 uczestników z 22 powiatów. Rywalizowali w trzech 
kategoriach wiekowych i przez ponad sześć godzin zmagali się 
z pytaniami teoretycznymi, jak i zadaniami praktycznymi. Marcin 
Muskała - uczeń ZSP w Kleszczowie, który reprezentował powiat 
bełchatowski wywalczył ponownie trzecie miejsce w konkursie. „To 
są nasi sojusznicy, z nich wyrosną dorośli ludzie, którzy będą wie-
dzieć, co zrobić, gdy dojdzie do zagrożenia” - mówił po konkursie 
zastępca komendanta wojewódzkiego PSP Mariusz Konieczny.

Profilaktycznie o ruchu drogowym
Promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym poświęcone zostało 
spotkanie uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie z kierownikiem Posterunku Policji - asp. sztabowym Jarosła-
wem Popławskim. Omawiane tematy to przepisy ruchu drogowego, 
trzeźwość za kierownicą oraz odpowiedzialne zachowanie w ruchu 
drogowym.

Licealiści na Uniwersytecie Łódzkim
„Jak daleko od siebie są matematyka i sport?” to temat wykładu dr 
hab. Marka Śmietańskiego, z którym mieli przyjemność zapoznać 
się uczniowie klas o profilu matematyczno-fizycznym Liceum Ogól-
nokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Udział w uniwer-
syteckich zajęciach możliwy był dzięki odbywającemu się w kwiet-
niu XIV Festiwalowi Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Kolejne wykła-
dy, w którym uczestniczyli licealiści to: „GPS - jak to działa?” oraz 
„Czym może zaskoczyć statystyka? - paradoksy, intuicje, fakty”. Po 
dużej dawce nauk ścisłych uczniowie odwiedzili „Eksperymenta-
rium”, gdzie nauka odbywa się głównie poprzez dotyk i obserwację 
zachodzących zjawisk.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Sportowcy w SOLPARKU
SOLPARK był ostatnio bazą pobytową piłkarskich drużyn I-ligo-

wych Termalica Bruk-Bet Nieciecza oraz Stomil Olsztyn, które przed 
swoimi meczami z GKS Bełchatów korzystały tu z noclegu oraz od-
nowy biologicznej i obiektów sportowych podczas porannych rozru-
chów.

Na przełomie kwietnia i maja w SOLPARKU trenować mają dwa 
stołeczne kluby pływackie: UKS Pingwiny oraz BUKS Warszawa. 
Zawodnicy będą szlifować formę na basenie sportowym oraz w hali 
sportowej.

Trzy trzecie miejsca
Młodzi tenisiści stołowi, doskonalący swoje umiejętności w bar-

wach LKS Omega Kleszczów, wzięli udział w pingpongowych mi-
strzostwach powiatu bełchatowskiego, które odbyły się 12 kwietnia 
w Łobudzicach. W kategorii żak wystąpiły: Wiktoria Żebrowska (III 
miejsce), Ewa Śluga i Amelia Masłowska. Wśród chłopców w katego-
rii żak o mistrzowski tytuł walczyli: Mateusz Miarka (zajął III miejsce), 

Jakub Kokosiński, Woj-
ciech Michałek i Filip Tkacz. 
W gronie młodziczek wystą-
piły: Łucja Tkacz (IV miej-
sce), Kasia Olczak i Kinga 
Wysocka. Wśród młodzi-
ków przy pingpongowym 
stole zagrali Jakub Miarka 
(zajął III miejsce), Konrad 
Pulwert, Marcel Kozłowski 
i Kacper Kęsy.

Kobiety na podium
12 kwietnia w Drużbicach odbyły się indywidualne i drużynowe 

mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w warcabach 64-polo-
wych. Drużyna kobiet, reprezentująca LKS Omega Kleszczów zajęła 
w tym turnieju III miejsce, zaś drużyna mężczyzn – czwarte. W bar-
wach Omegi wystąpili: Malwina Piechura, Katarzyna Jędrzejczyk, 
Dorota Piechura, Jolanta Muszyńska, Borys Piechura, Marcin Kle-
win, Henryk Gieroń, Lesław Jańczyk i Arkadiusz Szymański.

å ciąg dalszy ze str. 6
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