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Od 2 do 3 tygodni przy sprzyjającej pogodzie potrwają roz-
poczęte w pierwszych dniach marca remonty cząstkowe i na-

prawy dróg na terenie gminy 
Kleszczów. Pozimowy prze-
gląd stanu dróg z udziałem 
pracownika Urzędu Gminy w 
Kleszczowie został przepro-
wadzony 27 lutego. Ustalo-
no wówczas miejsca, zakres 
i kolejność robót, którymi za-
jąć się ma Przedsiębiorstwo 
Robót  Drogowych  PEUK 
S.A. Najbardziej kłopotliwa w 
utrzymaniu jest droga dojaz-
dowa do firmy CAT Polska 

(na zdjęciu). Ma ona bardzo starą podbudowę i nawierzchnię o ni-
skiej żywotności.

Więcej na str. 4

Drogowe naprawy

Nagrodzeni za Dzień 
Przedsiębiorczości

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w pro-
jekcie „Dzień Przedsiębiorczości” jeden dzień szkolnej nauki za-
miast w szkolnych ławkach spędzają w zakładach pracy i instytu-
cjach, które zgodzą się przyjąć ich na praktykę. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie ponownie 
znalazł się wśród szkół, które zostały wyróżnione za sposób orga-
nizacji Dnia Przedsiębiorczości w 2016 r. Delegacja ZSP 12 kwiet-
nia weźmie udział w Gali Przedsiębiorczości w Warszawie.

Więcej na str. 8

Rusza spółka Salus
W kwietniu w przebudowanym i zmodernizowanym ośrodku 

zdrowia zacznie prowadzić swą działalność Kleszczowska Przy-
chodnia Salus. To bardzo ważne wydarzenie i istotna zmiana 
w funkcjonowaniu opieki medycznej, z której korzystają miesz-
kańcy gminy Kleszczów. - Celem Gminy, jak i moim, jako preze-
sa zarządu jest zabezpieczenie mieszkańcom gminy Kleszczów 
kompleksowej i ciągłej opieki medycznej na wysokim poziomie - 
mówi Iwona Bednarek, kierująca tą medyczną spółką.

Więcej na str. 3

Wiosenne cięcie koron
Od 20 lutego pracownicy 

spółki Zakład Komunalny „Klesz-
czów”, wspierani przez pojazdy i 
sprzęt (koparko-ładowarka z od-
powiednią platformą, ciągnik z 
przyczepą na rozdrobnione wióry 
drzewne oraz wydajną rębarką) 
zajmują się przycinaniem gałę-
zi drzew, rosnących przy powia-
towych i gminnych drogach oraz 
osiedlowych ulicach.

Więcej na str. 2

Nagrody, prezentacje, 
dyskusja

Zgodnie z zapowiedzią popołudniowe spotkanie, zorganizo-
wane 28 lutego w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Kleszczowie, poświęcone zostało projektowi „Zielone Serce 

Kleszczowa”. Przybyli na nie urbaniści, reprezentujący spółkę GT 
Real Estate, którzy stworzyli koncepcję zagospodarowania tere-
nów zielonych po południowej stronie SOLPARKU. Wśród zgro-
madzonych w sali mieszkańców byli zarówno przedstawiciele 
gminnego samorządu, jak i osoby zainteresowane bliższym po-
znaniem projektu, który nie był dotąd prezentowany na otwartych 
spotkaniach.

Więcej na str. 12

Nowe autobusy  
już w Kleszczowie

Pięć zakupionych przez 
gminę autobusów VOLVO po-
zwol i  na odnowienie tabo -
ru w Zakładzie Komunalnym 
„Kleszczów”. Gminna spół-
ka realizuje usługi związane z 
transportem publicznym - do-
wozi dzieci do szkół, przewozi 
mieszkańców na terenie gminy. 
Autobusy są także wynajmo-
wane przez podmioty zewnętrz-

ne. O nowych VOLVO i ich parametrach technicznych pisaliśmy 
w wydaniu nr 2 „IK”. Warto zwrócić uwagę na to, jak producent 
rozwiązał kwestie bezpieczeństwa pasażerów.

Więcej na str. 7
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Opieka weterynaryjna
Gmina zawarła umowę na zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przy-
padku zdarzeń drogowych z udziałem zwie-
rząt. Do końca tego roku opiekę taką ma 
realizować Gabinet Weterynaryjny w Lgo-
cie Wielkiej (ul. Kościelna 2), prowadzo-
ny przez P. Wojciechowskiego i S. Wojcie-
chowskiego (tel. 609 521 301).

