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å ciąg dalszy na str. 3

Rada uchwaliła budżet

„D

å ciąg dalszy na str. 3

Wolontariusze 
WOŚP nie zawiedli

stycznia odbył się XX finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Zgodnie z zapowiedziami Jerzego Owsia-
ka zbierane w tym roku pieniądze zostaną 
przeznaczone na zakup najnowocześniej-
szych urządzeń do ratowania życia wcze-
śniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet 
ciężarnych z cukrzycą.

Powodzenie tej ogólnopolskiej ak-
cji charytatywnej zależy od naszej hojno-
ści, ale też od bezcennej, ofiarnej pracy ty-
sięcy młodych kwestujących – najczęściej 
uczniów. W gronie tegorocznych wolonta-
riuszy nie zabrakło przedstawicieli szkół, 
działających na naszym terenie. Każdy 
z wolontariuszy, oprócz identyfikatora - po-
siadał symbol Fundacji WOŚP (serduszko 
z napisem) oraz charakterystyczną, tektu-
rową skarbonkę.

å ciąg dalszy na str. 2

Dłuższe sieci w Żłobnicy
Co roku dzięki realizowanym przez 

Urząd Gminy inwestycjom powięk-
sza się infrastruktura techniczna, służą-
ca do obsługi firm działających w stre-
fach przemysłowych. Jesienią 2011 roku 
rozpoczęły się prace przy rozbudowie 
uzbrojenia w części strefy przemysłowej 
w Żłobnicy. Po prawej stronie obwod-
nicy (patrząc w kierunku skrzyżowania 
z drogą powiatową) trwa budowa trzech 
odrębnych sieci. Pracują koparki, duże 
wywrotki wywożą ziemię z wykopów i do-
starczają piasek, którym zasypywane są 
wykopy po ułożeniu sieci.

W przetargu na tę inwestycję uczest-
niczyło aż osiem firm, z czego siedem - 
z regionu łódzkiego (m.in. z Moszczeni-
cy, Radomska, Bełchatowa, Tomaszowa 
Mazowieckiego, Piotrkowa Trybunalskie-
go, Łuszczanowic, Kleszczowa) i jed-
na z odległego Połańca. Najkorzystniejszą 

ofertę złożyła piotrkowska spółka Przed-
siębiorstwo Inżynieryjno–Budowlane ZE-
TPRI–Eko.8

å ciąg dalszy na str. 6

ZSP nagrodzony za „Dzień 
przedsiębiorczości”
zień przedsiębiorczości” to ogólnopolski program 
jednodniowych praktyk, podczas których ucznio-

wie poznają pracę w wymarzonych przez siebie zawodach. 
31 marca 2011 roku w VIII edycji „Dnia przedsiębiorczości” 
wzięło udział w całej Polsce ponad 47 tys. uczniów z 652 
szkół ponadgimnazjalnych oraz ponad 47 tys. wolontariuszy 
z 19 tys. instytucji i firm. W tej wielkiej rzeszy uczestników 
znalazł się także – po raz pierwszy - Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie, którego uczniowie na jeden dzień 
trafili na praktyki do wybranych przez siebie firm.

W tradycyjnej gmin-
nej  uroczystośc i 
Dnia Babci i Dziad-
ka wzięło udział po-
nad 200 osób. 
Więcej informacji na 
str. 7.

Dzień 
Babci 

i Dziadka

odczas sesji Rady Gminy zwołanej 12 stycznia radni pod-
jęli uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2012-2015 oraz uchwa-
łę, określającą plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 
2012. Zgodnie z przyjętą uchwałą dochody budżetu planowane 
są w wysokości 236,5 mln zł. Zaplanowane na rok 2012 wydatki 
wyniosą 241,7 mln zł, z czego na wydatki bieżące gmina zamierza 
przeznaczyć 146,6 mln zł. W tej kwocie mieści się m.in. wpłata do 
Ministerstwa Finansów z tytułu równoważącej subwencji ogólnej 
dla gmin (tzw. janosikowe) w wysokości 46,48 mln zł oraz wpła-
ta, która ma zostać przekazana do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, szacowana 
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Zawarta z tą firmą umowa przewiduje, że z realizacją inwestycji 
wykonawca ma się uporać do 4 czerwca 2012 r. W tym czasie po-
wstanie odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 1248 
metrów wraz z 285-metrowym odcinkiem rurociągu tłocznego z rury 
90-milimetrowej; odcinek sieci wodociągowej o długości 1350 me-
trów; kanalizacja przygotowana do ułożenia sieci telekomunikacyj-
nej (odcinek kanalizacji dwuotworowej o długości 1386 metrów oraz 
320 metrów kanalizacji jednootworowej).

Prace przy tym zada-
niu rozpoczęły się w po-
łowie l istopada. Zimowa 
pogoda bez mrozów i wiel-
kich opadów śniegu sprzy-
ja szybkiemu postępowi ro-
bót. Kierownik budowy Piotr 
Małgorzaciak ocenia, że do 
tej pory zrealizowano już ok. 
70 proc. budowy grawitacyj-
nej sieci kanalizacyjnej, wy-
konywanej z rur o przekroju 
200 mm, a także cały rurociąg tłoczny.

– Kanalizacja układana jest najgłębiej, więc robimy ją w pierw-
szej kolejności – mówi P. Małgorzaciak. – Mamy już za sobą naj-
trudniejszy odcinek, gdzie rury układane były na głębokości 4 me-
trów, a w pewnym miejscu nawet na głębokości 5 metrów.

Stan zaawansowania budowy sieci wodociągowej, wykonywa-
nej z rur o przekroju 160 mm oceniany jest na 35 proc. W począt-
kowej fazie znajduje się natomiast budowa sieci kanalizacji tele-
technicznej, realizowana przez podwykonawcę – firmę Elektromech 
z Piotrkowa Trybunalskiego. Uzupełnieniem sieci kanalizacji sani-
tarnej będzie duża przepompownia ścieków, której budowa plano-
wana jest na przełomie marca i kwietnia. Trzy istniejące mniejsze 
przepompownie ścieków zostaną wymienione. Zamiast jednej pom-
py wyposażone zostaną w dwie pompy. Całe zadanie realizowane 
jest za kwotę 1,397.656 zł. (s)

Dłuższe sieci w Żłobnicy
å ciąg dalszy ze str. 1

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kleszczów

o wydaniu decyzji o odmowie 
ustalenia środowiskowych uwarunkowań
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 ze zm.) Wójt Gminy Klesz-
czów podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu de-
cyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie Regionalnego Zakła-
du Przetwarzania Odpadów, zlokalizowanego w strefie prze-
mysłowej Bogumiłów, na działkach o nr ew. gruntów 247/1, 
248/1, 259/1, 260/1, 261/1, 262/1, 263/1, 264/1, 265/1, 266/1, 
267/4, 267/6, 267/8, 268/1, 762/1, 763, 764/1, 765, 766/1, 767, 
768/1, 769, 770/1, 771, 772/1, 773, 274/1, 275/1, 276/3, 276/5, 
277/1, 301/7, 301/9, 302/3, 303/3, 304/3, 336/25, 497/6, 152/1, 
153/1, 154/1, 155/1, 156/1, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 159/1, 
159/2, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163/1, 164/1, 
165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/4, 171/7, 171/10, 
172/1, 173/3, 173/6, 174/1, 175/1, 176/1, 177/1, 178/1, 179/1, 
180/3, 180/6, 181/1, 250, 251, 252, 297, 298, 299/1, 299/2, 300, 
gm. Kleszczów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapo-
znać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Gruntami, pok. 27 od poniedziałku do piątku 
w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Odmowna decyzja 
dla inwestora

ydanie przez Wójta Gminy Kleszczów decyzji o odmowie 
ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsię-

wzięcia polegającego na budowie Regionalnego Zakładu Prze-
twarzania Odpadów w Bogumiłowie poprzedziła długotrwała 
i skomplikowana procedura administracyjna. Ze względu na ro-
dzaj inwestycji (przetwarzanie odpadów z wykorzystaniem mało 
rozpowszechnionej technologii pirolitycznej) oraz skalę projekto-
wanej instalacji (140 tys. ton odpadów, które miałyby co roku tra-
fiać do przetworzenia w zakładzie), należało wyjątkowo wnikliwie 
przeanalizować przygotowany przez inwestora „Raport o oddzia-
ływaniu inwestycji na środowisko”. Po tej właśnie analizie okazało 
się, że wiele zagadnień trzeba uszczegółowić, a dokumenty zło-
żone przez inwestora w Urzędzie Gminy wymagają uzupełnienia, 
zanim przekaże się je do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Łodzi (RDOŚ). W trakcie rozpatrywania dokumentacji przez 
RDOŚ także ta instytucja zwracała się do inwestora z dodatkowy-
mi zapytaniami i wnioskami o uzupełnienie dokumentacji.

