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Na prestiżowej 
liście

Ta działająca na terenie gminy 
Kleszczów firma 80 procent przycho-
dów realizuje dzięki sprzedaży na eks-
port. Dzięki wynikom uzyskanym w 2012 
roku trafiła na Listę 500, układaną przez 
dziennik „Rzeczpospolita”. Firma wy-
twarza taśmy przenośnikowe z linkami 
stalowymi, taśmy przenośnikowe tkani-
nowo-gumowe, a także mieszanki gu-
mowe. O kim mowa? O spółce Semper-
trans Bełchatów.

Więcej na str. 5.

Makani – inwestycja 
w Żłobnicy

Parking wypełniony samochodami, unoszące się nad kominem 
spaliny z instalacji gazowej – to najlepszy dowód, że firma działa, 
prowadząc działalność produkcyjną. Od ubiegłego roku w hali za-
kupionej od syndyka masy upadłości firmy Drinkpol Sp. z o.o. pro-
wadzona jest znowu produkcja. Inwestorem została firma Makani 
Sp. z o.o., której główny zakład produkcyjny mieści się w Kościel-
nej Wsi koło Kalisza. Czym zajmuje się spółka w Strefie Przemysło-
wej w Żłobnicy?

Więcej na str. 7.

Raport  
o bezpieczeństwie

Widoczne na zdjęciu zdarzenie miało 
miejsce w marcu tego roku w okolicach Łusz-
czanowic. 32-letnia kierująca oplem astrą 
straciła panowanie nad samochodem, dopro-
wadzając do zderzenia z jadącym z przeciw-
ka fiatem cinquecento. 19-latka kierująca fia-
tem z urazami ciała została przewieziona do 
szpitala w Bełchatowie. Ten wypadek znaj-
dzie swoje miejsce w statystykach policyjnych 
roku 2013. A jak przedstawiał się stan bezpie-
czeństwa na naszych drogach w roku 2012? 

Więcej na str. 6.

Fotografia udostępniona przez Komendę Po-
wiatową Policji w Bełchatowie

XVI DNI KLESZCZOWA
(stadion w Kleszczowie)

25 maja (sobota)
18.00 - oficjalne otwarcie połączone z paradą 

i koncertem Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Gminy Kleszczów

18.45 - prezentacje artystyczne dzieci i mło-
dzieży z gminy Kleszczów

19.15 - koncert w wykonaniu PAULLI z zespo-
łem

20.30 - gwiazda wieczoru – zespół ENEJ
21.50 - dyskoteka prowadzona przez DJ

26 maja (niedziela)
16.00 - prezentacje artystyczne dzieci i mło-

dzieży z gminy Kleszczów
17.30 - TEATR PARADA - korowód oraz wi-

dowisko artystyczne w wykonaniu 
szczudlarzy i bębniarzy

18.20 - pokaz grupy Shorin Ryu karate
18.50 - koncert zespołu HAPPY END
20.00 - zawody Strong Man
22.15 - gwiazda wieczoru - Andrzej Piasecz-

ny z zespołem. 
Więcej szczegółów i informacje o dodatko-
wych atrakcjach – na plakatach i stronie inter-
netowej Gminy Kleszczów.

Poprawili drogę do Kaliska
Firma DROGBUD, która na zlecenie gminy Kleszczów wykony-

wać ma do końca 2013 roku prace z zakresu bieżącego utrzymania 
dróg w ciągu niespełna dwóch tygodni (od 29 kwietnia do 10 maja) 
przeprowadziła naprawy sfatygowanej nawierzchni drogi powiatowej 
na odcinku od mostu na Widawce do skrzyżowania w Kalisku. W nie-
których miejscach konieczne było frezowanie i naprawa fragmentów 
o szerokości półtora metra. Cały odcinek wyremontowanej drogi liczy 
4,5 km. Jego gruntowną przebudowę gmina planuje za około 2 lata.

(s)
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Pieniądze  
z programu Maluch

odpowiedzi na realizowaną przez rząd pierwszą edycję pro-
gramu MALUCH 2013 Urząd Gminy w Kleszczowie złożył 

dokumenty dotyczące dofinansowania zadania „Zapewnienie funk-
cjonowania miejsc opieki nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku ży-
cia u dziennych opiekunów na terenie Gminy Kleszczów”.

– Całkowitą wartość tego zadania oszacowaliśmy na 220 tys. 
zł wnioskując o dofinansowanie w kwocie 90 tys. zł – mówi Anna 
Borowik, inspektor ds. funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie. – Z tej kwoty 60,6 tys. zł przeznaczone zostanie na 
wynagrodzenia dla dziennych opiekunów, a 29,4 tys. zł na tzw. po-
zostałe wydatki czyli na zakup zabawek edukacyjnych, leżaczków, 
pościeli, wyposażenia zapewniającego bezpieczny pobyt dziecka 
u opiekuna, a także na zakup niezbędnych materiałów higienicz-
nych. Wniosek został złożony 14 marca. Niedawno dowiedzieliśmy 
się, że gmina Kleszczów jest jedną z siedmiu jednostek samorzą-
du terytorialnego w naszym regionie, które uzyskają dofinansowa-
nie z rządowego programu.

Przypomnijmy, że w gminie Kleszczów instytucja dzienne-
go opiekuna, który może zajmować się opieką nad dziećmi w tzw. 
wieku żłobkowym (od 20 tygodnia do 3 roku życia), funkcjonuje od 
ubiegłego roku. W ciągu tego roku zyskała znacznie na popularno-
ści. W wyniku przeprowadzonego konkursu w roku 2013 funkcję 
dziennych opiekunek może pełnić pięć pań. Z ich usług korzystają 
obecnie rodzice 14 dzieci. Gmina w znacznym stopniu dofinanso-

å ciąg dalszy na str. 4

W

Utrudnienia w Czyżowie
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że od dnia 9 maja zo-

stała wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu, związa-
na z wykonywaniem prac w ramach inwestycji „Rozbudowa ukła-
du drogowego wraz z budową pełnej infrastruktury technicznej 
w miejscowości Czyżów”.

W pierwszej kolejności prace prowadzone będą na drogach 
prowadzących z południa na północ miejscowości. Jako pierw-
sze zostaną zamknięte m.in. dwa dukty leśne prowadzące od dro-
gi powiatowej 3915E na północ, w kierunku Kamieńska. W miarę 
postępu prac planowane są dalsze zamknięcia dróg w miejsco-
wości. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać przejezdność 
dróg prowadzących do posesji, jednak mogą występować cza-
sowe utrudnienia w przejeździe. Prosimy mieszkańców Czyżowa 
o wyrozumiałość dla wykonawcy inwestycji.

mina Kleszczów to jeden z czterech samorządów woje-
wództwa łódzkiego, które złożyły w Urzędzie Marszałkow-

skim wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje związa-
ne z tworzeniem lub modernizacją szerokopasmowego Internetu. 
Pieniądze na wsparcie tych zadań pochodzą z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Był to już dziewiąty na-
bór wniosków w ramach PROW, ale pierwszy związany z szeroko-
pasmowym internetem.

Oprócz Kleszczowa wnioski złożyły też gminy Buczek, Nowe 
Ostrowy i Szadek. Łączna kwota dofinansowania, o które wnioskują 
samorządy wynosi 2.897.000 zł. Gmina Kleszczów zgłosiła wniosek 
o kwotę 820,5 tys. zł, przy całkowitej wartości projektu określanej 
na 1.141.123,77 zł. Za tę kwotę zamierzamy zakupić m.in. niezbęd-
ne wyposażenie do centrali telekomunikacyjnej w Kleszczowie oraz 
mikrokable światłowodowe (łącznie ok. 13,7 km), które połączą cen-
tralę z Łękińskiem i zostaną rozprowadzone po Łękińsku. Wybudo-
wana infrastruktura ma umożliwiać dostęp do internetu o szybkości 
co najmniej 30 Mb/s.

Z życia OSP
Dotacja dla jednostek OSP
26 marca na posiedzeniu Rady Gminy Kleszczów została pod-
jęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. 
W uchwale przewidziane zostały środki na udzielenie dotacji dla 
poszczególnych jednostek OSP. Przekazane pieniądze umoż-
liwią gminie realizację ustawowego obowiązku, jakim jest za-
pewnienie ochrony przeciwpożarowej. Środki z dotacji mają być 
przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej jednostek, 
w szczególności zaś na wynagrodzenia kierowców samocho-
dów pożarniczych. Zarządy poszczególnych jednostek podpiszą 
umowy z dotychczasowymi kierowcami-konserwatorami. Na 
okres od czerwca do grudnia 2013 roku zaplanowana została 
łączna dotacja w wysokości 90 tys. zł.