Odbiór padłych zwierząt
Do końca 2017 r. odbiorem zwierząt, 

które zginęły na gminnych drogach potrą-
cone przez samochód (a także odbiorem 
zwierzęcych szczątków) zajmować się bę-
dzie Przedsiębiorstwo „Jasta” sp. z o.o. w 
Piotrkowie Trybunalskim. W ciągu ub. roku 
firma ta odebrała łącznie 16 sztuk zwierząt 
uśmierconych na drogach gminy Klesz-
czów. Były to nie tylko bezpańskie psy. 
Pod koła samochodów coraz częściej wpa-
da dzika zwierzyna. Np. w kwietniu - 3 sar-
ny i koziołek, w czerwcu - dzik, w sierpniu 
- 2 lisy, zaś we wrześniu - kolejne 2 sarny.

Pracowite dni Referatu POL
Luty to szczególny miesiąc w pracy Re-

feratu Podatków i Opłat Lokalnych. W tym 
właśnie miesiącu przygotowuje się tu decy-
zje związane z wymiarem podatków lokal-
nych dla mieszkańców gminy. W tym roku 
wystawiono łącznie 1933 decyzje, dotyczą-
ce podatków lokalnych dla osób fizycznych. 
Ponadto zaksięgowano 150 deklaracji po-
datkowych, złożonych przez osoby prawne 
na podatek rolny, leśny oraz od nierucho-
mości i 34 deklaracje dotyczące podatku od 
środków transportowych.

Szkolą się strażacy
W kursie podstawowym, prowadzo-

nym dla strażaków-ochotników przez Ko-
mendę Powiatową Państwowej Straży Po-
żarnej w Bełchatowie, biorą też udział trzy 
osoby zgłoszone z gminy Kleszczów: jeden 
strażak z OSP w Żłobnicy oraz dwóch stra-
żaków z OSP w Łękińsku. Kurs podzielony 
na 18 dni zaczął się 10 lutego, a zakończy 
się egzaminem 1 kwietnia. Jedno z zajęć, 
a mianowicie ćwiczenia w komorze dymo-
wej, strażacy odbywali w Wojewódzkim 
Ośrodku Szkoleniowym w Sieradzu.

JS

KRÓTKO
ima zapewne nie powiedziała 
jeszcze ostatniego słowa, ale pra-

ce związane z pielęgnacją gminnej zieleni 
rozpoczęły się w lutym przy sprzyjających 
warunkach pogodowych. Zakład Komunal-
ny „Kleszczów” zlecone przez gminę prace 
ma zakończyć do 15 kwietnia. 

Załączniki do karty powierzenia, na 
podstawie której gminna spółka prowadzi 
zlecone prace, szczegółowo określają czyn-
ności, które mają być wykonane przy kształ-
towaniu koron drzew, a także lokalizację 
i gatunki drzew przewidzianych do „przy-
strzyżenia”.

Przedwiosenna pielęgnacja polega ge-

neralnie na prześwietleniu korony i jej od-
powiednim uformowaniu, a także na pod-
cięciu dolnych gałęzi oraz usunięciu gałęzi 
suchych i połamanych.

JS

Z
Ponad 3300 koron do przycięcia

rzedsiębiorstwo Robót Drogowych 
PEUK S.A., wybrane w ubiegło-

rocznym przetargu, od 2016 roku realizu-
je zawartą z gminą umowę na bieżące utrzy-
manie dróg. Dwuletni kontrakt ma wartość 
2.724.327 zł. 

Prace zrealizowane przez „drogowy ser-
wis” w 2016 roku na drogach powiatowych 
i gminnych kosztowały ok. 1,5 mln zł. Na tę 
kwotę złożyły się przede wszystkim nakłady 
na naprawę dróg gminnych i układanie no-
wych nawierzchni asfaltowych.

- Na ten cel z budżetu gminy przeznaczy-
liśmy 1,27 mln zł - mówi wójt Sławomir Choj-
nowski. - Nowe nawierzchnie ułożone zosta-
ły na drogach o długości prawie 4 kilometrów. 
Najwięcej, bo ponad 1,8 km w Łuszczanowi-
cach, trochę mniej (prawie półtora kilometra) 
w Wolicy. Krótsze 300-metrowe odcinki były 
wykonane w Kleszczowie i Żłobnicy.