Plany inwestycji od chwili ich upublicznienia wywołały duże 
zainteresowanie lokalnej społeczności. Wydaje się to zrozumia-
łe, bo z powodu nie przeprowadzenia przez inwestora wcześniej-
szych konsultacji społecznych oraz otwartych spotkań o charak-
terze informacyjnym, wśród mieszkańców dominować zaczęły 
obawy związane m.in. z zagrożeniami dla środowiska, wzrostem 
natężenia uciążliwego ruchu samochodów dowożących odpady 
do zakładu, wpływem emitowanych zanieczyszczeń na zdrowie. 
Mieszkańcy zaczęli interesować się zaproponowaną przez inwe-
stora technologią i szukać przykładów podobnych instalacji funk-
cjonujących na świecie. To zainteresowanie przełożyło się póź-
niej na liczne, w większości skonkretyzowane pytania, wnioski 
i wątpliwości, zgłaszane podczas zorganizowanej 15 listopada 
2011 r. przez Wójta Gminy Kleszczów otwartej rozprawy admini-
stracyjnej. Duża liczba wniosków i uwag złożona została w klesz-
czowskim Urzędzie Gminy także w okresie 21-dniowego udostęp-
nienia dokumentacji, związanej z tym przedsięwzięciem. Każda 
ze zgłoszonych uwag i każdy wniosek wymagały szczegółowego 
rozpatrzenia. Do wielu z nich postanowił ustosunkować się tak-
że inwestor.

Po dokonaniu samodzielnej oceny przedłożonego przez in-
westora „Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko”, po 
zapoznaniu się z wydanym przez RDOŚ 10 października 2011 
r. postanowieniem o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia (na-
zwanego przez inwestora Regionalnym Zakładem Przetwarza-
nia Odpadów w Bogumiłowie), a także po przeanalizowaniu 
wniosków i uwag zgłoszonych w toku postępowania administra-
cyjnego oraz wyjaśnień, przekazanych przez pełnomocnika inwe-
stora, Wójt Gminy zaproponował inwestorowi alternatywny wa-
riant budowy zakładu o rocznej mocy przerobowej 40 tys. ton 
odpadów komunalnych. Taką możliwość, wynikającą z potrze-
by ograniczenia zagrożeń dla środowiska daje organowi admini-
stracji ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Propo-
zycja ograniczenia mocy zakładu do 40 tys. ton rocznie wynikła 
też: z oszacowania ilości odpadów komunalnych, powstających 
w ciągu roku w regionie, uwzględnienia instalacji do odzyskiwania 
i przetwarzania odpadów istniejących w regionie oraz z potrzeby 
ograniczenia ryzyka, także tego, które wynikać będzie z transpor-
towania tak dużych ilości odpadów.

Jednym z mankamentów przedstawionej przez inwestora do-
kumentacji był brak porównania technologii przetwarzania odpa-
dów zaproponowanej dla instalacji w Bogumiłowie z najlepszy-

W

å ciąg dalszy na str. 4
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KOMUNIKATY
Ważne dla Złotych Jubilatów
Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy, którzy w 2012 roku będą obcho-
dzić Złote Gody, by do 29 lutego br. powiadomili 
o swoim 50-leciu kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego w Kleszczowie. Dotyczy to w szczególności 
tych osób, które pół wieku temu brały ślub cywilny 
na terenie innej gminy, a dopiero w następnych 
latach stały się mieszkańcami gminy Kleszczów. 
USC nie zawsze posiada dokumenty potwierdza-
jące fakt zawarcia małżeństwa przez te osoby.
Złote Gody mieszkających na terenie gminy mał-
żeństw, obchodzących 50-lecie swojego związku, 
są świętowane na wspólnej uroczystości, którą 
organizuje wójt gminy. Głównym elementem takiej 
uroczystości jest wręczenie medali „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”, przyznawanych przez Pre-
zydenta RP. Procedura przyznawania tych odzna-
czeń trwa kilka miesięcy.

Poradnia Życia Rodzinnego
Poradnia Życia Rodzinnego w Kleszczowie jest 
dostępna dla mieszkańców szukających tu wspar-
cia we wtorki w godz. 13.30–17.30. Podobnie jak 
w poprzednim roku poradnię prowadzi pedagog ds. 
resocjalizacji – Eurelia Prus. O porady mogą się do 
niej zwracać m.in. ● osoby uzależnione od alkoholu, 
chcące podjąć leczenie, ● kobiety nie radzące sobie 
z problemem synów lub mężów nadużywających al-
koholu, ● rodzice mający problemy wychowawcze 
z dziećmi, ● dzieci i młodzież z problemami emocjo-
nalnymi. Poradnia Życia Rodzinnego w Kleszczowie 
działa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej (ul. Osiedlowa 2), pokój nr 29.

Bezpłatne porady
W tym roku mieszkańcy naszej gminy nadal 
mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologa 
i prawnika. Dyżury psychologa organizowane 
są w każdy czwartek od godz. 15.00 do 18.00 
w siedzibie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. 
Do prawnika możemy się udać w drugi i czwarty 
wtorek miesiąca w godz. od 16.00 do 19.00. 
Miejsce dyżurów to siedziba GOPS w Kleszczowie 
(ul. Osiedlowa 2). 
To specjalistyczne poradnictwo organizowane 
jest z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w ramach „Programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w powiecie bełchatowskim na lata 2011-
2015”.

Gminne Centrum Informacji…
… ma siedzibę w Kleszczowie przy ul. Głównej 
122. GCI oferuje mieszkańcom gminy Kleszczów 
bezpłatny dostęp do stanowisk komputerowych 
i możliwość korzystania z Internetu. Zapewnia też 
usługi o charakterze biurowym, np. możliwość sko-
rzystania z kserokopiarki, drukarki i skanera, a także 
dostęp do telefonu i faxu. Pracownicy GCI pomaga-
ją mieszkańcom w pisaniu CV, podań oraz w wypeł-
nianiu wniosków (np. o dopłaty unijne). Kontakt: tel. 
44/ 731 36 46; e-mail: gci@kleszczow.pl.
Godziny otwarcia GCI w Kleszczowie:
•	 poniedziałek, wtorek, środa  8.00–16.00
•	 czwartek, piątek 12.00–20.00

å ciąg dalszy ze str. 1

Każdy z nich miał możliwość 
zweryfikowania wiedzy o zawo-
dach, które chciałby poznać „od 
podszewki”, a także dowiedzenia 
się bezpośrednio od pracodaw-
ców, jakie wykształcenie, umie-
jętności czy predyspozycje są 
potrzebne na danym stanowisku.

Formuła, w jakiej zorganizo-
wano „Dzień przedsiębiorczości” 
w Kleszczowie została wysoko 
oceniona przez Fundację Mło-
dzieżowej Przedsiębiorczości – 
organizatora „Dnia Przedsiębior-
czości” i przyniosła kleszczowskiej szkole 
tytuł „Najaktywniejsza Szkoła 2011”. Uro-
czystość wręczenia statuetek i dyplomów 
odbyła się 10 stycznia w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie. Uczestniczył w niej 
prezydent Bronisław Komorowski – hono-
rowy patron „Dnia przedsiębiorczości”. Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie reprezentowali: dyrektor Agnieszka 
Nagoda-Gębicz, koordynator projektu Eli-

ZSP nagrodzony 
za „Dzień przedsiębiorczości”

å ciąg dalszy ze str. 1 z a  J a g ł a  o r a z 
uczennice Angeli-
na Stępień i Marta 
Dudzińska. Nasz 
ZSP okaza ł  s ię 
jedną z 24 szkół 
w y r ó ż n i o n y c h 
przez kapitułę, je-
dyną z  powia tu 
bełchatowskiego 
i  jedną z trzech 
z  wo jewódz twa 
łódzkiego.

Jak czy tamy 
na stronie interne-

towej Kancelarii Prezydenta Bronisław Ko-
morowski zwrócił uwagę, że słowo przed-
siębiorczość oznacza wyraźny sygnał, że 
idziemy do przodu przed siebie, zmierza-
my w określonym kierunku, a więc uczymy 
się działania ze spojrzeniem w przyszłość, 
działania na rzecz siebie samego i wszyst-
kich, z którymi jest nam po drodze, uczy-
my się odwagi, optymizmu, bez których nie 
idzie się do przodu.

(s)

na 38 mln zł. Są to po stronie wydatków najwyższe kwotowo pozycje w tegorocznym 
budżecie gminy Kleszczów.

Na inwestycje gmina Kleszczów zamierza przeznaczyć w tym roku 95 mln zł. Do prio-
rytetów należeć będą inwestycje drogowe. Planowanych jest pięć zadań na drogach po-
wiatowych, przebiegających przez teren gminy oraz ponad 20 mniejszych i większych 
zadań inwestycyjnych na drogach gminnych. Największe inwestycje drogowe to:
•	 dokończenie budowy IV odcinka obwodnicy gminnej – 6,5 mln zł,
•	 prace remontowe i modernizacyjne na drodze powiatowej Kalisko – Sulmierzyce – 

5,2 mln zł,
•	 przebudowa ponad 1-kilometrowego fragmentu ulicy Długiej w Łękińsku – 4 mln zł,
•	 rozbudowa drogi gminnej prowadzącej przez miejscowość Łuszczanowice–Huby – 

5 mln zł,
•	 rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie – 3 mln zł.

Łączne wydatki na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych zostały zaplano-
wane na poziomie 33,7 mln zł.

W wydatkach z działu „gospodarka mieszkaniowa” największe pozycje inwestycyjne 
to rozpoczęcie budowy kolejnego komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Sporto-
wej, na co przeznaczono w tym roku 1 mln zł oraz rozpoczęcie robót związanych z uzbro-
jeniem terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Kolonii Łuszczanowice (1 mln zł).