Strażackie święto
W niedzielę 5 maja straża-
cy z jednostek OSP gmi-
ny Kleszczów obchodzili 
swoje święto - Dzień Stra-
żaka pod patronem św. 
Floriana. Obchody roz-
poczęły się mszą świętą 
w kościele parafialnym w 
Kleszczowie przy udziale 
strażaków oraz pocztów 
sztandarowych jednostek 
OSP. Obecni byli przed-
stawiciele z wszystkich 
dziewięciu jednostek.

Po nabożeństwie nastąpił tradycyjny przejazd po terenie gmi-
ny. W tej głośnej paradzie (pojazdy włączyły syreny alarmowe) 
uczestniczyło 13 samochodów pożarniczych, w tym także te naj-
większe, marki scania.

1 czerwca – zawody strażackie
Gminne zawody pożarnicze zostały zaplanowane na sobotę 
1 czerwca. Odbędą się tradycyjnie na stadionie przy ul. Spor-
towej w Kleszczowie. Udział zapowiedziało 9 drużyn – w tym 
7 męskich i 2 kobiece. Zespół sędziowski zapewni Komenda 
Powiatowa PSP w Bełchatowie. Zwycięskie drużyny otrzymają 
nagrody rzeczowe. Tego dnia 17 wyróżniającym się strażakom 
zostaną wręczone medale i odznaczenia. 
Mieszkańców zapraszamy do oglądania emocjonujących zma-
gań. Początek o godz. 14. (s)

Staramy się o pieniądze z PROW
O tym, czy gmina uzyska pienią-

dze na planowaną inwestycję dowie-
my się prawdopodobnie w lipcu br. 
Dlaczego do przeprowadzenia inwe-
stycji wybrano miejscowość Łękiń-
sko? O dofinansowanie mogły ubie-
gać się projekty dotyczące terenów, 
gdzie tzw. poziom nasycenia do-
stępem do internetu nie przekracza 
30 proc. Dodatkowo w Łękińsku we 
wcześniejszych latach została już wy-
konana kanalizacja teletechniczna.

Planowana w Łękińsku budowa 
sieci dystrybucyjnej FTTH czyli szerokopasmowego systemu tele-
komunikacyjnego, opartego na transmisji światłowodowej, będzie 
częścią większego zamierzenia obejmującego także doprowadze-
nie nowoczesnej infrastruktury światłowodowej do stref przemysło-
wych w Kleszczowie i Bogumiłowie.

(s)
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å ciąg dalszy na str. 4

KOMUNIKATYKwietniowe posiedzenie rady
kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie odbyła się XXXIV 
sesja Rady Gminy Kleszczów kadencji 2010–2014. Porządek obrad został na 

wstępie poszerzony o trzy dodatkowe punkty. Po przedstawieniu radnym sprawozda-
nia z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz informacji o działaniach wój-
ta gminy oraz przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami, przystąpiono do 
prezentacji kolejnych uchwał, dyskusji i głosowania.

Pierwszy z omawianych tematów dotyczył wyrażenia zgody na zbycie przez Fundację 
Rozwoju Gminy Kleszczów (FRGK) działek inwestycyjnych położonych w obrębie „Klesz-
czów”. Uchwała w sprawie zgody na sprzedaż tych gruntów podjęta była w grudniu 2012 
roku i dotyczyła spółki Przedsiębiorstwo Robót Górniczych i Wiertniczych. Zmiana nabyw-
cy gruntów wynika – jak czytamy we wniosku przedstawionym przez FRGK – „z reorgani-
zacji Spółki polegającej na przekazaniu zadań zawartych w liście intencyjnym z 29 wrze-
śnia 2012 spółce „GOODRILL” Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest Przedsiębiorstwo 
Robót Górniczych i Wiertniczych”.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej 
w obrębie geodezyjnym „Dębina” została podjęta na wniosek PGE GiEK S.A. Oddział 
KWB Bełchatów. Leśna działka o powierzchni 0,36 ha jest niezbędna dla kopalni do przy-
gotowania przedpola Odkrywki „Szczerców”. W wyniku podjęcia kolejnej uchwały do za-
sobów gminy Kleszczów zostanie zakupiona działka o powierzchni ok. 1 ara na terenie 
Strefy Przemysłowej w Kleszczowie, która zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przeznaczona jest na budowę drogi lokalnej. Z propozycją zakupu działki zwrócił 
się do gminy syndyk przeprowadzający proces upadłości firmy SAMSON R. Teichgreber 
Sp.J. Do zasobów gminy zostaną też kupione dwie działki (pow. ok. 3 arów) przy ulicy Dłu-
giej i Klonowej w Łękińsku. Będą przeznaczone na budowę dwóch kontenerowych stacji 
transformatorowych.

Rada Gminy wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Kleszczów do projektu „Przy-
gotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego 
Miasta Bełchatów i Powiatu Bełchatowskiego” i na podpisanie przez wójta gminy umo-
wy z partnerami wspomnianego projektu (pisaliśmy o nim obszerniej w nr 8 „Informatora 
Kleszczowskiego”).

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej 
dla rolników zamieszkałych i prowadzących gospodarstwo rolne na terenie gminy Klesz-
czów umożliwi kontynuację wcześniejszego programu o takim charakterze, zakończonego 
w 2012 roku. Na bazie doświadczeń z realizacji poprzedniego programu wprowadzone zo-
stały pewne modyfikacje. Pomoc dla rolników udzielana ma być teraz w przypadku wystą-
pienia szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem zdarzeń losowych.

Na sesję ponownie wrócił temat uchwał „śmieciowych”, bowiem dwa z uchwalonych 
już aktów prawa miejscowego zostały odesłane z Łodzi do Urzędu Gminy w Kleszczowie 
z uwagami. Po wprowadzeniu sugerowanych poprawek radni uchwalili ponownie regula-
cje dotyczące terminu, częstotliwości i trybu płacenia gminie przez mieszkańców za od-
biór odpadów, a także wzoru składanej przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podczas kwietniowej sesji została też przyjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
„na wydzierżawienie przez Gminę Kleszczów nieruchomości położonej w obrębie Kolonia 
Łuszczanowice oraz sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami będącymi wła-
snością Gminy Kleszczów”. Stroną dzierżawiącą wspomniane obiekty ma być Mazowiec-
ka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z Warszawy. W wyniku tej decyzji warszawska spółka 
będzie mogła być operatorem gminnej sieci gazowej.

Urząd przyjmuje zgłoszenia 
na kompostowniki

Informujemy, że na wniosek Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Grunta-
mi w budżecie gminy Kleszczów zostały zabezpieczone środki na zakup przydomowych 
kompostowników. Posiadanie kompostowników ułatwi mieszkańcom zagospodarowa-
nie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji, a jednocześnie w znacz-
nym stopniu zmniejszy ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie naszej gmi-
ny. Kompostowniki te zostaną udostępnione mieszkańcom nieodpłatnie na podstawie np. 
umowy użyczenia.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapisów, 
które będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Kleszczowie - Referat Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Gruntami, pok. 24 i 26, tel. 44/ 731-31-10 wew. 146 lub 131, do 7 czerw-
ca br.