Ubiegłoroczne nakłady na remonty pro-
wadzone na powiatowych drogach były nie-
duże. Za nieco ponad 177 tys. zł wykonane 
zostały naprawy usterek w nawierzchni jezd-
ni, chodników, ścieżek rowerowych i pobo-
czy. Miejscami trzeba było naprawić przy-
drożne rowy, wymienić lub wyremontować 
zniszczone oznakowanie. Na utrzymanie 
oznakowania dróg gminnych i powiatowych 
gmina wydała w sumie 127 tys. zł.

***
Utrudnienia dla użytkowników dróg, spo-

wodowane prowadzonymi teraz naprawami 
nawierzchni, nie powinny być ani znaczące, 
ani też długotrwałe. Do przeprowadzenia re-
montów cząstkowych i napraw zostały wyty-

powane przede wszystkim droga wewnętrzna 
w Rogowcu - dojazd do firmy CAT i droga po-
wiatowa 1500E (odcinek od Czyżowa do Ka-
liska). W następnej kolejności naprawy drob-
nych ubytków będą prowadzone m.in. na DP 
1500E (od Czyżowa do Łękińska), w centrum 
Kleszczowa, na ul. Sportowej w Kleszczowie 
(odcinek od POLO-Marketu do sygnalizacji 
świetlnej), na drodze gminnej wWolicy (głów-
na droga przez wieś), na DP 1900E w Łusz-
czanowicach (przy przedszkolu) oraz w ciągu 
gminnej obwodnicy w Żłobnicy.

Wraz z naprawami dróg prowadzona ma 
być modernizacja oznakowania pionowego, 
połączona z wprowadzeniem zmian w stałej 
organizacji ruchu, o które mieszkańcy gminy 
wnioskowali w 2016 roku.

Przypomnijmy, że w ciągu całego roku 
zauważone uszkodzenia w nawierzchniach 
ulic, ścieżek i chodników, a także w oznako-
waniu drogowym zgłaszać można w Urzę-
dzie Gminy pod numerem telefonu 44/ 731 
31 10 wew. 148. 

***
Z czego wynika dość zadowalający stan 

dróg po tegorocznej zimie? 
- Tak jak w poprzednich latach naprawę 

wszystkich zauważonych uszkodzeń jezdni 
przeprowadziliśmy jeszcze jesienią - informu-
je wójt Sławomir Chojnowski. - Dzięki temu 
dobry stan nawierzchni większości dróg uda-
ło się utrzymać nawet przy tak dużych opa-
dach śniegu i mrozach, jakie były w tym roku.

Koszty napraw przeprowadzonych jesie-
nią były też niższe, bo ubytki w nawierzch-
niach były mniejsze. Nie bez znaczenia jest 
także to, że przy takim wyprzedzającym dzia-
łaniu zarządcy dróg czyli Urzędu Gminy nie 
nękają swoimi roszczeniami kierowcy, którzy 
uszkodzili pojazdy na dziurawych drogach.

Poza przeprowadzeniem niezbędnych 
napraw nawierzchni na ten rok planowa-
ne jest wyremontowanie kolejnych odcin-
ków dróg wewnętrznych. Są to drogi w so-
łectwach Wolica, Żłobnica i Kleszczów, 
a szacunkowa długość przeznaczonych do 
remontu dróg to około 3 km.

JS

P
Drogi wytypowane do naprawy

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz.U.2015.1774 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy 
Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierża-
wy, położonej, w obrębie Kleszczów, gmina Klesz-
czów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, a infor-
macja o wywieszeniu wykazu podana została do 
publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz zo-
stała opublikowana w Biuletynie Informacji Publicz-
nej www.bipkleszczow.pl oraz na stronie interneto-
wej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.
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KOMUNIKATY
Informacje o terminach przyjęć lekarzy

Mieszkańców gminy Kleszczów informujemy 
o dodatkowych przyjęciach lekarzy w drugiej poło-
wie marca. Rejestracja pacjentów odbywa się (jeśli 
są jeszcze wolne miejsca) wyłącznie we wtorki i śro-
dy w godz. 10.00-12.00 pod nr tel.: 535-011-383, 44/ 
731-31-10 w. 141.
Terminy przyjazdów:
•  17 marca, godz. 13.00-18.00 - ginekolog dr n med. 

Robert Skalski 
•  18 marca, godz. 9.00-13.00 - dermatolog dr n med. 

Ewa Trzcińska-Bill
•  18 marca, godz. 9.00-13.00 - pediatra dr n med. 