Rada Gminy zarezerwowała w budżecie środki, przeznaczone na uzbrajanie nowych 
terenów pod budownictwo oraz terenów inwestycyjnych w Kleszczowskich Strefach Prze-
mysłowych. Na budowę sieci energetycznych zabezpieczono 6,5 mln zł, na rozbudowę 
sieci wodociągowej – 5 mln zł, na rozbudowę kanalizacji deszczowej – 8 mln zł, na budo-
wę sieci teletechnicznej – 2,5 mln zł, na rozbudowę sieci gazociągów – także 2,5 mln zł.

W tegorocznym budżecie nie będzie rezerwy przeznaczonej na wsparcie innych sa-
morządów. Radni uznali, że w warunkach kryzysu gospodarczego pomocy mogą potrze-
bować firmy działające na terenie gminy i na ten cel mogą być potrzebne dodatkowe 
środki. Kwota finansowego wsparcia dla placówek służby zdrowia, z których korzystają 
mieszkańcy gminy Kleszczów, wyniesie 1 mln zł.

Uchwała budżetowa została przyjęta przy 13 głosach „za”, jednym „przeciw” i jednym 
wstrzymującym. Mieszkańcy zainteresowani szczegółami znajdą uchwałę wraz z załącz-
nikami na stronie www.eurzad.kleszczow.pl.

(s)

Rada uchwaliła budżet
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å ciąg dalszy ze str. 2

Eko-Region odbierze
MIEJSCOWOŚCI ODPADY 

KOMUNALNE
ODPADY
SEGREGOWANE

Słok-Młyn,
Czyżów,
Adamów,
Łękińsko,
Wolica,
Kolonia Wola 
Grzymalina,
Łuszczanowice 
Huby,
Łuszczanowice Kol.,
Łuszczanowice,
Antoniówka,
Rogowiec (ul. 
Wiejska) 

13 lutego
12 marca
10 kwietnia
14 maja
11 czerwca
09 lipca
13 sierpnia
10 września
08 października
12 listopada
10 grudnia

SZKŁO:
16 kwietnia
16 lipca
15 października
SUCHE:
20 lutego
19 marca
16 kwietnia
21 maja
18 czerwca
16 lipca
20 sierpnia
17 września
15 października
19 listopada
17 grudnia  

Kleszczów – cała 
miejscowość,
Kamień,
Bogumiłów,
Dębina,
Żłobnica

14 lutego
13 marca 
10 kwietnia
08 maja
12 czerwca
10 lipca
14 sierpnia

11 września
09 października
13 listopada
11 grudnia

SZKŁO:
17 kwietnia
17 lipca
16 października
SUCHE:
21 lutego
20 marca
17 kwietnia
15 maja 
19 czerwca
17 lipca
21 sierpnia
18 września
16 października
20 listopada
18 grudnia

mi dostępnymi technologiami. Takie porównanie jest niezbędne 
w dokumentacji inwestycji, których realizacja wymagać będzie 
uzyskania tzw. pozwolenia zintegrowanego (a do takich inwesty-
cji należy planowany w Bogumiłowie zakład).

W toku postępowania administracyjnego pojawiły się też wąt-
pliwości co do zaproponowanego przez inwestora rozwiązania 
kwestii transportu odpadów do zakładu. Zwrócono inwestorowi 
uwagę, że znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach stawia wymóg „zmniejszenia dodatkowych 
zagrożeń dla środowiska, wynikających z transportu odpadów 
komunalnych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania”.

Inwestor nie zaakceptował przedstawionego przez Wój-
ta Gminy wariantu inwestycyjnego, ograniczającego moc prze-
robową zakładu do 40 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. 
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko brak akceptacji wariantu 
alternatywnego skutkuje wydaniem decyzji odmawiającej ustale-
nia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zapropo-
nowanego pierwotnie przez inwestora.

Odmowna decyzja została wydana 16 stycznia. Dołączone do 
niej obszerne uzasadnienie liczy 63 strony. Zawiera szczegółowy 
opis przebiegu całej procedury administracyjnej, dotyczącej zgło-
szonego wniosku, przypomina zgłaszane przez Wójta Gminy za-
strzeżenia, a także informacje o odpowiedziach, wyjaśnieniach 
i uzupełnieniach do tychże zastrzeżeń udzielonych przez inwe-
stora. Przywołane są też odbyte w tej sprawie spotkania i prowa-
dzona korespondencja. W uzasadnieniu omówiony został ponad-
to przebieg rozprawy administracyjnej, postawione podczas niej 
pytania i zgłoszone wnioski, a także uwagi i wnioski zgłoszone na 
piśmie do Urzędu Gminy w trakcie wyłożenia dokumentacji do pu-
blicznego wglądu. Wnioski i uwagi powtarzające się najczęściej 
pogrupowane zostały w ponad dwudziestu zagadnieniach tema-
tycznych. Zapoznał się z nimi pełnomocnik inwestora i przekazał 
do Urzędu Gminy w Kleszczowie swoje stanowisko. Odpowiedzi 
uzyskane od pełnomocnika inwestora także zostały przytoczone 
w uzasadnieniu wydanej 16 stycznia decyzji odmownej.

W uzasadnieniu zawarte są wszystkie najistotniejsze argu-
menty, które miały wpływ na finalne rozstrzygnięcie. Po otrzyma-
niu odmownej decyzji inwestor nie może np. rozpocząć starań 
o wydanie pozwolenia na budowę zakładu. Przysługuje mu jed-
nak w terminie 14 dni prawo zaskarżenia decyzji do Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego. J. Strachocki

Odmowna decyzja 
dla inwestora

Proekologiczne wsparcie gminy
chwała Rady Gminy Kleszczów, umożliwiająca uzyskanie 
dotacji do zakupu i montażu instalacji, które wykorzystują od-

nawialne źródła energii, weszła w życie w lipcu 2011 r. Umożliwiła 
udzielanie z budżetu gminy dotacji do zakupu i montażu kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatro-
wych i systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. 
rekuperatorów). Ta inicjatywa samorządu Kleszczowa służy więk-
szemu upowszechnieniu korzystania z odnawialnych źródeł energii, 
a w efekcie - zmniejszeniu emisji CO2. 

Przypomnijmy, że ustalona w regulaminie wielkość dotacji do 
jednej z wymienionych proekologicznych instalacji może wynieść 
maksymalnie 70 proc. poniesionych kosztów. Inwestor może liczyć 
na zwrot do 7200 zł z kwoty wydanej na zakup i montaż kolekto-
rów słonecznych, bądź ogniw fotowoltaicznych oraz maksymalnie 
18 tys. zł – w przypadku pozostałych urządzeń. O dotacje mogą 
ubiegać się nie tylko osoby fizyczne, mieszkające na stałe na te-
renie gminy Kleszczów. Gmina przewidziała dofinansowanie tak-
że dla proekologicznych inwestycji, realizowanych przez wspólnoty 
mieszkaniowe, instytucje oraz przedsiębiorców.

Jakie efekty przyniósł ten proekologiczny program do końca 
2011 roku? Urząd Gminy udzielił dotacji do 161 złożonych wnio-
sków, a kwota wypłaconego wsparcia wyniosła 1.256.553,39 zł. 
Najczęściej montowaną instalacją były – rzecz jasna – kolektory 
słoneczne. W przeliczeniu na pojedyncze sztuki na dachach do-
mostw gminy Kleszczów przybyło 290 kolektorów. Dofinansowanie 
uzyskały też zainstalowane systemy wentylacji z odzyskiem ciepła 
(ponad 10 umów) oraz jedna pompa ciepła.

Program dofinansowania realizowany będzie także w bieżącym 
roku. W budżecie gminy uchwalonym 12 stycznia zostały zabezpie-
czone pieniądze na dopłaty.

(s)

U

Jeszcze o demografii
W roku 2011 w gminie Kleszczów: ● urodziło się 90 dzieci, ● 

zostało zawartych 40 związków małżeńskich, ● zmarły 34 osoby. 
Widać wyraźne zmiany w gminnej demografii, szczególnie w licz-
bie urodzeń i zgonów. Weźmy dla porównania rok 2009. Urząd 
Stanu Cywilnego zarejestrował wtedy w ciągu całego roku 74 
urodzenia i 47 zgonów. W roku 2010 liczba urodzeń wyniosła 71, 
a zgonów – 47.  

I jeszcze jedno porównanie: na koniec roku 2009 liczba osób 
w wieku poprodukcyjnym wynosiła 579. Taka sama była na ko-
niec roku 2010, natomiast w roku 2011 wzrosła do 595. Oznacza 
to, że mieszkańcy gminy żyją coraz dłużej. W połączeniu z wyraź-
nym wzrostem urodzeń jest to bardzo optymistyczna informacja.

(s)
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Szkolne wieści

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A. 

z siedzibą w Kleszczowie, 
ul. Główna 122

zaprasza do skorzystania z profesjonalnych szkoleń, 
skierowanych w głównej mierze 

do osób pracujących:
• „PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – VAT 2012”

Zajęcia w godz. od 9.00 do 14.00.
Cena od osoby 460,00 zł + 23 % VAT, termin – 20.02.2012 r. 