25 Punkt Zbiórki Odpadów
Eko-Region Bełchatów Sp. z o.o. informuje, że 
w II połowie maja Gminny Punkt Zbiórki Odpadów 
Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii 
Łuszczanowice będzie czynny w następujących go-
dzinach:
•	 15 maja - 10.00-20.00
•	 16 maja - 12.00-20.00
•	 17 maja - 8.00-20.00
•	 18 maja - 8.00-20.00
•	 20 maja - 10.00-20.00 
•	 21 maja - 12.00-20.00 
•	 22 maja - 8.00-20.00
•	 23 maja - 8.00-20.00
•	 24 maja - 8.00-20.00
•	 25 maja - 8.00-20.00
•	 27 maja - 10.00-20.00 
•	 28 maja - 12.00-20.00 
•	 29 maja - 8.00-20.00
•	 31 maja - 8.00-20.00

Telefony do Urzędu Gminy
Kiedy kilka osób naraz telefonuje na numer centrali 
w Urzędzie Gminy (731 31 10), tylko jedna ma szan-
sę poprosić o połączenie z wewnętrznym numerem. 
Pozostałe usłyszą nagrane powitanie i prośbę o to-
nowe wybranie numeru wewnętrznego lub czekanie 
na zgłoszenie się operatora. Numer centrali nie jest 
– jak wiadomo – jedynym numerem bezpośrednim 
do Urzędu Gminy. Kontakt z sekretariatem wójta 
gminy możliwy jest za pośrednictwem numeru 731 
31 20, z sekretarzem gminy - 731 31 14, ze skarb-
nikiem gminy - 731 31 21.
Jeśli klient telefonuje w określonej sprawie może 
kontaktować się bezpośrednio z merytorycznym 
referatem. Przypominamy numery bezpośrednie do 
kierowników referatów:
•	 Referat Organizacyjny - 731 31 35
•	 Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych - 

731 31 23
•	 Referat Spraw Ogólnych i Gospodarczych - 

731 31 25
•	 Urząd Stanu Cywilnego - 731 31 26
Numery do kierowników innych referatów:
•	 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Gruntami - 731 31 10 w. 155
•	 Referat Podatków i Opłat Lokalnych - 731 31 

10 w. 103
•	 Referat Majątku Gminy - 731 31 10 w. 138
•	 Referat Budżetu i Finansów - 731 31 10 w. 112

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 bez-
płatny dostęp do stanowisk komputerowych i do In-
ternetu. Zapewnia też m.in. możliwość skorzystania 
z kserokopiarki, drukarki i skanera. Pracownicy GCI 
pomagają mieszkańcom w pisaniu CV, podań oraz 
w wypełnianiu wniosków (np. o dopłaty unijne). Kon-
takt: tel. 44/ 731 36 46; e-mail: gci@kleszczow.pl.

Bilety PKS
Informujemy, że najbliższy termin sprzedaży biletów 
miesięcznych PKS w Urzędzie Gminy w Kleszczo-
wie to wtorek 28 maja, godz. 10.00-13.00.
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å ciąg dalszy ze str. 2

å ciąg dalszy ze str. 3
W końcowej części sesji radni oraz sołtysi zostali zapozna-

ni z opiniami ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy z 23 
kwietnia, dotyczącymi rozpatrzenia wniosków złożonych do pro-
jektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości: Antoniówka, Czyżów i Rogowiec, a także z opiniami 
dotyczącymi wniosków, zgłoszonych podczas zorganizowanych w 
tym roku zebrań wiejskich (w Żłobnicy i Łuszczanowicach) oraz 
zebrania Rady Sołeckiej w Łękińsku.

Jednym z najbardziej interesujących wniosków, zgłoszonych 
i przyjętych w końcowej części sesji, jest wniosek o przeanalizo-
wanie możliwości utworzenia w Kleszczowie Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej.

(s)

Kwietniowe  
posiedzenie rady

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie

zatrudni aspiranta pracy socjalnej 
na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Szczegółowe informacje dotyczące:
•	 wymagań stawianych kandydatowi
•	 zakresu wykonywanych działań
•	 wymaganych dokumentów
zostały zamieszczone na stronie internetowej 
www.gops.bip.kleszczow.pl.

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Osiedlowa 2, 97-410 
Kleszczów w terminie do 20 maja 2013 r.

rzemoc w rodzinie jest sytuacją zagrożenia życia i zdro-
wia, dlatego niezbędna jest szybka interwencja w sytuacji 

kryzysowej i pomoc osobą doświadczającym przemocy domowej.
Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania 

jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił naru-
sza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szko-
dy.

Często przemoc występuje w zaciszu domu, a ofiara boi się 
powiedzieć o swoich problemach obawiając się niezrozumienia.

Przemoc może przybrać różne formy:
o przemoc fizyczna – naruszenie nietykalności fizycznej 

(obejmuje takie zachowania agresywne, jak popychanie, policz-
kowanie, szarpanie, kopanie, duszenie, bicie pięścią, ciskanie 
w kogoś przedmiotami, użycie broni, nieudzielenie koniecznej 
pomocy itp.);

o przemoc psychiczna – naruszenie godności osobistej (wy-
śmiewanie poglądów opinii, narzucanie własnych poglądów, 
stała krytyka, izolacja społeczna, domaganie się posłuszeń-
stwa, ograniczanie snu, pożywienia, wyzywanie, upokarzanie, 
stosowanie gróźb, kontrolowanie, używanie wulgarnych epite-
tów, zawstydzanie itp.);

o przemoc seksualna - naruszanie własności (gwałt, wymu-
szanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowalnych 
praktyk seksualnych, demonstrowanie zazdrości, krytyka, wy-
śmiewanie wyglądu, ciała itp.);

o przemoc ekonomiczna – naruszanie własności (odbieranie 
zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarob-
kowej, nie zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny itp.);

o zaniedbanie - naruszenie obowiązku opieki ze strony osób 
bliskich (nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawienie 

jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie 
udzielanie pomocy itp.).
Po to, aby przeciwdziałać przemocy w rodzinie został powołany 

przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie Zespół 
Interdyscyplinarny, który składa się z 14 członków. Są w tym gro-
nie przedstawiciele placówek oświatowych, policji, służby zdrowia, 
pomocy społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Zespół działa od 9 listopada 2011 roku.

W czasie tej działalności zostało założonych 6 „Niebieskich 
Kart”. Grupy robocze podejmowały różne działania mające na celu 
wyeliminowanie przemocy w rodzinach wiele problemów wynikało 
z nadużywania alkoholu przez sprawców przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny w minionym roku brał udział w reali-
zacji programu „Postaw na rodzinę” przeprowadzono w ramach tej-
że kampanii konkurs plastyczny „Moja rodzina”. W konkursie wzięły 
udział wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy. Konkurs cie-
szył się dużym zainteresowaniem, a wystawę nagrodzonych prac 
można było zobaczyć podczas Dni Kleszczowa.

Drugim projektem realizowanym przez Zespół Interdyscyplinar-
ny był program „Starszy Pan – Starsza Pani”, skierowany do se-
niorów z terenu gminy. W trzech miejscowościach: w Kleszczowie, 
Łuszczanowicach i Łękińsku odbyły się szkolenia w formie pokazu 
multimedialnego. Program miał na celu uświadomienie problemu 
przemocy w rodzinie osobom starszym. Pokazywał też, jakie dzia-
łania mogą podjąć, gdy są świadkami przemocy. Często osoby star-
sze w rodzinach mogą stać się same ofiarami przemocy, a wówczas 
może zareagować dalsza rodzina albo sąsiad.

Jeśli jesteśmy świadkami przemocy nie bądźmy obojętni wobec 
krzywdy, jakiej doświadczają nasi bliscy, koleżeństwo czy sąsiedzi.

Maria Bujacz 
p.o. kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie

P
Przemoc w rodzinie – nie bądźmy obojętni

wuje koszty opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym. Stawka opłaty 
za jedną godzinę opieki nad dzieckiem obowiązująca rodzica od 13 
marca wynosi 1 zł, natomiast wynagrodzenie opiekuna za godzinę 
faktycznie spra-
wowanej opieki 
nad jednym dziec-
kiem wynosi 10 zł.

Utworzenie in-
stytucji dzienne-
go opiekuna jest 
wyjściem gminy 
naprzeciw ocze-
kiwaniom matek, 
chcących wrócić 
do pracy po uro-
dzeniu dziecka. 
To jedna z naj-
szybszych metod 
zorganizowania 
tak iego wspar -
cia. Głównym wy-
mogiem jest po-
siadanie przez kandydatów na opiekuna odpowiednich kwalifikacji, 
a także lokalu, w którym będzie prowadzona opieka nad powierzo-
nymi dziećmi. Wymagana jest także niekaralność opiekunów. Jed-
ną z korzyści na obecnym trudnym rynku pracy jest też niewątpliwie 
utworzenie nowych miejsc pracy.