Violetta Gołąbek (można wykonać odpłatnie testy 
alergiczne)

•  3 0  m a r c a ,  g o d z . 1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0  -  p e d i a t r a  
dr n med. Anna Socha-Banasiak

***
15 marca w budynku ośrodka zdrowia będzie 

przyjmował lekarz okulista. Zapisy w dniu przyjazdu 
lekarza od godz. 8.00, tel. 44/731 30 15.

***
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informu-

je, że w marcu lekarz pediatra Marzanna Bartosie-
wicz będzie przyjmować pacjentów we wtorki 14, 21, 
28 marca w godz. 9:00-12:00 oraz w sobotę 25 mar-
ca w godz.9:00-12:00. Miejsce przyjęć - pokój nr 116 
w Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie.

Doradca zawodowy - bezpłatnie
Doradca zawodowy służy bezpłatną pomocą 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
i zaprasza młodzież, rodziców i zainteresowane oso-
by do korzystania z usług doradczych, dotyczących 
decyzji edukacyjnych oraz zawodowych. Młodzi, 
wkraczający na rynek pracy, mogą uzyskać pomoc 
w wyborze zawodu bądź kierunku dalszej edukacji. 
Osoby dorosłe pracujące i poszukujące pracy mogą 
uzyskać porady zawodowe czy informacje na temat 
aktualnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto doradca 
oferuje pomoc w przygotowywaniu dokumentów apli-
kacyjnych, może też zorganizować warsztaty np. ko-
munikacji interpersonalnej, autoprezentacji i inne. 
Z doradcą zawodowym Katarzyną Wojtania moż-
na kontaktować się: w środy - 8.00-12.00, w piątki - 
8.00-16.00. Kontakt mailowy: szok@zspkleszczow.
pl, telefoniczny 44/ 731-65-60.

Termin zapłaty za odbiór odpadów
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina 

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

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

Do regulowania opłat za odbiór odpadów komu-
nalnych wprowadzone zostały indywidualne rachunki 
bankowe dla każdej osoby, która złożyła (bądź złoży) 
w Urzędzie Gminy deklarację konieczną do przygo-
towania umowy. Informacje o indywidualnych nume-
rach rachunków można uzyskać pod numerem te-
lefonu: 44/ 731-31-10 lub w pokoju nr 6 w Urzędzie 
Gminy Kleszczów, ul. Główna 45.

- Samorząd gminy Kleszczów podjął w ubie-
głym roku decyzję o powołaniu do życia nowego 
podmiotu medycznego w formie spółki kapitało-
wej, należącej w 100 proc. do Gminy Kleszczów. 
Jakie najważniejsze zadania stoją przed spółką 
Salus, którą Pani kieruje?

- Głównym celem 
spółki jest stworzenie 
przychodni zdrowia, 
w której mieszkańcom 
gminy Kleszczów bę-
dzie zapewniona kom-
pleksowa opieka me-
dyczna. Podkreślam 
słowo „kompleksowa”. 
Dotychczas świad -
czenia zdrowotne dla 

mieszkańców gminy były realizowane przez różne 
podmioty medyczne. To nie pozwalało na wymianę 
informacji medycznych pomiędzy tymi podmiotami. 
Pacjenci w trakcie wizyt u różnych specjalistów czy 
też u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 
mogli zapomnieć o przekazaniu pełnej informacji 
np. o tym, u jakich lekarzy się leczą i jakie zażywa-
ją leki. Dzięki zintegrowanej informacji medycznej 
lekarz będzie miał możliwość uzupełnienia wywia-
dów z pacjentem o dane niezbędne do prowadzone-
go leczenia.

- Co w tym zakresie zmieni się teraz?
- Dzięki zakupionemu programowi informatycz-

nemu zbudujemy zintegrowaną informację medycz-
ną każdego naszego pacjenta. Pozwoli to na wy-
mianę informacji medycznych między lekarzami 
poszczególnych specjalizacji, a także fizjoterapeu-
tami oraz lekarzem POZ. Dzięki zbudowaniu zinte-
growanej dokumentacji medycznej lekarze będą mo-
gli skuteczniej pomóc leczonym pacjentom poprzez 
zlecenie potrzebnych badań diagnostycznych. Nie 
będzie trzeba powtarzać tych samych badań na po-
trzeby wizyt u różnych specjalistów. Każdy lekarz, 
którego mieszkaniec gminy odwiedzi w gminnym 
ośrodku zdrowia, będzie miał poprzez komputer do-
stęp do wyników badań, zleconych przez innego spe-
cjalistę, a także do informacji o przepisanych lekach.

- To istotna zmiana organizacyjna. Pozwo-
li pacjentom zaoszczędzić czas i pieniądze, które 
nieraz wydawali na powtarzanie badań. Jaka bę-
dzie podstawowa działalność spółki?