• „DELEGACJE, PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU I  
ZAGRANICĄ”

Zajęcia w godz. od 9.00 do 14.00.
Cena od osoby 460,00 zł. + 23% VAT, termin – 21.02 2012 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: Bełchatów, Centrum Gastronomiczne 
„KUBUŚ”, ul. Piłsudskiego 31.
PROWADZĄCY: Marcin Pacyna -  doradca podatkowy, prawnik, 
szkoleniowiec, właściciel kancelarii prawno – podatkowej, 
autor ponad 200 artykułów opublikowanych na łamach Gazety 
Podatkowej, Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno – 
Finansowych oraz Przeglądu Podatku Dochodowego.
Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzibie 
Spółki, pod numerem telefonu 44/ 731-37-31 oraz na stronie 
internetowej www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

„Internator” po debiucie
wartalnik internacki o wszystkim, co dla społeczności inter-
natu ważne - od kuchni przez pasje do bezsennych nocy. 

Prezentacja talentów mieszkańców. Kronika wydarzeń internackich 
– taką krótką metryczkę otrzymało czasopismo „Internator”, które 
jest redagowane i wydawane przez internat Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleszczowie. Pierwszy numer tego kwartalnika uj-
rzał światło dzienne przed świętami Bożego Narodzenia.

Inicjatywa redagowania własnego czasopisma w ZSP w Klesz-
czowie została zrealizowana we współpracy z wydawnictwem „Pol-
skapresse”, które wspiera wydawanie szkolnych gazetek poprzez 
projekt „Juniormedia”, a najlepiej ocenione nagradza drukiem limito-
wanej ilości egzemplarzy w profesjonalnej drukarni prasowej.

Przypomnijmy, że przykłady szkolnych gazetek, a także opis 
projektu „Juniormedia” (wraz z galerią zdjęć pokazujących zorgani-
zowaną w wakacje 2011 r. w SOLPARKU „Letnią Szkołę Juniorme-
dia”) znaleźć można na stronie www.juniormedia.pl.

Wśród 48 szkolnych gazetek, nagrodzonych w grudniu przez 
„Polskapresse” znalazł się także „Internator”. Życzymy, by zespół 
redakcyjny nie tracił zapału przy redagowaniu kolejnych numerów 
kwartalnika i by rosło grono osób, chcących uczestniczyć w tym cie-
kawym wyzwaniu. Może w przyszłości kilku uczniów z grona tych, 
którzy spotykają się w internacie na poniedziałkowych zajęciach 
dziennikarskich, spróbuje pracy w dziennikarskim fachu?

(s)

KBEZCENNA WIEDZA
Uczniowie pierwszej klasy sportowej LO uczestniczyli w grud-
niu w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzo-
nym przez Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Bełchatowie. 
Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się: ● jak sprawdzić stan 
poszkodowanego; ● w jaki sposób układać poszkodowane-
go w pozycji bezpiecznej; ● jak zapewnić szybkie wsparcie ze 
strony specjalistycznych służb ratowniczych; ● jak tamować 
krwotok; ● jak prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. 
Uczniowie uczyli się poprzez wykład, obserwację i ćwiczenia, 
m.in. na specjalnie przygotowanym fantomie z licznymi, ukryty-
mi urazami. Do zwiększenia realizmu ćwiczeń przyczyniały się 
umiejętnie wprowadzane przez instruktorów elementy zasko-
czenia. Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskali odpowiednie 
zaświadczenia.

MALI WOLONTARIUSZE
Rok 2011 był „Rokiem Wolontariatu”. Warto wspomnieć, że 
w wyjątkowo atrakcyjny i bogaty sposób podsumowała ten 
rok Szkoła Podstawowa w Kleszczowie. W ciągu jednego gru-
dniowego tygodnia przeprowadzono kilka działań, poświęco-
nych głównie propagowaniu wśród uczniów idei wolontariatu. 
Wspomnijmy tylko o najważniejszych inicjatywach: ● ulotka 
poświęcona wolontariatowi, ● akcja charytatywna „Uratuj ży-
cie jednemu dziecku”, w ramach której uczniowie wykonywali 
kartki świąteczne; dochód ze sprzedaży 67 kart przekazanych 
Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie 
przeznaczony został na pomoc dla dzieci z Afryki, ● „Zakręco-
na akcja” polegająca na zbieraniu plastikowych nakrętek, za 
które kaleki chłopak z Lublina dostanie pieniądze na protezę 
nogi. Oprócz tych przedsięwzięć w szkole realizowane były ak-
cje pomocy dla bełchatowskiego schroniska dla bezdomnych 
zwierząt (pisaliśmy o niej w poprzednim „IK”), a także coroczna 
akcja charytatywna – ściśle przecież związana z aktywnością 
uczniów – wolontariuszy „I Ty możesz zostać Świętym Mikoła-
jem”.

GERMANIŚCI NA WARSZTATACH
W Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bad Wildbad (niemiec-
ka Badenia Wirtembergia) odbyły się warsztaty metodyczne, 
w których uczestniczyło 19 nauczycieli języka niemieckiego ze 
szkół o profilu zawodowym z całej Polski. Województwo łódz-
kie reprezentował Adam Grodek z ZSP w Kleszczowie. Program 
warsztatów metodycznych wypełniła wizyta oraz seminaria 
w Zespole Szkół Zawodowych w Calw. Uczestnicy mieli okazję 
hospitowania działalności pobliskich hoteli, firm spedycyjnych 
i biura informacji turystycznej. Pobyt w Badenii Wirtembergii po-
zwolił też na poznanie miast Karlsruhe i Pforzheim.

PO PRÓBNYM SPRAWDZIANIE
12 i 17 stycznia odbyły się próbne sprawdziany kompetencji 
uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Sprawdziany 
zorganizowano zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi, jakie 
stosowane są zawsze na sprawdzianie ogólnopolskim w kwiet-
niu. Uczniowie uczyli się zasad kodowania danych: kod ucznia, 
nr PESEL, data urodzenia, kod szkoły. Tematem jednego 
z 60-minutowych testów był czas, jego historia oraz sposób spę-
dzania wolnego czasu. Test „Dni, miesiące, lata...” opracowany 
został przez Instytut Badań Kompetencji z Wałbrzycha. Drugi 
test „Kibicujmy!” przygotowało Wydawnictwo Pedagogiczne 
OPERON z Gdyni. Dotyczył on tematyki zawodów sportowych, 
historii zawodów oraz nawiązywał do Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej’ 2012. Uczniowie rozwiązywali zadania w oparciu o tek-
sty źródłowe, wiersze, diagramy, mapy, tabele, rysunki. Wyniki 
próbnego sprawdzianu będą znane w lutym.

Jak założyć 
spółdzielnię socjalną?

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie planuje zorganizo-
wanie spotkania animacyjnego dla osób, które chciałyby dzia-
łać w spółdzielni socjalnej. Taką spółdzielnię mogą założyć osoby 
bezrobotne: ● w wieku 50+, ● długotrwale bezrobotne, ● niepeł-
nosprawne, ● wychodzące z uzależnień, ● korzystające ze świad-
czeń społecznych, ● zamieszkujące obszary wiejskie i miasta do 
25 tys. mieszkańców.

Zainteresowani powinni kontaktować się z doradcą zawodo-
wym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie, ul. Baweł-
niana 3, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 (parter, 
sala 29).
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Przedszkola w Internecie

Biblioteka podsumowała rok
W

Wolontariusze WOŚP 
nie zawiedli

å ciąg dalszy ze str. 1
Wśród wolontariuszy było dziewięcioro uczniów klasy V i VI 

Szkoły Podstawowej w Łękińsku (na zdjęciu). Kwestowali w Łę-
kińsku i okolicznych wioskach. Zbiórka uliczna, a także kwesta 
prowadzona przy kościele dały efekt w postaci zebrania 1.673 zł 
i 5,14 euro. Akcję w szkole w Łękińsku koordynowało i opiekowa-
ło się uczniami troje nauczycieli.

W drugą niedzielę stycznia kwestowało też dwunastu gimna-
zjalistów. Bardzo aktywnie kwestowali na ulicach Kleszczowa oraz 
przy kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie. Efek-
tem przeprowadzonej przez nich zbiórki jest imponująca kwota 
3.346,56 zł. Rekordzistą okazał się jeden z uczniów, który w trak-
cie kwesty zebrał ponad 800 zł. Ofiarni mieszkańcy gminy wrzu-
cili do puszek także biżuterię: pierścionek oraz kolczyki. Gimna-
zjalna kwesta prowadzona była w Kleszczowie pod opieką pięciu 
nauczycielek gimnazjum.

W XX finale WOŚP brała również udział najstarsza młodzież 
– uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. 
Na ulice Kleszczowa wyszło 10 wolontariuszy ZSP, którzy zbie-
rali pieniądze do specjalnie przygotowanych puszek. Wszystko 
po to, aby kolejny raz udowodnić, że potrafimy i lubimy pomagać 
osobom potrzebującym. Podczas kwesty zebrano 2.285,04 zł oraz 
150 eurocentów i 3,55 franków. Dodajmy, że także wolontariusza-
mi ZSP opiekowali się nauczyciele.