(s)

Pieniądze  
z programu Maluch

Jedną z opiekunek, która zajmuje się obecnie 
czwórką dzieci, jest Ilona Górazda z Klesz-
czowa. Pod jej opieką jest m.in. mała Zuzia
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miejscowości 
Łękińsko wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. 
zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały 
Nr XXXVII/367/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 
września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Łękińsko 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Łękińsko, wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach od 15 maja 2013 r. do 4 
czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy 
ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 28 maja 2013 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczo-
wie o godz. 1700.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miej-
scowego, 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 nie-
przekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2013 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 
1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko w związku z prowadzonym postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu 
zmiany planu do publicznego wglądu można zapoznać 
się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowa-
ni udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania w/w projektu zmiany planu na 
środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi 
i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisem-
nej do Wójta Gminy Kleszczów na adres Urząd Gminy 
w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie 
do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres ma-
ilowy: kancelaria@kleszczow.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 18 czerwca 2013 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego 
terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu zmiany planu oraz wnioski i uwagi 
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta 
Gminy Kleszczów.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgra-
nicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Pełniący funkcję Wójta
JACEK ROŻNOWSKI

W firmach gminy Kleszczów
Bardziej skuteczne odsiarczanie
Spółka Rafako modernizuje kolejne instalacje odsiarczania spalin (IOS) 
w Elektrowni Bełchatów. W przetargu na unowocześnienie IOS bloków nr 5 oraz 
6 była jedyną firmą, która złożyła ofertę. Zaoferowała wykonanie usługi za cenę 
142,68 mln zł brutto.
Modernizacja IOS związana jest z koniecznością zwiększenia stopnia redukcji 
dwutlenku siarki dla działających bloków Elektrowni Bełchatów. Zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie emisji 
przesyłowych IED poziom emisji SO2 na wylocie z instalacji powinien być na 
poziomie poniżej 200 mg/Nm3.
Warto przypomnieć, że wcześniej (w latach 2006-2008) Rafako wykonywało dla 
Elektrowni Bełchatów modernizację IOS bloków nr 8, 10, 11 i 12.

Sempertrans na prestiżowej liście
Lista 500 dziennika „Rzeczpospolita” to wzorowany na liście „Fortune” ranking 
500 największych polskich firm. Są one uszeregowane w zależności od kwo-
ty uzyskanych przychodów. Po raz pierwszy lista została opublikowana w roku 
1999. Firmy z czołówki (wśród nich najlepsi eksporterzy i liderzy inwestycji) 
otrzymują nagrody „Orły Rzeczpospolitej”.
Po raz pierwszy w zestawieniu „Rzeczpospolitej” znalazła się w tym roku firma 
Sempertrans Bełchatów. Zajmuje co prawda dość odległe, bo 489 miejsce, ale li-
czy się sam fakt zaliczenia do elitarnej pięćsetki. Spółka Sempertrans należy do 
austriackiej grupy Semperit, a zajmuje się głównie produkcją gumowych taśm do 
przenośników oraz wytwarzaniem mieszanek gumowych.
Odnotowana w roku 2012 wielkość sprzedaży wyniosła 487 mln zł. To wynik pra-
wie 7 procent wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem. Aż 84 procent udziału 
w tej sprzedaży miał eksport. Wynik finansowy brutto, uzyskany przez działają-
cą w Rogowcu firmę, która zatrudnia 343 osoby, to prawie 76 mln zł. Poczynio-
ne w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wyniosły 4,8 mln zł. Na uwagę zasłu-
guje znakomity wskaźnik rentowności (15,6 proc.) oraz wskaźnik ROA (ponad 21 
proc.). Warto też podkreślić, że spółka Sempertrans Bełchatów zasiliła w 2012 
roku budżet państwa podatkiem dochodowym wynoszącym 14,46 mln zł. 
Lista 500 to nie jedyny ranking, w którym znajdziemy wspomnianą firmę. Sem-
pertrans obecny jest też w konkurencyjnym (wobec rankingu „Rzeczpospolitej”) 
zestawieniu Lista 500 tygodnika „Polityka”. Najnowsza edycja ma być ogłoszo-
na w II połowie maja.

Upadłość firmy SAMSON
Jedna z firm działających na terenie strefy przemysłowej w Kleszczowie 
zakończyła swoją działalność. 10 stycznia tego roku Sąd Rejonowy w Piotrkowie 
Trybunalskim wydał postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości firmy 
SAMSON R. Teichgreber Sp. J. w Kleszczowie. Likwidację majątku firmy, która 
zajmowała się m.in. przeróbką syntetycznego gipsu, prowadzi powołany przez 
sąd syndyk Zygmunt Kuśmierz. (s)

Można zgłaszać kandydatów
agroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego to najwyższe wyróżnie-
nie, przyznawane przez wojewodę łódzkiego i marszałka województwa 

łódzkiego podmiotom prowadzącym działalność na terenie naszego regionu. 
Nagroda ta ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw województwa, 
które zyskały powszechne uznanie w regionie, w kraju i za granicą oraz wniosły 
trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa. Nagroda 
może być przyznana w następujących kategoriach: ● „Duże przedsiębiorstwo”, 
● „Średnie przedsiębiorstwo”, ● „Małe przedsiębiorstwo”, ● „Mikroprzedsiębior-
stwo”, ● „Rodzinne gospodarstwo rolne”, ● „Przedsiębiorstwo rolne”, ● „Innowa-
cyjność”, ● „Zielona gospodarka”, ● „Nagroda specjalna”.

Zgłaszający kandydatury przekazują wypełnione wnioski o przyznanie na-
grody do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Wy-
dział Zarządzania Funduszami Europejskimi do dnia 28 czerwca br. Kandydaci, 
nominowani i laureaci nagrody nie ponoszą żadnych kosztów finansowych z ty-
tułu uczestnictwa w konkursie. Formularze wniosków dostępne są w Sekreta-
riacie Konkursu i na stronach internetowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi (www.lodzkie.eu) i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (www.lodzkie.pl). 
Należy kliknąć baner „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego”.

Nagrody wręczane będą laureatom podczas Europejskiego Forum Gospo-
darczego w Łodzi, w obecności przedstawicieli gospodarki z Polski i z zagranicy.

(s)

N
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Bezpieczniejszy rok
ak wynika z „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego na terenie Gminy Kleszczów w 2012 roku”, 

przekazanej na kwietniowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 
i Obywatelskich Rady Gminy Kleszczów, a przygotowanej przez kie-
rownika Posterunku Policji w Kleszczowie, aspiranta sztabowego Ja-
rosława Popławskiego, miniony rok był pod względem wielu wskaźni-
ków bezpieczniejszy niż rok 2011. Świadczy o tym np. mniejsza o 18,5 
proc. liczba wszczętych śledztw i dochodzeń. W 2012 r. było ich 132.

Wśród odnotowanych w minionym roku przestępstw były 63 przy-
padki kradzieży (w 2011 - 83), 27 kradzieży z włamaniem (37), 5 przy-
padków uszkodzenia mienia (5), dwa oszustwa oraz jeden przypadek 
krótkotrwałego zaboru pojazdu mechanicznego.

Jak wynika z przedstawionej informacji zmniejszenie liczby prze-
stępstw to głównie efekt zakończenia dużej inwestycji na terenie Elek-
trowni Bełchatów (nie jest tajemnicą, że sporo przypadków kradzieży 
notowano podczas budowy bloku energetycznego nr 13, przy któ-
rej zatrudnione były dziesiątki różnych ekip wykonawczych), lepsza 
współpraca policji ze służbami ochrony na terenie kopalni i elektrow-
ni, a także większa liczba patroli organizowanych przez policję dzięki 
finansowaniu przez gminę służb ponadnormatywnych.

„W roku 2012 na terenie Gminy Kleszczów ponownie nie odno-
towano przestępstw określanych w Kodeksie Karnym jako zbrodnie, 
takich jak: zabójstwo, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, kradzież roz-
bójnicza, zgwałcenie” – to najbardziej optymistyczny fragment spra-
wozdania przygotowanego przez szefa Posterunku Policji w Klesz-
czowie.

A co może niepokoić wśród przedstawionych danych statystycz-
nych? Przede wszystkim znaczny, bo blisko 50-procentowy wzrost 
liczby zatrzymanych nietrzeźwych kierujących. O ile w 2011 osób kie-
rujących „na podwójnym gazie” było 26, to rok później już 38.

Skoro już jesteśmy przy informacjach z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego warto podać, że w dwunastu wypadkach drogo-
wych, które miały miejsce na terenie gminy Kleszczów zginęły 2 oso-
by, zaś 22 zostały ranne. Na drogach naszej gminy odnotowano też 
25 kolizji drogowych. Są to liczby zbliżone do tych z 2011, z wyjątkiem 
liczby osób rannych w wypadkach. W 2011 było ich 12.