- Przedmiotem działalności spółki Salus będzie: 
podstawowa opieka zdrowotna (w ramach umowy z 
Narodowym Funduszem Zdrowia). Poza tym miesz-
kańcy, którzy zadeklarują się do Kleszczowskiej 
Przychodni Salus, będą mogli korzystać z porad i 
konsultacji specjalistycznych m. in. w zakresie ● oku-
listyki, ● urologii, ● kardiologii, ● endokrynologii, ● 
diabetologii, ● dietetyki, ● dermatologii, ● laryngolo-
gii, ● ginekologii i położnictwa (także laktacja, szkoła 
rodzenia), ● chirurgii ogólnej, ● ortopedii i traumato-
logii narządu ruchu. W przyszłości planuję wprowa-
dzenie porad z zakresu ziołolecznictwa, a także roz-
wój działalności rehabilitacyjnej oraz stomatologii. 
Mamy nadzieję, że w wyniku przeprowadzonych 
konkursów ofert, tu w Kleszczowie świadczeń będą 
udzielać wysokiej klasy specjaliści, z dorobkiem na-
ukowym i doświadczeniem zawodowym.

- A jak będzie z dostępnością badań diagno-
stycznych w przychodni Salus?

- Planuję uzupełnienie naszej działalności o wy-

konywanie na miejscu badań diagnostycznych, 
w tym: laboratoryjnych i obrazowych (RTG) oraz ba-
dań EKG i KTG. W ramach przychodni będzie też 
funkcjonowała pracownia badań metodą Holtera. Te 
świadczenia na rzecz mieszkańców będą finansowa-
ne przez Gminę Kleszczów.

- Może jest jeszcze za wcześnie, by pytać 
o dalsze plany, ale jeśli są skonkretyzowane, to 
proszę się nimi podzielić.

- Chciałabym bardzo wprowadzić do naszych 
usług zadania z zakresu medycyny pracy, finanso-
wane przez pracodawców. Będzie to zabezpiecze-
nie potrzeb przedsiębiorców i pracowników, któ-
rych w gminie Kleszczów stale przybywa. Docelowo 
przez spółkę Salus będą realizowane programy pro-
filaktyczne, programy zdrowotne oraz działania edu-
kacyjne finansowane przez gminę. Przychodnia bę-
dzie również wspierała gminę w zakresie zakupu na 
rzecz mieszkańców świadczeń w ramach lecznictwa 
szpitalnego.

- Co trzeba zrobić, by zostać pacjentem 
Kleszczowskiej Przychodni Salus?

- Konieczne jest złożenie deklaracji do tej wła-
śnie przychodni, co skutkować będzie ostatecznym 
wycofaniem przez NFZ deklaracji z innych przychod-
ni, w których wcześniej pacjent był zarejestrowany. 
Druki deklaracji będą dostępne w Punkcie Obsługi 
Klienta w Urzędzie Gminy, a także w ośrodku zdro-
wia. Zanim przychodnia zacznie działalność planuje-
my zrobić takie spotkania informacyjne w każdej wsi 
gminy Kleszczów i tam przyjmować deklaracje pa-
cjentów do naszej przychodni. Druki deklaracji bę-
dzie można otrzymać u sołtysów. Terminy spotkań 
będą podane na stronie internetowej gminy Klesz-
czów.

Chcę przy tym przekazać mieszkańcom gminy, 
że dzięki porozumieniu z NZOZ dr Jacka Chrostow-
skiego będą mogli korzystać z pomocy dotychcza-
sowego personelu, tj. lekarza rodzinnego i pielę-
gniarki-położnej i na nich składać deklaracje, jako na 
personel przychodni Salus. Również dzięki temu po-
rozumieniu oraz złożeniu deklaracji automatycznie 
będzie kontynuowana dotychczasowa dokumentacja 
medyczna pacjenta.

- Czy termin rozpoczęcia działalności Klesz-
czowskiej Przychodni Salus został już ustalony?

- Tak. Ruszamy w sobotę 1 kwietnia. Chcemy 
w tym dniu przeprowadzić różne akcje profilaktyczne, 
konsultacje lekarskie oraz tak podstawowe badania, 
jak badanie EKG, badanie poziomu cukru i inne. Za-
powiemy je szczegółowo na gminnej stronie.

- Czy zmiana dotychczasowej organizacji 
opieki medycznej w gminie Kleszczów była ko-
nieczna?