Efekt akcji przeprowadzonej na terenie gminy Kleszczów to 
ponad 7300 wrzuconych do puszek złotówek. Prawdopodobnie 
część mieszkańców gminy wrzucała datki do puszek podczas 
swoich niedzielnych wyjazdów do innych miejscowości i miast na 
zakupy czy z wizytami rodzinnymi. W tym miejscu wypada ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocz-
nym XX finale WOŚP – wolontariuszom za wytrwałość, a darczyń-
com za wielką ofiarność. (s)

amiast książkowych opasłych kronik, do których wklejało się zdję-
cia z najważniejszych wydarzeń, placówki oświatowe i różne in-

stytucje coraz częściej wykorzystują do dokumentowania swojej historii 
internetowe strony. Jedna z podstawowych zalet to wygoda, łatwość za-
mieszczania bogatych galerii i opisów wydarzeń, a także fakt, że dostęp 
do takich wirtualnych kronik ma jednocześnie bardzo duże grono osób, 
przebywających w różnych miejscach.

Z możliwości takiego dokumentowania swojej działalności korzysta-
ją też od paru lat samorządowe przedszkola gminy Kleszczów. Ich strony 
internetowe mają bajecznie kolorową oprawę graficzną i jednego wspól-
nego administratora, którym jest łódzka firma Wikom. Administrator za-
pewnia odpowiedni serwis, udostępnia też przedszkolom narzędzia do 
budowy i edycji stron. Sam je tworzysz i zmieniasz, kiedy chcesz - nie 
musisz być informatykiem - to bardzo proste – zachęca. 

Dla rodziców i dziadków zawartość przedszkolnych stron www to 
bezcenny zbiór informacji o prowadzonych w placówce zajęciach, o orga-
nizowanych wycieczkach i spotkaniach, a także realizowanych z udzia-
łem dzieci działaniach artystycznych. Na większości przedszkolnych 
stron www znaleźć można zakładki: „O nas”, „Organizacja”, „Aktualno-
ści”, „Zajęcia dodatkowe”, „Galeria zdjęć”, „Ogłoszenia”, „Kontakt”.

Przypominamy internetowe 
adresy przedszkoli:
• www.wikom.pl/ppskleszczow/
• www.wikom.pl/ppsluszcz/
• www.ppslekinsko.wikom.pl

Rodzice szukający w Interne-
cie ciekawych stron, które można 
bezpiecznie polecić najmłodszym 
internautom, znajdą na stronie 
przedszkola w Łękińsku przydat-
ną bazę bezpiecznych adresów. 
Internet wcale nie jest taki zły, pod 
warunkiem, że dziecko będzie korzystało z niego z umiarem i pod kontro-
lą. Oto propozycje stron internetowych do wykorzystania przez dzieci i ro-
dziców zarówno do zabawy jak i nauki. Znajdziecie tu rozmaite gry i za-
bawy, które pobudzają kreatywność, rozwijają zdolności manualne, uczą 
logicznego myślenia i koordynacji wzrokowo-ruchowej: www.wirtualne-
przedszkole.pl; www.domowyprzedszkolak.pl; www.krasnoludki.pl; www.
ciufcia.pl; www.dzieci.pl; www.przedszkolaki.sieciaki.pl. (s)

2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła do swoich zbio-
rów 1180 książek oraz 681 filmów. Biblioteka otrzymała również 

67 książek w darze, głównie od samych czytelników. Po kilka egzempla-
rzy przekazały jej również Urząd Gminy w Kleszczowie, Miejska i Powia-
towa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie oraz spółka PGE.

W 2011 roku grono czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Klesz-
czowie powiększyło się do 1568 czytelników. Liczba osób, które odwiedziły 
główną wypożyczalnię oraz filie biblioteczne w Łękińsku i Żłobnicy wynio-
sła 16.773. Z czytelni i dostępnych w niej zbiorów podręcznych skorzystały 
5592 osoby. Na miejscu, w bibliotece udostępniono czytelnikom 2660 wo-
luminów książek oraz 2779 egzemplarzy gazet i czasopism.

Wypożyczenia kształtowały się w następujący sposób: l książki: 
14.190 woluminów, l  płyty CD i DVD: 14.518 sztuk, l gazety i czaso-
pisma: 3003 egzemplarzy. Te dane pokazują, jak wielkie jest zapotrze-
bowanie na multimedia. Liczba wypożyczonych filmów przekroczyła już 
wypożyczenia książek. Czytelnicy mogą nad tym ubolewać, ale taka ten-
dencja to znak naszych czasów. Poza tym dopóki w gminie nie zacznie 
działać komercyjna wypożyczalnia filmów zainteresowanie osób polują-
cych na filmowe nowości skupiać się będzie na bibliotecznych, coraz bar-
dziej powiększanych zbiorach.

Ze statystycznego podsumowania roku 2011 wynika, że bibliotekę 
i jej filie odwiedzało dziennie średnio 57,25 osób, a średnia dzienna wy-
pożyczeń na zewnątrz wyniosła 97,98. (s)

Z
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Święto babć i dziadków... Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 5

Godziny otwarcia:
•	 PN – SOB 7.00 – 21.00
•	 NIEDZ. 8.00 – 20.00

W sprzedaży m.in. ● produkty „ARO”, „FINE FOOD”, ● 
piwa regionalne niepasteryzowane, ● chemia angielska 
i niemiecka.
Każdy paragon powyżej 100 zł bierze udział w loterii z okazji 
Dnia Kobiet. Losowanie 07.03.2012. Do wygrania: pralka 
automatyczna (firmy BEKO), żelazko, suszarka do włosów.
W promocji: cukier 3,80 zł; mąka tortowa 1,75 zł; 
mąka luksusowa 1,75 zł. 

Zapraszamy do nowego sklepu

w Sulmierzycach, ul. Ogrodowa 30B

„TAJEMNICA BOŻEGO NARODZENIA” …
… to tytuł przedstawienia bożonarodzeniowego, które odbyło się 
w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. W montażu słowno-muzycz-
nym, przygotowanym przez uczniów klas IV-VI wykorzystano m.in. 
teksty i wiersze ks. Jana Twardowskiego, J. Liberta, E. Wiśniow-
skiej, E. Bryla. Przybliżyły one widzom atmosferę wieczerzy wigi-
lijnej, której treścią jest – jak wiemy - oczekiwanie na narodzenie 
małego Jezusa. W tym refleksyjnym spektaklu obok serdecznych 
życzeń rozbrzmiewały także pytania: „ Dlaczego dziś, Panie czę-
sto rodzisz się na sianie? W pustej stajence niejednego serca?”, 
„A może Anioł pojawił się z dali, i stanął nad blokami, i wołał do nas. 
A myśmy nie słuchali - zaspani, zastrachani…”.

HARCE PRZY CHOINCE
14 stycznia w sali gimnastycznej SP w Łękińsku odbyła się corocz-
na zabawa choinkowa z udziałem dzieci, rodziców oraz wychowaw-
ców. Oprócz zabawy była 
też nauka popularnych 
tańców (nie tylko dyskote-
kowych). Między różnymi 
atrakcjami zaprezentowa-
no film i zdjęcia z przygoto-
wań i obchodów jubileuszu 
40-lecia nadania szkole 
imienia M. Kopernika. Były 
konkursy o intrygujących 
niekiedy nazwach (najład-
niejsze przebranie, panto-
felek Kopciuszka, prezenty 
od cioci z Ameryki, krzesła, 
rodzinne wyścigi). 
Największym powodze-
niem cieszyło się karaoke 
w wykonaniu uczniów, któ-
rzy już wcześniej wybrali piosenki do wspólnego śpiewania. Wszy-
scy uczestnicy zabawy mogli poznać przepowiednię dla siebie na 
rok 2012, losując ciasteczko z wróżbą. Zabawa choinkowa zakoń-
czyła się wspólnym tańcem rodziców, nauczycieli i dzieci przy pio-
sence „Cudownych rodziców mam…”.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

od kilku lat ma wymiar imprezy gminnej. Organizują ją 
przede wszystkim pracownicy Gminnego Ośrodka Kultu-

ry w Kleszczowie, przy udziale Urzędu Gminy. W tym roku do uro-
czystości włączyła się Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, której 
uczniowie (28 trzecioklasistów z klas III a i III c, pod opieką Rena-
ty Cieślak i Beaty Stankiewicz), zaprezentowali przed wypełnioną 
ponad 200 widzami salą OSP w Żłobnicy spektakl oparty na baśni 
H. Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Baśń, której akcja 

rozgrywa się - jak pa-
miętamy - w scenerii 
miasta, przygotowa-
nego do Świąt Boże-
go Narodzenia, zo-
stała uzupełniona 
dodatkowymi, jaseł-
kowymi wątkami.

Seniorzy z wzru-
s z e n i e m  o g l ą d a -
li spektakl o zama-
rzającej na miejskim 
bruku dziewczynce. 
Wysłuchali też dwóch 
wplecionych do niego 

pastorałek („A kiedy Wigilii przyjdzie czas” Juliana Mere oraz „Mroź-
na cisza”). Długo oklaskiwali małych aktorów, których część ucha-
rakteryzowana była na całkiem dorosłych mieszczan.

Babcie i dziadkowie uczestniczący w uroczystości wysłucha-
li tego wieczoru wielu serdecznych życzeń i ciepłych słów. Podkre-
ślały one szczególną rolę seniorów w podtrzymywaniu rodzinnych 
tradycji, a także w procesie wychowywania najmłodszego pokole-
nia. Życzenia na otwarcie uroczystości przekazali babciom i dziad-
kom przewodniczący Rady Gminy – Henryk Michałek oraz sekre-
tarz gminy – Kazimierz Hudzik, który składał życzenia nie tylko 
w swoim imieniu, ale także w imieniu wójt Kazimiery Tarkowskiej. 
Po przedstawieniu do życzeń dołączyła się też dyrektor podstawów-
ki w Kleszczowie – Ewa Stawiak-Kołba.