Znacząco, bo o prawie 63 proc. (do 395) zwiększyła się liczba in-
terwencji domowych i w miejscach publicznych, przeprowadzonych 
w ciągu roku przez funkcjonariuszy policji. W ramach działalności 
prewencyjnej policjanci nałożyli 189 grzywien w drodze postępowa-
nia mandatowego i zatrzymali 36 dowodów rejestracyjnych pojaz-
dów, które ze względu na zły stan techniczny zagrażały bezpieczeń-
stwu w komunikacji.

Duża część informacji, przedstawionych przez asp. szt. Jarosława 
Popławskiego dotyczy współpracy policji z instytucjami i jednostkami 
organizacyjnymi gminy w zakresie edukacji i działań prewencyjnych 
(szkoły podstawowe, gimnazjum oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych), a także przeciwdziałania zachowaniom patologicznym (Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół In-
terdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie oraz Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kleszczowie).

Na koniec zacytujmy jeszcze istotne uwagi ze sprawozdania, któ-
re mieszkańcy powinni wziąć sobie do serca:

„W dalszym ciągu negatywny wpływ na bezpieczeństwo i porzą-
dek publiczny na terenie gminy mają dwa zjawiska. Mianowicie, pro-
blem nieprzestrzegania przez mieszkańców gminy przepisów związa-
nych z trzymaniem psów oraz przypadki niewłaściwego zachowania 
się młodzieży na placach zabaw, placach zieleni i obiektach sporto-
wych. Pomimo szeregu działań oraz stosowania pouczeń i postępo-
wań mandatowych problemy te nadal występują na terenie gminy, 
a związane z nimi zagrożenia dla życia i zdrowia oraz porządku pu-
blicznego są bagatelizowane przez część społeczeństwa. Jednocze-
śnie powyższe problemy mają bezpośredni wpływ na poczucie bez-
pieczeństwa mieszkańców gminy”. J. StrachockiNTL Radomsko  

nadaje analogowo
ak wiemy 22 kwietnia kolejna część Polski przeszła na odbiór 
telewizji wyłącznie drogą cyfrową. Zmiana objęła także teren 

gminy Kleszczów, obsługiwany z nadajnika we Wręczycy koło Czę-
stochowy. Wyłączenie telewizyjnego sygnału analogowego dotyczy-
ło jednak stacji ogólnopolskich, umieszczonych na multipleksach. Te-
lewizje lokalne, takie jak popularna także w powiecie bełchatowskim 
NTL Radomsko, nie zmieniły sposobu emitowania sygnału. Niezależ-
na Telewizja Lokalna nadaje swój sygnał na dotychczasowych za-
sadach.

Aby odbierać NTL należy w telewizorach z dekoderami DVB-
-T podczas strojenia wybrać opcję „kanały cyfrowe i analogowe”. 
W przypadku dekoderów zewnętrznych, wolnostojących należy do-
prowadzić do telewizora również sygnał analogowy, np. przez rozga-
łęźnik sygnału antenowego. Jak zapowiada dyrektor NTL Radomsko 
Daniel Łuszczyn telewizja ta planuje przejście na sygnał cyfrowy, ale 
nastąpi to dopiero za kilka miesięcy.

(s)

Dla członków Klubów Seniora…
… z gminy Kleszczów GOK organizuje jednodniową wyciecz-

kę do Walewic, Sromowa, Niepokalanowa i Nieborowa w termi-
nie: 19-26 czerwca. W programie m.in. zwiedzanie stadniny koni w 
Walewicach, Muzeum Ludowego w Sromowie, Sanktuarium w Nie-
pokalanowie. Zapisy i wpłaty (80 zł od osoby) - do 29 maja w GOK 
w Łękińsku, ul. Szkolna 2.



1 - 15 V `2013 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  7

Nie tylko kostki bulionowe
zakupieniu przez firmę Makani hali produkcyjnej w Żłobnicy 
konieczne było przeprowadzenie szeregu robót adaptacyj-

nych, które dostosowały halę do nowej działalności czyli produkcji 
artykułów spożywczych. Wykonano między innymi specjalne po-
sadzki (utwardzane preparatami chemicznymi), ściany przegrodowe 
stref produkcyjnych i magazynowych oraz różnego rodzaju instala-
cje technologiczne. Pomieszczenia administracyjno-socjalne zosta-
ły dostosowane do wielkości zatrudnienia.

Jak informuje Adam Kaźmierczak, członek zarządu Makani Sp. 
z o.o., a zarazem dyrektor handlowy spółki, wartość przeprowadzo-
nych robót adaptacyjnych wyniosła około 1,5 mln zł. Firma zainwe-
stowała też w zakup dwóch dodatkowych linii technologicznych.

Obecnie zakład produkcyjny spełnia najsurowsze wymagania, 
jakie przed nim stawiają odbiorcy w wielu państwach w Europie 
i na świecie. W ostatnim czasie zakład w Żłobnicy uzyskał certyfikat 
RSPO (to nazwa systemu certyfikacji produktów i jednocześnie or-
ganizacji zrzeszającej firmy, które w procesie produkcji wykorzystu-
ją olej palmowy).

Na liniach produkcyjnych w Żłobnicy produkowane są kostki bu-
lionowe, makarony instant, sypkie koncentraty spożywcze, przypra-
wy jednorodne oraz mieszanki przyprawowe. Produkty wytwarzane 
w zakładzie produkcyjnym w Żłobnicy są dostępne nie tylko w Pol-
sce, ale też m.in. w takich krajach jak Niemcy, Belgia, Hiszpania, Ir-
landia, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, 
Białoruś i Czechy. Ciekawostką może być fakt, że produkty ze Żłob-
nicy również można znaleźć w Mongolii. Więcej informacji o asorty-
mencie produktów wytwarzanych przez Makani Sp. z o.o. znaleźć 
można na stronie internetowej www.bullo.pl. 

– Nasze plany rozwojowe zakładają uruchomienie nowych linii 
produkcyjnych oraz wzrost produkcji na liniach istniejących – infor-
muje Adam Kaźmierczak. – Szereg nowych kontraktów jest obecnie 
w końcowych fazach negocjacji.

Aktualne zatrudnienie (dane z kwietnia br.) wynosi 40 osób i - 
jak mówi przedstawiciel spółki Makani - ma tendencję wzrostową.

– Odnotowujemy stałe zainteresowanie mieszkańców gminy 
Kleszczów ewentualnym zatrudnieniem w naszym zakładzie. Na 
dzień dzisiejszy posiadamy około 60 zgłoszeń.

JS

Po

å ciąg dalszy na str. 8

Wystawa mebli - Łuszczanowice 89 (obok Wulkanizacji).

Zapamiętany smak potrawy
Opis oryginalnej potrawy mięsnej lub półmięsnej, której smak pa-

miętamy z dzieciństwa wraz z załączonym zdjęciem gotowego dania 
to przepustka do starania się o nagrodę w konkursie „Smaki, które 
pamiętam z dzieciństwa”, organizowanym przez Agencję Rynku Rol-
nego. Komisja konkursowa ma oceniać m.in. stopień trudności przy-
gotowania, unikalność i historię potrawy, a także jej wygląd oraz wa-
lory smakowe.

Formularze zgłoszeniowe, a także szczegółowy regulamin do-
stępne są na stronie www.arr.gov.pl. Należy je przesłać do dnia 22 
maja br. na adres: Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Ło-
dzi, ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź.

W zdrowym ciele…
Kleszczowska podstawówka kontynuuje 
działania propagujące zdrowy styl życia. 
W ramach świetlicowych zajęć otwartych 
dla rodziców uczniów klas pierwszych oraz 
„Dnia Otwartego” dla 6-latków z przedszko-
li w Kleszczowie i Łuszczanowicach odbyło 
się interaktywne przedstawienie profilaktycz-
ne „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zostało 
do niego zaangażowanych 30 pierwszokla-
sistów - wychowanków świetlicy szkolnej. 
Kolejne tematy przedstawienia dotyczyły: 
dbania o higienę ciała i odzieży, higieny jamy ustnej, wpływu aktywności fi-
zycznej na zdrowie oraz roli właściwego odżywiania. Zaproszeni na spektakl 
widzowie (rodzice uczniów i goście z przedszkola) nagrodzili dużymi brawa-
mi aktorskie popisy pierwszoklasistów, wkład pracy w przygotowanie przed-
stawienia oraz niezbędnej scenografii.
Sprawni w testach i na rowerze
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie (Szymon Mendak, Wojciech 
Krupski, Bartosz Pieniążek oraz Piotr Grzybowski - rezerwowy) wywalczyli 
III miejsce (na 11 drużyn) w powiatowych eliminacjach Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym, który odbył się w Szczercowie. Uczestnicy rozwią-
zywali testy z przepisów drogowych i rowerze tor przeszkód. Największy in-
dywidualny sukces - 4. miejsce na 33 uczestników - odnotował Sz. Mendak.