- Do połowy roku 2016 przepisy prawa bardzo 
ograniczały wprowadzanie zmian i wzbogacanie pa-
kietu usług medycznych przez samorządy. Gmina 
Kleszczów podjęła bardzo dobrą decyzję o utworze-
niu gminnej spółki medycznej, świadczącej usługi 
zdrowotne dla mieszkańców gminy. Było to możliwe 
dzięki zmianie przepisów oraz w oparciu o wytyczne 
„Strategii zdrowia dla Gminy Kleszczów na lata 2014-
2018”. Celem samorządu, jak i moim, jako prezesa 
zarządu, jest zabezpieczenie na wysokim poziomie 
kompleksowej i ciągłej opieki medycznej mieszkań-
com gminy Kleszczów.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał J. Strachocki

Kleszczowska Przychodnia Salus
Rozmowa z Iwoną Bednarek, prezesem zarządu spółki Salus
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Kiedy rekrutacja  
na nowy rok szkolny?
miany w systemie organizacji oświaty, wprowadzane wła-
śnie w Polsce, spowodowały konieczność późniejszego 

niż w poprzednich latach rozpoczęcia naborów do gminnych przed-
szkoli i szkół. Informujemy rodziców, że nie później niż 15 kwietnia 
Urząd Gminy w Kleszczowie poda termin przeprowadzenia postę-
powania rekrutacyjnego.

Odbiór odpadów 
wielkogabarytowych

EKO-REGION sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 23 
i 24 marca od godziny 6.00 na terenie Gminy Kleszczów prowadzo-
ny będzie bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wła-
ścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane sprzed posesji 
według następującego harmonogramu:

W ramach wystawki odbierane będą: ● radia, telewizory, monitory oraz 
inny sprzęt RTV, ● lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD, 
● zużyte opony z samochodów osobowych, ● złom metalowy - rynny, rury, bla-
chy, piece, ● dywany, wykładziny, meble, ● duże opakowania z tworzyw sztucz-
nych bez zawartości - beczki, skrzynki, wiadra, ● elementy stolarki - listwy, deski, 
płyty wiórowe, drzwi, okna, ● odpady zielone - powiązane gałęzie z drzew i krze-
wów, ● baterie, akumulatory.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbiera-
ne: ● odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie, ● odpa-
dy tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, 
koce), ● szkło w żadnej postaci, ● duże opakowania z tworzyw sztucznych po od-
padach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, ● odpady po-
wstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ● odpady zawierają-
ce azbest - eternit.

UWAGA ! Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę od-
bioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas 
rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic i miej-
scowości. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed pose-
sję do godziny 6.00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich 
odbioru - samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywi-
dualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami i miejscowościami 
jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem  
tel. 44/ 632-39-00.

23 marca (czwartek)

● Rogowiec, ● Kamień, ● Dębina, ● Żłobnica, ● Antoniów-
ka, ● Łuszczanowice, ● Łuszczanowice Kolonia, ● Wolica, 
● Czyżów, ● Kocielizna, ● Stefanowizna, ● Adamów, ●Kol. 
Wola Grzymalina, ● Słok - Młyn I
24 marca (piątek)

Łękińsko
● ul. Północna, ● ul. Modrzewiowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Miła, 
●ul. Ustronna, ● ul. Rolna, ● ul. Długa, ● ul. Słoneczna, ● ul. Po-
przeczna, ●ul. Akacjowa, ● ul. Leśna, ● ul. Klonowa, ● ul. Szkol-
na
Kleszczów
● ul. Główna, ● ul. Gliniana, ● ul. Sosnowa, ● ul. Słoneczna, ● ul. 
Szkolna, ● ul. Tylna, ● ul. Krótka, ● ul. Polna, ● ul. Boczna, ● ul. 
Ogrodowa, ● ul. Łączna, ● ul. Osiedlowa, ● ul. Niska, ● ul. Po-
przeczna, ● ul. Cicha, ● ul. Wysoka, ● ul. Sportowa, ● ul. Spa-
cerowa, ● ul. Źródlana, ● ul. Brzozowa, ● ul. Wspólna, ● ul. Ka-
linowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Wrzosowa, ● ul. Jagodowa, ● ul. 
Jarzębinowa, ● ul. Południowa, ● ul. Leśna, ● ul. Jaśminowa, ● 
ul. Poziomkowa, ● ul. Liliowa, ● ul. Słonecznikowa, ● ul. Chabro-
wa, ● ul. Krokusowa, ● ul. Kwiatowa, ● ul. Tulipanowa, ● ul. Wi-
śniowa, ● ul. Różana, ● ul. Malinowa, ● ul. Miła, ● ul. Irysowa, ● 
ul. Wschodnia.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości  
Bogumiłów i Karolów wraz z prognozą oddziaływania  