Kolejną, ponad półtoragodzinną część uroczystości wypełnił 
występ Tercetu Egzotycznego. To bez wątpienia jeden z najstar-
szych działających w Polsce zespołów muzycznych, założony jesz-
cze w 1963 roku i wykonujący muzykę w stylu latynoamerykańskim. 

Wiele utworów przypomnianych przez wokalistkę Izabelę Skry-
bant-Dziewiątkowską to muzyka z lat młodości niejednego uczest-
nika imprezy, która 21 stycznia odbywała się w Żłobnicy. Po kon-
cercie przyszła pora na poczęstunek i karnawałową zabawę przy 
muzyce zespołu, który dostosował swój repertuar do oczekiwań 
seniorów. Dodatkowym przerywnikiem były konkursy prowadzone 
przez wodzirejów. (s)

...
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Sprzedam 
działkę budowlaną 

w Łękińsku 
(róg ulic Ustronnej i Rolnej) 

o powierzchni 0,167 ha. 
Tel. 604-962-510.

Sprzedam 
działkę budowlaną 

w Łękińsku

SERWIS I NAPRAWA KOMPUTERÓW
•	 instalacje IT i SA
•	 usługi informatyczne
•	 instalacje domowe

Więcej informacji 
pod nr tel. kom. 792-798-439, 

e-mail: lavarlc@wp.pl
www.lavar.republika.pl

KOLEKTORY SŁONECZNE
	Doradztwo
	Dostawa
	Montaż
	Serwis

Szczerców, tel. 605 071 609 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kleszczów

o wydaniu decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 
poz.1227 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczów podaje do publicznej wiadomości 
informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii 
składowania odpadów paleniskowych w układzie docelowym 
w Oddziale Elektrowni Bełchatów realizowanego na wniosek PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrownia 
Bełchatów, 97-406 Bełchatów 5, Rogowiec, ul. Energetyczna 7.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, 
pok. 27 od poniedziałku do piątku w terminie 14 dni od daty podania do 
wiadomości.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kleszczów

o wydaniu decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku 
z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam
strony postępowania, że w dniu 19.01.2012 r. została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na zmianie technologii składowania odpadów 
paleniskowych w układzie docelowym w Oddziale Elektrowni 
Bełchatów, planowanego do realizacji przez PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kleszczów, 
pokój nr 27, w godzinach pracy urzędu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania 
administracyjnego przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227 z późn. zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom tego 
postępowania do wiadomości przez zamieszczenie go na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczów, wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Kleszczów, przy ulicy Głównej 47, zamieszczone 
w lokalnej prasie oraz przekazane sołtysom sołectw: Kamień i Rogowiec 
w celu rozpowszechnienia bez zbędnej zwłoki wśród mieszkańców 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Od w/w decyzji służy stronom postępowania odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim 
za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczów w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kleszczów

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227 z późn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Zakład 
Górniczy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów” został 
zgromadzony materiał dowodowy. Zgodnie z art. 10 kpa stronom 
przysługuje prawo zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się 
odnośnie dotychczas zgromadzonych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji orzekającej, co 
do istoty sprawy.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się ze 
zgromadzonym materiałem dowodowym, w terminie 14 dni od 
daty publicznego ogłoszenia Po upływie ww. terminu zostanie 
wydana decyzja kończąca postępowanie. Akta znajdują się 
w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Gminy w Kleszczowie przy ul. Głównej 47, pok. 27 – II piętro. 
Przeglądania akt można dokonać w godzinach urzędowania 
tj. od 730-1530 (wtorek: 900-1700).

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie 
przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisku (Dz.U.2008 
Nr 199 poz. 1227 ze zm.), stosuje się przepis art.49 Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego przewidujący zawiadomienie 
stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub 
inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. 
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
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DAtA GODZINY tEMAt UCZEStNICY MIEJSCE
28 stycznia 
(sobota)

15.00-17.00 Czytanie na dywanie Zajęcia dla najmłod-
szych

Filia bibliotecz-
na w Łękińsku

31 stycznia
(wtorek)

13.00-15.00 Niezwykłe albumy na zdjęcia – 
scrapbooking cz.1
(prosimy o przyniesienie kilku 
zdjęć do wykonania albumu)

Dzieci z opiekunami i 
młodzież szkolna

GBP – 
SOLPARK

31 stycznia
(wtorek)

13.00-16.00 „Świat modeliny” – warsztaty arty-
styczne (wykonywanie figurek i bi-
żuterii z modeliny, wyklejanie ry-
sunków modeliną)

Dzieci z opiekunami i 
młodzież szkolna

Filia 
biblioteczna 
w Żłobnicy

1 lutego
(środa)

15.00-17.00 Bałwankowy zawrót głowy - zaję-
cia literacko-plastyczne

Dzieci i młodzież Filia bibliotecz-
na w Łękińsku

1 lutego
(środa)

13.00-15.00 Projekcja filmu DVD
„Roboty”

Dzieci z opiekunami i 
młodzież szkolna

Filia bibliotecz-
na w Żłobnicy

2 lutego
(czwartek)

13.00-15.00 Zimowe obrazki – warsztaty pla-
styczne

Dzieci z opiekunami i 
młodzież szkolna

GBP – 
SOLPARK

5 lutego
(niedziela)

11.30-13.00 Poranki filmowe
„Auta 2” – DisneyPIXAR

Dzieci z opiekunami i 
młodzież szkolna

GBP – 
SOLPARK

7 lutego
(wtorek)

13.00-15.00 Niezwykłe albumy na zdjęcia – 
scrapbooking cz.2
(prosimy o przyniesienie kilku 
zdjęć do wykonania albumu)

Dzieci z opiekunami i 
młodzież szkolna

GBP – 
SOLPARK

7 lutego
(wtorek)

13.00-16.00 „Świat modeliny” – warsztaty arty-
styczne (wykonywanie figurek i bi-
żuterii z modeliny, wyklejanie ry-
sunków modeliną)

Dzieci z opiekunami i 
młodzież szkolna

Filia 
biblioteczna 
w Żłobnicy

8 lutego
(środa)

15.00-17.00 Projekcja filmu „Pan Popper i jego 
pingwiny”

Dzieci i młodzież 
szkolna

Filia bibliotecz-
na w Łękińsku

9 lutego
(czwartek)

13.00-15.00 Kartki z pozytywną energią – Wa-
lentynki – zajęcia plastyczne

Dzieci z opiekunami i 
młodzież szkolna

GBP – 
SOLPARK

11 lutego
(sobota)

15.00-17.00 Czytanie na dywanie Zajęcia dla najmłod-
szych

Filia bibliotecz-
na w Łękińsku

11 lutego
(sobota)

13.00-15.00 Projekcja filmu DVD 
„Kung Fu Panda 2”

Dzieci z opiekunami i 
młodzież szkolna

Filia bibliotecz-
na w Żłobnicy

12 lutego
(niedziela)

11.30-13.00 Poranki filmowe
„Aladyn”- magiczna kolekcja Di-
sneya

Dzieci z opiekunami i 
młodzież szkolna

GBP - 
SOLPARK

Biblioteki zapraszają do korzystania z czytelni w godzinach pracy danej placówki. 
W czytelni można skorzystać nieodpłatnie ze stanowisk komputerowych, dostępne są 
gry planszowe i bieżące numery prenumerowanych czasopism.

Więcej informacji pod numerem tel. 44/ 731 36 54 (w godzinach 10.00–18.00).

FERIE ZIMOWE 2012
w Gminnym Ośrodku Kultury
Wyjazd na narty i snowboard na Górę Ka-
mieńsk
o 30 stycznia i 6 lutego (poniedziałki)
o 3 lutego i 10 lutego (piątki)
Narty - dla uczniów klas IV-VI, uczniów gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych
Snowboard - dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgim-
nazjalnych
Wycieczki
o 31 stycznia (wtorek), godz. 6.30 – 21.00 - wycieczka 

do Warszawy dla uczniów klas I–III szkół podstawo-
wych (wizyta w Cinema Parku, udział w programie 
edukacyjnym „Królestwo zwierząt”, pobyt w Lunapar-
ku pod kopułą)

o 8 lutego (środa), godz. 7.00-23.00 - wycieczka do 
Krakowa dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 
i gimnazjum (spacer po Rynku Starego Miasta, pod-
ziemna trasa turystyczna, wizyta w Cinema Parku 
udział w programie edukacyjnym „Cztery żywioły”)

Zajęcia plastyczne
o 2 i 9 lutego (czwartki), godz.15.00-17.00
Realizacja prac plastycznych na konkurs „W Mroźnej 
Krainie Królowej Śniegu”
o 7 lutego (wtorek), godz. 17.00-19.00
Gwiazdki i gwiazdeczki z „Śnieżnej Krainy”
Zajęcia z ceramiki 
o 1 i 8 lutego (środy), godz. 16.00-18.00 – toczenie na 

kole garncarskim
Imprezy plenerowe
o 4 lutego (sobota), godz. 15.00-17.00 – zajęcia spor-

towe i plenerowa gra planszowa
o 11 lutego (sobota), godz. 15.00-17.00 - W mroźnej 

krainie królowej śniegu – „Pod Grzybkiem” Łusz-
czanowice

UWAGA!!!
Zapisy oraz opłaty na wycieczki, narty i snowboard w GOK 
w Kleszczowie przyjmowane były do dnia 26 stycznia. Wy-
jazdy na narty i snowboard będą odbywać się tylko w razie 
sprzyjających warunków atmosferycznych.