Szkolne wieści
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å ciąg dalszy ze str. 7
Szkolne wieści

Poszukujemy 
przedstawicieli handlowych. 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie 
CV na adres e-mail: biuro@aliand.pl. 

ALIAND S.A., ul. Pionowa 2, Kleszczów. 
Tel. 797 777 777.

KOREPETYCJE
● fizyka ● chemia
Tel. 601 692 345.

CENTROBUD Piotr Tatara
Łuszczanowice (obok punktu wymiany opon)

oferuje:

•	 nagrobki z granitów krajowych oraz 
z importu

•	 galanterię budowlaną: schody,  
parapety, płytki, łupki kamienne,  
kamienie ozdobne

Wystawiamy faktury VAT

Tel. 500-188-513
UWAGA!!! PROMOCYJNE CENY  

NA ZAKUP NAGROBKÓW

Polecamy maturzystom
Wirtualny Informator Maturzysty - www.uczelnie.info.pl - to 

kompletny wykaz uczelni publicznych oraz niepublicznych z całej 
Polski. Na stronie informatora dostępny jest również specjalny blok 
informacyjno-poradniczy, a w nim m.in: najnowsze zasady rekruta-
cji, charakterystyki kierunków studiów i specjalności, katalog zawo-
dów, aktualne informacje o studiach i maturze, kalendarz maturzy-
sty 2013.

O specjalistycznej zawartości portalu świadczą tytuły głównych 
zakładek: „Kierunki studiów”, „Studia”, „Rekrutacja na studia”, „Ma-
tura”, „Z życia uczelni”, „Kariera”.

Marcin Muskała na podium
zamieszczonej w poprzednim wydaniu „IK” informacji o suk-
cesie ucznia kleszczowskiego gimnazjum, Marcina Muskały 

w wojewódzkim etapie turnieju „Młodzież zapobiega pożarom” zło-
śliwy chochlik dwukrotnie zmienił jego imię na Michał.

Tak jak wspominaliśmy Marcin Muskała był o krok od awansu 
do ogólnopolskiego etapu turnieju. Od drugiego miejsca (awanso-
wali tylko zawodnicy z I i II pozycji) dzieliły go tylko 3 punkty. Wy-
walczone miejsce na podium to największe osiągnięcie w kon-
kursowych i olimpijskich startach Marcina. Bardzo dobre wyniki 
w „strażackim” turnieju przełożyły się na zdobyte nagrody rzeczo-
we: tablet (za I miejsce w etapie powiatowym) i rower (za III miej-
sce w wojewódzkim).

Skąd zainteresowania Marcina tematyką ochrony przeciwpo-
żarowej? Okazuje się, że jego tato pracuje zawodowo w oddziale 
straży pożarnej w KWB Bełchatów. Przygotowując się do kolejnych 
etapów miał więc okazję skonsultować z ojcem przykładowe pyta-
nia testowe, mógł też korzystać z fachowych opracowań. Koniec 
końców najważniejsze okazało się osobiste zaangażowanie i czas 
poświęcony na przygotowanie.

W tym roku M. Muskała kończy edukację gimnazjalną. Na-
ukę chce kontynuować w Technikum Nowoczesnych Technologii 
w Kleszczowie.

(s)

Sukcesy, sukcesy, sukcesy…
Tak należałoby zatytułować specjalną wkładkę do „Informatora”, poświęconą 
osiągnięciom uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Co rusz trafiają 
do nas informacje o różnych, pozaszkolnych dokonaniach kleszczowskiej 
młodzieży. Nie sposób poświęcać im tyle miejsca co niedawnemu konkurso-
wi wiedzy o mechatronice. Więc tym razem telegraficznie i krótko (po więcej 
szczegółów i zdjęcia odsyłamy zainteresowanych na stronę www.zspklesz-
czow.pl).
•	 „Sprawni jak żołnierze”. W zawodach wojewódzkich zorganizowanych 

w Kamieńsku drużyna chłopców w składzie A. Mazurczyk, M. Kuliberda, 
Ł. Danielski zajęła III miejsce (na 14 drużyn). Taki sam wynik uzyskały 
dziewczęta: J. Botór, M. Szmigielska, M. Olczyk (na 12 drużyn). Rywali-
zowano w konkurencjach: test sprawnościowy, rzut granatem, strzelanie, 
bieg na orientację i pierwsza pomoc przedmedyczna.

•	 „Bezpieczna elektryczność”. W powiatowym konkursie wiedzy o elek-
tryczności brało udział prawie 300 uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych z powiatu. Największe grono awansujących do II etapu stanowili 
uczniowie naszego ZSP. II miejsce wywalczył D. Botór, III - S. Mozdrzeń, 
a wśród wyróżnionych znaleźli się A. Binek i S. Sewerynek.

•	 Rejonowe Mistrzostwa PCK. W gronie 9 drużyn, które rywalizowały 
w udzielaniu pierwszej pomocy (opatrywanie ran postrzałowych, ciętych 
i poparzeń, pomoc osobom z padaczką, zawałem serca i porażonym prą-
dem) była też reprezentacja ZSP w Kleszczowie (Justyna Botór, Arka-
diusz Mazurczyk, Klaudia Jura, Klaudia Jagusiak, Martyna Szmigielska). 
Nasi uczniowie zdobyli III miejsce.

Gratulujemy. I nie wątpimy, że do końca roku szkolnego będzie jeszcze 
kilka okazji, by pisać o sukcesach uczniów ZSP w Kleszczowie.
Działają w młodzieżowym europarlamencie
90 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu (w tym 
7 uczniów ZSP w Kleszczowie) uczestniczy w projekcie Młodzieżowy Parla-
ment Europejski, prowadzonym m.in. przez biuro europosła Jacka Saryusz-
-Wolskiego. Młodzież poznaje sposób funkcjonowania Unii Europejskiej i jej 
parlamentu, działając w siedmiu frakcjach (takich jak w „prawdziwym” parla-
mencie). Ich zadaniem będzie opracowanie w ciągu kilku spotkań projektu 
rezolucji dotyczącej roku 2013 jako Europejskiego Roku Obywateli. Najak-
tywniejsi mogą w nagrodę wyjechać do Brukseli.
Dzień z historią

222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
społeczność podstawówki w Łękińsku świę-
towała 26 kwietnia. Było przygotowane 
przez członków kółka recytatorsko-teatral-
nego przedstawienie „Historia lubi się po-
wtarzać…”, odwołujące się do epoki Sejmu 
Czteroletniego. Był też pokaz historyczny, 
przybliżający uczniom znacznie starszą epo-
kę średniowiecza. Chłopcy mogli dowiedzieć 
się, jak wyglądała droga awansu od giermka 
do rycerza, a dziewczęta zdobywały wiedzę 
o ówczesnej modzie.

Pamiętali o „Dniu Ziemi”
Kwiecień to miesiąc, w którym obchodzony jest Dzień Ziemi. Kleszczowskie 
gimnazjum zaprezentowało z tej okazji w auli SOLPARKU przedstawienie 
Królewna Przyroda i siedmiu krasnoludków. Ogłoszono też wyniki szkolnego 
konkursu ekologicznego, a laureatom wręczono nagrody.