na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 
1250, 1579) oraz uchwały Rady Gminy Kleszczów Nr XLII/396/2013 z dnia 20 
listopada 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogu-
miłów i Karolów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 
6 marca 2017 roku do 27 marca 2017 roku w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, 
przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w 
godz. od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godz. od 9.00 do 17.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 21 marca 2017 roku w Urzędzie Gminy w Klesz-
czowie o godz. 16.00.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 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 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579) 
w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do w/w dokumentów 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 nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 10 kwietnia 2017 roku.

Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje się 
również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 2014 r. poz. 
1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem po-
twierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

   Wójt Gminy Kleszczów
   SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Z

Pieniądze na odtwarzanie 
rowów

2016 roku Gminna Spółka Wodna w Kleszczowie była jedy-
nym podmiotem, który sięgnął po budżetowe pieniądze na 

zadania z zakresu „Prawa wodnego”. Jak wynika z zamieszczone-
go w gminnym BIP-ie ogłoszenia z 
28 lutego br. spółka otrzymała do-
tację w wysokości 154.850 zł. Umo-
wa dotycząca prac wykonywanych 
na terenie gminy Kleszczów została 
podpisana 28 kwietnia, a rozlicze-
nie wykorzystania dotacji nastąpiło 
10 listopada ub. roku.

W roku 2017 gmina zamierza 
przeznaczyć na odtwarzanie ro-
wów, wykaszanie traw porastają-

cych rowy, a także na oczyszczanie przepustów 156 tys. zł. O te 
pieniądze mogą ubiegać się spółki wodne. Na stronie gminnego 
Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Tablica ogłoszeń” zo-
stała zamieszczona informacja o procedurze pozyskiwania budże-
towych pieniędzy na zadania z zakresu „Prawa wodnego”.

Wnioski o udzielenie dotacji na te zadania należy składać w 
Urzędzie Gminy w Kleszczowie w terminie do 10 września na każ-
dy kolejny rok budżetowy. Możliwe jest też składanie wniosków w 
trakcie roku budżetowego w takim terminie, który umożliwi wyko-
rzystanie dotacji do końca roku budżetowego. Formularz wniosku 
jest dostępny w Urzędzie Gminy - Punkt Obsługi Klienta oraz na 
stronie internetowej www.kleszczow.pl.

JS

W
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Forum Gospodarcze  
Powiatu Bełchatowskiego

Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego organizowa-
ne przez Starostwo Powiatowe odbędzie się w dniach 6 i 7 

kwietnia w Bełchatowie. Na wydarzenie to złożą się nie tylko wykła-
dy, prezentacje i panele dyskusyjne. Będą mu towarzyszyć targi wy-
stawiennicze firm oraz uroczystość rozstrzygnięcia powiatowego kon-
kursu „Firma na medal”. 

Do udziału w forum zostali zaproszeni eksperci, doradcy, przed-
stawiciele podmiotów wspierających biznes, przedsiębiorcy z nasze-
go regionu oraz powiatów, które są partnerami Powiatu Bełchatow-
skiego- zarówno z Polski, jak i z Niemiec, Litwy oraz Ukrainy. 

Szczegółowe informacje na temat Forum będą pojawiać się na 
oficjalnej stronie Powiatu Bełchatowskiego www.powiat-belchatow-
ski.pl. Rejestracja uczestników odbywać się ma poprzez formularz na 
stronie internetowej powiatu.

JS

Konstrukcje ze Żłobnicy  
dla nowych elektrowni

Rozmowa z Jackiem Lechem - wiceprezesem zarządu  
Mostostalu Kraków S.A. 

- Czy w halach przejętych od firmy RUBOR będą Państwo 
realizować zamówienia związane z Waszym kontraktem na bu-
dowę bloku energetycznego w Turowie?

- Mostostal Kraków jest jednym z głównych dostawców kon-
strukcji stalowej w ramach budowy nowego bloku energetyczne-
go o mocy 450 MW w Elektrowni Turów. Na obecną chwilę wiado-
mo, że firma zrealizuje 5 kontraktów dla Generalnego Wykonawcy 
- część w zakresie samych dostaw, a część w zakresie dostaw 
wraz z montażem. Nie ulega wątpliwości, że dla tych zadań kon-
strukcje stalowe będą dostarczać zarówno krakowska, jak i klesz-
czowska wytwórnia.