Jak co roku o tej porze Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie rozpoczyna 
przyjmowanie zgłoszeń na zorganizowany wypoczynek letni. Dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i młodzieży studiującej 
(niepracującej) przewiduje się zorganizowanie w lipcu 2012 r. następujących form:
1. 14-dniowy wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych klas I-III:

•	 obóz sportowo–rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim.
2. 14-dniowy wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI:

•	Obóz sportowo–rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim.
•	Obóz sportowo-rekreacyjny na Pojezierzu Mazurskim.

3. 14-dniowy wypoczynek dla uczniów gimnazjum:
•	 Obóz sportowo–rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim.

4. 14-dniowy obóz szkoleniowo-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim dla 
członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów. 

5. 14-dniowy wypoczynek dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studen-
tów (niepracujących):
•	 Obóz turystyczno–edukacyjny w Austrii w regionie jezior, połączony z na-

uką i doskonaleniem języka niemieckiego.
6. 7-dniowy wyjazd sportowo-rekreacyjny w góry dla uczniów klas I–III.
UWAGA!
1. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy wypoczynku.
2. W wypoczynku mogą brać uczniowie i studenci:

•	 uczący się, niepracujący, w wieku do 25 roku życia,
•	 posiadający stałe zameldowanie oraz stale zamieszkujący (wraz z rodzicem 

lub prawnym opiekunem) na terenie gminy Kleszczów – co najmniej 1 rok 
do dnia zapisu.

3. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy wypoczynku są przyjmo-
wane w siedzibie GOK w Kleszczowie (pokój nr 1) w następujących dniach:
•	 poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. 15.00,
•	 wtorek od godz. 7.30 do godz. 19.00.

 Osoby dokonujące zapisu w godzinach popołudniowych (15.00-19.00), zobo-
wiązane są do wcześniejszego uiszczenia wpłaty na wskazany przez GOK 
rachunek bankowy i do przedłożenia dowodu wpłaty podczas zapisu.

4. Przy dokonaniu zapisu prosimy o:
•	podanie danych osobowych uczestnika,
•	przedłożenie legitymacji uczniowskiej lub studenckiej,
•	złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna,
•	uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie dowodu wpłaty,
•	złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej.

5. Karty kwalifikacyjne i oświadczenia - do odebrania w sekretariatach szkół 
i siedzibie GOK w Kleszczowie.

6. Odpłatność za wypoczynek w kwocie: ● 150 zł - wypoczynek krajowy, ● 100 zł 
- wypoczynek 7-dniowy, ● 250 zł - wypoczynek zagraniczny.

7. Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej – wyjazd bezpłatny.
8. Zapisy wyłącznie do dnia 10.02.2012 roku - zapisy po terminie ustalonym 

przez GOK nie będą brane pod uwagę.
9. Warunkiem zorganizowania danej formy wypoczynku jest chęć uczestnictwa, 

zadeklarowana przynajmniej przez 20 osób.
10. Konkretny termin oraz miejsce wypoczynku podane zostaną po rozstrzygnięciu 

przetargu.
11. Bliższe informacje dotyczące wypoczynku udzielane są w siedzibie GOK lub 

pod numerem telefonu 44/ 731-32-30.

FERIE W GMINNEJ BIBLIOTECE

Zapisy na wypoczynek letni
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Sukces uczennicy i trenera ZSP
ódzka Federacja Sportu oraz Województwo Łódzkie w dniu 
29 grudnia zorganizowały „Podsumowanie Sezonu Sporto-

wego 2011”. Celem tego spotkania było uhonorowanie zawodni-
czek, zawodników, instruktorów, trenerów oraz klubów sportowych, 
które w 2011 roku uzyskały wysokie wyniki sportowe na podstawie 
ogólnopolskiego Systemu Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży, 
w kategoriach wiekowych młodzieżowiec, junior i junior młodszy. 

Wyróżniona podczas łódzkiej uroczystości Barbara Wasilew-
ska jest uczennicą sportowej klasy Liceum Ogólnokształcącego 
w Kleszczowie, złotą medalistką indywidualnych zawodów pływac-
kich w kategorii wiekowej „junior”. Jak wynika z danych Systemu 
Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży B. Wasilewska zdobyła naj-
więcej punktów w kategorii wiekowej „junior”. Wyróżniony został 
także trener naszej pływaczki, Robert Pawlicki.

W imieniu marszałka województwa łódzkiego wyróżnienia wrę-
czał dyrektor Departamentu KFSiT, Ryszard Kaliński, a w imieniu 
wojewody łódzkiego - Wiesława Zewald. Na sportowej uroczysto-
ści nie zabrakło też byłej siatkarki, a obecnie posłanki Małgorzaty 
Niemczyk oraz zaangażowanego w rozwój sportu, zwłaszcza w klu-
bach LZS, przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego 
Marka Mazura.

S p o r t

S p o r tS p o r t

S p o r t

Ł

Pierwszy sparring 
rzecia liga piłki nożnej rozpoczęła od 9 stycznia trenin-
gi przygotowawcze do rozgrywek rundy wiosennej sezo-

nu 2011/2012. 14 stycznia nasz zespół rozegrał na podgrzewanej, 
sztucznej nawierzchni boiska SOLPARKU towarzyski mecz z druży-
ną Widzewa Łódź, która przebywała na tygodniowym obozie trenin-
gowym w SOLPARKU. Mecz, który trwał 4 x po 30 minut zakończył 
się wynikiem 6:1 dla Widzewa. Jedyną bramkę dla Omegi zdobył 
Piotr Potęga. W bramce Omegi wystąpili zawodnicy III ligi, zawod-
nicy klasy okręgowej oraz zawodnicy drużyny juniorów starszych.

Siatkówka 
dla początkujących

Uczniowie szkół podstawowych, zainteresowani trenowaniem 
siatkówki mogą zgłaszać się na zajęcia prowadzone przez Toma-
sza Grzybka. Wspólne zajęcia dziewcząt i chłopców organizowa-
ne są na razie jeden raz w tygodniu (wtorki, godz. 16 – 18, sala 
w szkole w Łękińsku). Wiosną planowane jest uzupełnienie trenin-
gów o dodatkowy dzień.

Piłkarskie obozy w SOLPARKU
obozie treningowym przebywali w SOLPARKU piłkarze 
jednego z klubów polskiej ekstraklasy - RTS Widzew Łódź. 

Zdjęcia dokumentujące ten pobyt znaleźć można w galerii na klu-
bowej stronie Widzewa http://widzew.pl/pl/wiadomosci/informa-
cje/6825.html.

Kolejnym zespołem piłkarskim, który przejechał do SOLPARKU 
Kleszczów na treningi była Korona Kielce. Zespół gościł w Klesz-
czowie do 21 stycznia. W trakcie obozu rozegrał mecze sparringo-
we z ŁKS Łódź oraz z GKS Katowice. Te mecze były gratką dla pił-
karskich kibiców z naszej gminy. Sparringowe pojedynki znanych 
drużyn ligowych, rozgrywane na podgrzewanym boisku SOLPAR-
KU mogli oglądać bezpłatnie.

Na

Podczas zimowych ferii zarząd LKS Omega Kleszczów zorgani-
zuje zawody sportowo-rekreacyjne dla młodzieży ze szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych w następujących dyscyplinach:
l turniej pływacki dla dzieci i młodzieży – 7 lutego o godz. 

10.00 na basenie kompleksu SOLPARK
l zawody rekreacyjne (rzut lotką, rzut do kosza, warcaby, gry 

zręcznościowe) – 8 lutego o godz. 11.00 w siedzibie LKS Ome-
ga (ul. Sportowa 3)

l gminny turniej ogniw LZS gminy Kleszczów w piłce nożnej 
mężczyzn – 6 lutego od godz. 18.00 w sali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Łękińsku.
W okresie ferii treningi wszystkich sekcji klubu Omega Klesz-

czów odbywać się będą zgodnie z harmonogramem zajęć.

Ferie z Omegą

Plebiscyt sportowy
rzypominamy, że trwa III edycja Plebiscytu na Najlepszego 
Sportowca Powiatu Bełchatowskiego 2011 roku. Organiza-

torem głosowania jest serwis BELsport.pl. Głosować można do 31 
stycznia br. za pośrednictwem strony www.belsport.pl.

Swojego sportowca kibice mogą wybrać spośród 30 kandyda-
tów, związanych z klubami i zespołami sportowymi Bełchatowa lub 
jego okolic. Każdy z głosujących może oddać tylko jeden głos (jed-
no IP = jeden głos). Trzej najlepsi sportowcy zostaną uhonorowani 
okolicznościowymi statuetkami, talonami do wykorzystania w Pubie 
Kamato oraz specjalnym zaproszeniem na kolację, której fundato-
rem jest bełchatowska Restauracja Ricco.