Opracowano z wykorzystaniem informacji
przekazanych przez szkoły samorządowe

W
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miejscowości Żłobnica 
wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 
39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 
z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/366/09 Rady Gminy 
Kleszczów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miej-
scowości Żłobnica, wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od 15 maja 2013 r. do 4 czerwca 2013 
r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 
97-410 Kleszczów w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmia-
ny planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
28 maja 2013 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie o godz. 
1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 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 nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 18 czerwca 2013 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 
1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu 
do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postę-
powaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w 
projektu zmiany planu na środowisko, mogą składać do 
w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszo-
ne: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kleszczów na adres 
Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Klesz-
czów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. 
U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres mailowy: kan-
celaria@kleszczow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 18 czerwca 2013 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego 
terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu zmiany planu oraz wnioski i uwagi 
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy 
Kleszczów.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicz-
nym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 Pełniący funkcję Wójta
JACEK ROŻNOWSKI

Targi kolorowe, choć chłodne
trakcie zorganizowanych w ostatni weekend kwietnia VIII Piotr-
kowskich Targów Ogrodniczych „Pamiętajmy o Ogrodach” swo-

ją ofertę zaprezentowało 160 wystawców. Pomimo chłodnej aury targi od-
wiedziło kilka tysięcy osób.

Największym zainteresowaniem cieszyły się sadzonki kwiatów, krze-
wów i drzewek owocowych. Na najbliższy sezon wystawcy proponują 
kompozycje dwukolorowe oraz łączenie w jednej donicy lub klombie róż-

nych gatunków. W ofercie ogrodników 
znalazły się m.in. grzybnie grzybów bocz-
niaków, które można hodować samodziel-
nie w domu lub garażu.

Na targach odbyły się również kon-
kursy, w których brali udział wystawcy. 
Najlepsze i najładniejsze stoiska uhono-
rowane zostały dyplomami i pucharami. 

Urząd Gminy w Kleszczowie zorga-
nizował dla zainteresowanych miesz-
kańców wyjazd na piotrkowskie targi. 
W pierwszym terminie udział zadeklaro-
wało 29 osób, ale ostatecznie pojecha-
ło 21.

Osobom, które nie skorzystały z ofer-
ty proponujemy obejrzenie fotoreportażu, 
zamieszczonego na stronie internetowej 

Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach (http://
lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/barwne-targi-wokol-zamku-w-by-
kach). Z niej właśnie pochodzi załączone zdjęcie.

(s)

Warto pamiętać  
przy pielęgnowaniu zieleni

ydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Po-
wiatowego w Bełchatowie przypomniał na stronie internetowej 

powiatu o zasadach pielęgnacji drzewostanu w okresie wiosennym. Na-
czelnik tego wydziału Jolanta Pawlikowska informuje, że nie powinno się 
usuwać jednorazowo więcej niż 20 proc. masy asymilacyjnej korony drze-
wa. Silniejszą redukcję dopuszcza się tylko ze względu na bezpieczeń-
stwo ruchu. Redukcja korony do 50 proc. dopuszczalna jest w przypadku 
drzew należących do gatunku: topola, dąb, jesion i klon. Usuwając zbyt 
dużą część ulistnionej korony drzewa doprowadza się do jego stopniowe-
go obumierania.

Na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane ze-
zwolenie, jednak zgodnie z art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody 
prezydent miasta, burmistrz albo wójt gminy mają prawo wymierzyć karę 
administracyjną m.in. za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów ziele-
ni, spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w okresie od 1 mar-
ca do 15 października obowiązuje zakaz usuwania gniazd ptasich z obiek-
tów budowlanych i terenów zieleni. Nieprzestrzeganie bądź naruszenie 
któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do 
ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okre-
sie lęgowym, skutkuje - w myśl art. 127 ustawy o ochronie przyrody - karą 
grzywny lub aresztu.

Na usunięcie drzew lub krzewów, które nie są gatunkami owocowy-
mi, a mają ponad 10 lat jest wymagane uzyskanie zezwolenia w postaci 
decyzji administracyjnej. W przypadku drzewa lub krzewu rosnącego na 
gruncie prywatnym, innym niż leśny, zezwolenie wydaje właściwy tereno-
wo prezydent, burmistrz lub wójt na wniosek posiadacza nieruchomości 
– za zgodą właściciela nieruchomości lub właściciela urządzeń, o których 
mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody).

Jeśli drzewa mają być usunięte z gruntów komunalnych (będących 
własnością miasta albo gminy), zezwolenie wydaje właściwy terenowo 
starosta powiatu (art. 90 ustawy o ochronie przyrody). (s)

W

W
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Srebro w powiecie
eprezentacja dziewcząt z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie 19 kwietnia rywalizowała o mistrzostwo 

powiatu bełchatowskiego w piłce nożnej. Wywalczyła II miejsce po 
dwóch zwycięstwach i dwóch remisach. W eliminacjach przeciw-
niczkami dziewcząt z Kleszczowa były drużyny ZSP Szczerców 
(wygrana 4:0 po bramkach J. Kluby, M. Szmigielskiej i P. Kłys - 2), 
ZSP nr 4 w Bełchatowie (0:0) i I LO z Bełchatowa („złotą” bramkę 
zdobyła J. Kluba).

Mecz o pierwsze miejsce rozegrany z ZSP nr 3 z Bełchatowa 
zakończył się remisem 0:0. Do wyłonienia zwycięzcy były potrzeb-
ne rzuty karne. Lepsze okazały się przeciwniczki, wygrywając 4:3.

Skład drużyny z Kleszczowa: Justyna Kluba, Justyna Botór, Iza-
bela Krauze, Ewelina Bugajska - kapitan, Aleksandra Trajdos, Ani-
ta Stanios - bramkarka, Martyna Szmigielska, Patrycja Kłys, Ewa 
Makówka, Monika Szymańska i Marta Kłodawska. Opiekun - Mar-
cin Szymak.

Jak grają piłkarze?
III liga 
•	 17.04. Start Otwock - Omega Kleszczów 0:2
•	 20.04. Legionovia Legionowo - Omega Kleszczów 6:2
•	 27.04. Omega Kleszczów - Orzeł Wierzbica 6:1
•	 1.05. Omega Kleszczów - Warta Sieradz 0:0
•	 4.05. Włókniarz Zelów - Omega Kleszczów 1:2

Po 21 rozegranych meczach nasz zespół zajmuje czwarte 
miejsce w tabeli z dorobkiem 37 pkt.
Klasa A
•	 20.04. LKS Start Niechcice-LKS Omega II Kleszczów 1:1
•	 27.04. LKS Omega II Kleszczów-KS BG Sport Bąkowa Góra 6:0
•	 1.05. KS Ruch 1951 Chrzanowice-LKS Omega II Kleszczów 1:3
•	 5.05. LKS Astoria II Szczerców-LKS Omega II Kleszczów 2:3

Po 17 rozegranych meczach nasz zespół prowadzi w tabeli 
z dorobkiem 47 pkt. W tym sezonie nie doznał jeszcze porażki.

eprezentacja uczniów ZSP w Kleszczowie rywalizowała 18 
kwietnia w turnieju piłki nożnej o mistrzostwo powiatu bełcha-

towskiego. Swój start zakończyła zwycięsko. Oto wyniki kolejnych 
meczów:
•	 ZSP Kleszczów - LO Zelów 2:1 (bramki - Ł. Danielski - 2),
•	 ZSP Kleszczów - ZSP Szczerców 3:2 (bramki - M. Kuliberda, 

D. Stępień i K. Szmit),
•	 ZSP Kleszczów - ZSP nr 3 Bełchatów 1:1 (bramka - T. Stolarski),
•	 ZSP Kleszczów - ZSP nr 4 Bełchatów 6:2 (bramki - Ł. Danielski, 

T. Stolarski - 2, K. Szmit, P. Aleksandrowicz - 2),
•	 ZSP Kleszczów - III LO Bełchatów 4:1 (bramki - K. Szmit - 2, 

T. Stolarski i K. Kłyszewski).
22 kwietnia drużyna ZSP w Kleszczowie wystąpiła w turnieju 

piłki nożnej o mistrzostwo rejonu. Zawody z udziałem czterech dru-
żyn odbyły się na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Pajęcznie. 

ZSP mistrzem powiatu i „rejonu”
Piłkarze z Kleszczowa w pierwszym meczu pokonali ZS Działoszyn 
2:0 po bramkach K. Szmita, a w następnym - ZSP nr 3 z Piotrko-
wa Tryb. 2:1 (bramki - M. Kuliberda, S. Mozdrzeń). W decydującym 
meczu uczniowie ZSP w Kleszczowie pokonali ZSP Kamieńsk 5:3 
(bramki - Ł. Danielski i M. Kuliberda - 4).