PT

FERIE w SOLPARKU
SOLPARK zaprasza dzieci i młodzież od 5 do 18 roku życia 

do korzystania z szeregu bezpłatnych atrakcji.

30 stycznia 
(poniedziałek)

12.00–13.00 Hokej na lodzie Lodowisko
13.00–14.00 Tenis stołowy Sala 

rehabilitacyjna

31 stycznia 
(wtorek)

10.30–11.15 Aqua aerobic dla dzieci i 
młodzieży Basen
15.00–16.00 Konkurs na najszybszy zjazd 
zjeżdżalnią Basen

1 lutego 
(środa)

14.00–14.45 Spotkanie z bajką - 
Kopciuszek (e-book) Grota solna

17.00–17.45 Aerobik dla dzieci i młodzieży Sala 
rehabilitacyjna

2 lutego
 (czwartek)

12.00–13.00 Turniej frisbee Hala sportowa
13.00–14.00 Hokej na lodzie Lodowisko

3 lutego 
(piątek)

13.00–14.00 Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
na siłowni Siłownia
16.00–17.30 Projekcja bajki „Mustang na 
dzikim zachodzie” Aula 

6 lutego 
(poniedziałek)

12.00–13.00 Hokej na lodzie Lodowisko
13.00–14.00 Tenis stołowy Sala 

rehabilitacyjna

7 lutego 
(wtorek)

10.30–11.15 Aqua aerobic dla dzieci i 
młodzieży Basen
15.00–16.00 Konkurs na najszybszy zjazd 
zjeżdżalnią Basen

8 lutego 
(środa)

14.00–14.45 Spotkanie z bajką – 
Calineczka (e-book) Grota solna

17.00–17.45 Aerobik dla dzieci i młodzieży Sala 
rehabilitacyjna

9 lutego 
(czwartek)

12.00–13.00 Turniej frisbee Hala sportowa
13.00–14.00 Hokej na lodzie Lodowisko

10 lutego 
(piątek)

13.00–14.00 Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
na siłowni Siłownia
16.00–17.30 Projekcja bajki „Tom i Jerry –
Szybcy i Kudłaci” Aula

W okresie ferii zimowych będą obowiązywały zmienione godziny otwarcia 
lodowiska.  Zapraszamy codziennie w godz. od 10.00 do 21.00.

Szczegółowe informacje w Punkcie Obsługi Klienta
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., ul. Sportowa 8, Kleszczów

tel. 44/ 731 65 01 lub na www.kompleks-solpark.pl
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Siatkarki walczą o mistrzostwo ligi
rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet występuje pięć zespołów: 
FUKS Sulejów, GLKS Siatkarz Druzbice, Czarne Szczerców, LKS Omega Klesz-

czów oraz LZS Bełchatów. Nieparzysta liczba drużyn sprawia, że w każdej kolejce je-
den zespół pauzuje. Rozgrywki rozpoczęły się 15 października. Mecze, w których w roli 
gospodyń występują nasze siatkarki rozgrywane są w sali sportowej Szkoły Podstawo-
wej w Łękińsku.

W kolejnych meczach zespół Omegi uzyskał następujące wyniki:

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

POLICJA  997
StRAŻ POŻARNA  998
POGOtOWIE RAtUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-34
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Rejonowy Urząd Poczty  731-31-83
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

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

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy 

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

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

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

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

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

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

å ciąg dalszy na str. 12

W

I. Omega – LZS Bełchatów 3:0
II. Czarne Szczerców – Omega 0:3
III. Omega – GLKS Siatkarz Drużbice 

3:2
IV. Omega – FUKS Sulejów 3:0
V. pauza

VI. LZS Bełchatów – Omega 0:3
VII. Omega – Czarne Szczerców 0:3
VIII. GLKS Siatkarz Drużbice – Omega 

2:3
IX. FUKS Sulejów – Omega 1:3
X. pauza

Tabela po ośmiu meczach rundy podstawowej:
Lp Drużyna Mecze Pkt. Sety Z/S Pkt. Z/S
1. LKS Omega Kleszczów 8 19 21/8 655/568
2. Czarni Szczerców 8 18 18/8 595/559
3. GLKS Siatkarz Drużbice 8 17 19/10 673/467
4. FUKS Sulejów 8 6 10/118 541/566
5. LZS Bełchatów 8 0 1/24 312/613
Rozpoczęła się runda play-off. W walce o zwycięstwo biorą teraz udział cztery czoło-

we drużyny. Przeciwnikiem Omegi była drużyna z Sulejowa. Pierwszy mecz, który miał 
się odbyć 21 stycznia w Łękińsku nie doszedł do skutku. Przeciwniczki nie przyjechały, 
co dało naszej drużynie zwycięstwo walkowerem 3:0. Na drugi pojedynek siatkarki Ome-
gi pojechały w niedzielę 22 stycznia do Sulejowa. Wygrały 3:0 (w setach 25:11, 25:18, 
25:18) i awansowały do finału. Z kim zagrają w finale? 21 stycznia Czarne Szczerców 
wygrały na swoim terenie z Siatkarzem Drużbice 3:1. O wyniku meczu rewanżowego bę-
dziemy mogli poinformować Czytelników dopiero w następnym wydaniu . Finał ligi zapla-
nowany został na sobotę 18 lutego, chyba że konieczne będzie rozegranie dodatkowe-
go, trzeciego meczu. Wtedy zwycięski zespół ALPSK poznamy 25 lutego.

Bardzo dobra postawa siatkarek Omegi Kleszczów to efekt ciężkiej pracy na trenin-
gach.

– Dziewczęta trenują w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Łękińsku dwa razy 
w tygodniu po 2 godziny – mówi trener Marek Kwieciński. – Co dwa tygodnie dochodzą 
do tego półtoragodzinne zajęcia na siłowni, uzupełnione odnową biologiczną.

Skład starszej drużyny został niedawno uzupełniony o trzy gimnazjalistki.
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å ciąg dalszy ze str. 11

Siatkarki walczą 
o mistrzostwo ligi

W składzie drużyny siatkarek LKS Omega Kleszczów wystę-
pują następujące zawodniczki: Martyna Dukowicz (gra z numerem 
1), Justyna Pasternak (2), Ewelina Bugajska (3), Natalia Jasek (6), 
Agnieszka Gronczyńska (5), Aneta Mielczarkowska (7), Karolina 
Urbaniak (8), Anna Stefanek (9), Paulina Ferenc (11), Dorota Huć 
(12), Justyna Kluba (13), Ewelina Dzieżak (14), Anna Gronczyńska 
(15), Karolina Pietrzykowska (16) i Klaudia Sudak (17). Trenerem 
drużyny jest Marek Kwieciński.

Relacje z meczów Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet wraz 
ze zdjęciami z meczów zamieszczane są na stronie www.siatkarz.
druzbice.pl. Z tej strony pochodzi także publikowane zdjęcie ze-
społu z Kleszczowa.

Po zakończeniu ligowych rozgrywek nasze siatkarki czeka jesz-
cze udział w dwóch turniejach: w Drużbicach i Kleszczowie. Turnie-
je odbędą się w marcu. Dokładny termin podamy na łamach „Infor-
matora”. 

(s)

Inwestycje w SOLPARKU
lientom kompleksu SOLPARK za kilka tygodni zostaną 
udostępnione dwie nowe atrakcje: sala bilardowa oraz 

kręgielnia. Prace związane z dostawą i montażem sprzętu oraz 
urządzeń, niezbędnych do uruchomienia tych rekreacyjnych 
miejsc zlecał wykonawcom wybranym w ramach przetargu Urząd 
Gminy. Dostawcą wyposażenia sali bilardowej została firma WIK 
z Kostkowia. W skład wyposażenia wchodzi m.in. 6 profesjonal-
nych stołów, posiadających certyfikat Europejskiej Federacji Bi-
lardowej. Zamówienie obejmuje także wszystkie niezbędne ak-
cesoria, a więc komplety bil, kije wykonane z drewna klonowego, 
podpórki metalowe (typu „krzyż”, „mostek”, „pająk”), szczotki do 
czyszczenia suk-
na na stołach, 
pokrowce do na-
krywania stołów 
i inne. Koszt do-
stawy i monta-
żu wyposażenia 
sali bi lardowej 
to 159,9 tys. zł 
brutto.

Pod koniec 
lutego w SOL-
PARKU mają za-
kończyć się pra-
ce związane z 
k o m p l e k s o w ą 
dostawą, montażem i uruchomieniem automatycznej czterotoro-
wej kręgielni wraz z wyposażeniem. W przetargu wybrana zosta-
ła oferta katowickiej spółki Bowling Zone Sp. z o.o., która zaofero-
wała wykonanie zadania za 731.850 zł brutto.

W ramach tego zadania kręgielnia wyposażona zostanie 
w cztery bezsznurowe automatyczne maszyny do ustawiania krę-
gli, jednostki sterująca maszynami, maty hamujące, podbudowę 
i nawierzchnie torów, wyciągarki elektryczne kul, systemy powro-
tu kul pod powierzchnią toru, kule do gry w różnych rozmiarach, 
kręgle do gry z efektem UV oraz inne elementy i urządzenia nie-
zbędne do prowadzenia gry według zasad najpopularniejszej od-
miany kręgli czyli bowling. Kręgielnia ma spełniać wszelkie wyma-
gania do organizowania rozgrywek i turniejów.

 (s)
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