Dzięki trzem zwycięstwom nasz zespół awansował do finałów 
wojewódzkich, które 24 kwietnia odbyły się na boisku ze sztucz-
ną nawierzchnią w Tomaszowie Mazowieckim. W pierwszym 
meczu przegrali z reprezentacją I LO z Tomaszowa Maz. 2:5 
(bramki - M. Kuliberda), a w drugim - z Ekonomikiem ze Skier-
niewic 0:2.

Skład drużyny: Sebastian Roczek - bramkarz, Sebastian Moz-
drzeń, Dominik Stępień, Łukasz Danielski, Marcin Kuliberda, Kon-
rad Szmit - kapitan, Piotr Garbiec, Tobiasz Stolarski, Krystian So-
bieraj, Kamil Kłyszewski, Przemysław Aleksandrowicz i Kacper 
Ziółkowski - bramkarz. Opiekun - Marcin Szymak.

R

R

Tel. 608 119 511

Pielęgnacja ogrodów
Prace porządkowe

GABINET WETERYNARYJNY s.c. 
Lgota Wielka, ul. Kościelna 2

•	 profilaktyka i leczenie chorych zwierząt
•	 sterylizacja psów i kotów
•	 wizyty domowe

lek. wet. Piotr Wojciechowski 
tel. 609 521 301

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

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

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

21

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym na-

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

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

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

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

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

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

Siatkarze drudzy w eliminacjach

Przełaje w Wolborzu
kwietnia w Wolborzu odbyły się tradycyjne Wiosenne Masowe Biegi Przeła-
jowe Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego. Impreza ta odbywa się w ra-

mach ogólnopolskich Dni Olimpijczyka. Została zorganizowana na terenie rozle-
głego, zabytkowego parku wolborskiego. Uczestniczyło ponad 400 uczniów szkół 
trzech szczebli.

Zawodnicy i zawodniczki podzieleni zostali na sześć grup wiekowych (roczniki: 
2002 i młodsi, 2001-2000, 1999-1998, 1997-1996, 1995-1994, 1993 i starsi), z któ-
rych każda miała do pokonania swój dystans. Dziewczęta miały do przebiegnięcia 
odcinki od 600 do 3000 m, zaś chłopcy - od 800 do 5000 m.

W biegach przełajowych uczestniczyła też reprezentacja LKS Omega Klesz-
czów składająca się ze zrzeszonych w klubie uczniów Szkoły Podstawowej w Klesz-
czowie, kleszczowskiego gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Wyniki naszych reprezentantów (do VI m.):
•	 Anna Brząkała (SP Kleszczów) - V m. na 600 m
•	 Łucja Tkacz (SP Kleszczów) - VI m. na 600 m
•	 Julia Kotynia (SP Kleszczów) - III m. na 800 m
•	 Aleksandra Klewin (Gimnazjum Kleszczów) - I m. na 1000 m
•	 Patrycja Kłys (ZSP Kleszczów) - II m. na 2000 m
•	 Marta Kłodowska (ZSP Kleszczów) - III m. na 2000 m
•	 Maciej Jabłoński (Gimnazjum Kleszczów) - IV m. na 1500 m
•	 Kamil Możdżeń (ZSP Kleszczów) - III m. na 3000 m.

kwietnia w hali sportowej SOL-
PARKU odbyły się międzypo-

wiatowe eliminacje w rozgrywkach piłki 
siatkowej mężczyzn zrzeszenia LZS. 
W zawodach zorganizowanych przez 
Radę Powiatową LZS w Bełchatowie 
i LKS Omega Kleszczów wzięły udział 
trzy zespoły: LKS Skomlin (powiat wie-
luński), ULKS Działoszyn (powiat paję-

czański) i LKS Omega Kleszczów (po-
wiat bełchatowski).
Wyniki meczów:
•	 ULKS Działoszyn – LKS Omega 0:2
•	 LKS Skomlin – LKS Omega 2:0
•	 LKS Skomlin – ULKS Działoszyn 2:0

W turnieju zwyciężyła drużyna LKS 
Skomlin, przed Omegą i Działoszynem. 
Wszystkie zespoły otrzymały puchary.

26

Sprzedam 
działkę 
2 ha

Łuszczanowice 

(dawne Huby).

Tel. 601 311 853 

SZUKAM 
DZIAŁKI
w gminie 

Kleszczów 
o powierzchni 

od 10 do 25 arów 
(0,10-0,25 ha).

Tel. 533-809-399.

Przyjmę 
gruz, 

ziemię, 
glinę. 

Wiewiórów, 
tel. 668-472-761.

Przyjmę 
gruz, 

ziemię, 
glinę. 

Wiewiórów, 
tel. 668-472-761.

Do wynajęcia 
mieszkanie

NOWE OSIEDLE 
ŁUSZCZANOWICE

Tel. 501 659 822.
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N

4 maja Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zorganizował dla 
mieszkańców gminy majówkę 
„Coś dla zdrowia i urody”. Miej-
scem imprezy była altana biwa-
kowa w Rezerwacie Przyrody 
Łuszczanowice. Po krótkiej 
prelekcji dotyczącej doboru kij-
ków i właściwej techniki marszu 
instruktorzy przeprowadzili roz-
grzewkę z grupą wyruszającą 
na maraton nordic walking.
W trakcie majówki odbył się 
także pokaz sztuki walki capo-
eira, mającej wiele elementów 
tańca, w wykonaniu zespołu 

„UNICAR” z Katowic. Z dużym zainteresowaniem uczestników im-
prezy spotkał się pokaz i nauka tańca zumba w wykonaniu piotr-

Sprawdzian z ortografii
ieopodal rozległ się krzyk kszyka, z chaszczy wynurzył 
się nurzyk, w okamgnieniu przeleciała upierzona popiela-

to białorzytka – to tylko jedno, bodaj naj-
trudniejsze zdanie, wybrane z tekstu te-
gorocznego Dyktanda Kleszczowskiego. 
W niedzielę 5 maja przy jego pisaniu mo-
zoliły się 24 osoby. Chęć udziału zgłosiło 
znacznie więcej osób, ale niedzielna po-
prawa pogody po deszczowych i chłod-
nych dniach pewnie wpłynęła na zmia-
nę ich planów.

Cały tekst dyktanda podamy w kolej-
nym wydaniu „Informatora”, także po to, 

by potencjalnym uczestnikom przyszłorocznej edycji pokazać, że 
„nie taki diabeł straszny”.

Zgodnie z zapowiedzią po zakończeniu ortograficznych zma-
gań w auli SOLPARKU wystąpił aktor, tekściarz i satyryk Tadeusz 
Ross. Sporo osób skorzystało po jego recitalu z możliwości zdoby-
cia autografu w książce „Życie przerosło kabaret”. (s)

kowskiej formacji „Dance with Me”. Panie skorzystały z porad wiza-
żystek firmy Mary Key dotyczących pielęgnacji skóry. Można było 
również skosztować pysznych soków warzywnych przygotowanych 
specjalnie na tę okazję oraz soków owocowo-warzywnych, sporzą-
dzanych w trakcie pokazu firmy Termomiks. W imprezie uczestni-
czyło 40 osób.

Wiosenne kwiaty z papieru…
… tworzyli uczestnicy zajęć z papieroplastyki, zorganizowanych 
2 maja w siedmiu placówkach kleszczowskiego GOK. W zajęciach 
wzięło udział łącznie 41 osób. Dzięki temu, że efekty kilkugodzinnej 
pracy mogli zabrać z sobą, dziś ich domy zdobią wykonane pod-
czas zajęć wielobarwne krokusy, żonkile, gałązki kwitnącej jabłoni, 
stokrotki, bratki, tulipany, narcyzy, a także stroiki z lilii.

GOK Game Arena po raz trzeci
Kółko informatyczne Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, 
zaprasza mieszkańców gminy Kleszczów do udziału w turnieju gier 
komputerowych GOK Game Arena, organizowanym po raz trzeci 
podczas XVI Dni Kleszczowa w dniach 25-26 maja.
Karty zapisu, regulaminy oraz pozostałe informacje dostępne będą 
na stronie internetowej http://kinf.gok.kleszczow.pl/ lub http://
www.gok.kleszczow.pl/ oraz w tymczasowej siedzibie GOK w Łę-
kińsku, tel. 731-32-30 wew. 14.
Do wygrania cenne nagrody, m.in. kursy na prawo jazdy kat. B oraz 
kat. AM, ufundowane przez szkołę jazdy „BIB” Piotr Beśka. 
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

GOK informuje i zaprasza
Zdrowa majówka