- Czy pozyskali już Państwo klientów na swoje usługi w 
Polsce środkowej, a jeśli tak, to jakie zamówienia będą realizo-
wane w zakładzie w Żłobnicy?

- Spółka realizuje zamówienia na dostawę i montaż konstrukcji 
stalowych na terenie całej Polski oraz poza granicami. Na obecną 
chwilę wiemy, że w Żłobnicy będzie produkowana konstrukcja do 
Elektrowni Turów, Elektrowni Opole oraz do elektrowni Eesti Ener-
gia NARVA Elektrijaamad w Estonii. Odnośnie przyszłych zamó-
wień, to czas pokaże. Mostostal Kraków nie zamyka się na konkret-
ny obszar realizacji - jeżeli tylko możliwości techniczne pozwalają 
firmie na złożenie oferty handlowej, to jest ona składana i w przy-
padku pozyskania kontraktu jest on realizowany.

- Czy jest planowana rozbudowa istniejących hal w Żłobni-
cy i wprowadzenie przez Państwa firmę dodatkowych usług?

- Wytwórnia Konstrukcji Stalowych w Żłobnicy będzie rozbu-
dowywana, w związku z czym firma poszukuje nowych pracowni-
ków, pełniących funkcję nadzoru na hali produkcyjnej, specjalistów 
z obszaru wycen i technologii oraz pracowników fizycznych: spa-
waczy, monterów, ślusarzy. Cały proces rozbudowy powinien za-
kończyć się w ciągu najbliższych 2 lat. Odnośnie wprowadzania 
dodatkowych usług - na obecną chwilę jest za wcześnie, by o tym 

mówić. Jeżeli taka decy-
zja ostatecznie zapadnie, 
to będziemy o tym infor-
mować.

- Na koniec sierpnia 
ub. roku wartość port-
fela zleceń spółki wyno-
siła 172 mln zł. Jaka jest 
wartość na rok 2017?

- Rok 2016 był rokiem 
trudnym dla całej branży 
budowlanej, odnotowa-
no znaczący spadek pro-
dukcji budowalno-mon-
tażowej w stosunku do 
roku poprzedniego. Nie-
stety kolejny rok, rów-
nież nie zapowiada się 
zbyt optymistycznie. Jed-

nak na tle rynku budow-
lanego, a zwłaszcza ryn-
ku konstrukcji stalowych 
Mostostal Kraków prezen-
tuje się bardzo dobrze. 

Przez ostatnie 2 lata odnotowano dynamiczny wzrost widoczny we 
wszystkich wskaźnikach finansowych. Na obecną chwilę firma pa-
trzy z optymizmem na 2017 rok.

FBSerwis nowym 
gospodarzem w Ruszczynie

ok temu spółka FBSerwis, której udziałowcami są hiszpań-
ski Ferrovial Services International (51 proc.) i polski Budi-

mex (49 proc.) przejęła Amest Kamieńsk, firmę z większościowym 
udziałem inwestora włoskiego, która gospodarowała na składowi-
sku Ruszczyn. Dzięki temu posunięciu FBSerwis uzyskał dostęp do 
jednego z największych w Polsce środkowej składowisk odpadów 
oraz nowoczesnej, uruchomionej w 2015 roku instalacji mechanicz-
no-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, której moc 
przerobowa wynosi 100 tys. ton rocznie, w tym moc linii do produk-
cji paliwa alternatywnego - 20 tys. ton rocznie.

Po przejęciu spółki Amest Kamieńsk, która zarządzała składo-
wiskiem, położonym w pobliżu granic gminy Kleszczów, kilka kilo-
metrów od Czyżowa, Artur Pielech, prezes zarządu FBSerwis S.A. 
zapowiedział „rozbudowę samej instalacji, jak i rozszerzenie dzia-
łalności na odbiór odpadów w woj. łódzkim” (cytat ze strony www.
fbserwis.pl). Jednym z nowych klientów spółki FBSerwis Kamieńsk 
Sp. z o.o. stał się bełchatowski Eko-Region. W czerwcu ub. roku 
spółka poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i za-
gospodarowanie części odpadów. Na przetarg wpłynęło pięć ofert. 
Najkorzystniejsza okazała się propozycja konsorcjum utworzonego 
przez FBSerwis Kamieńsk sp. z o.o. oraz FBSerwis S.A.

JS

II

R

Firma „ROKA”
poszukuje do pracy w Kleszczowie pracowników na stanowisko:

● pracownika ochrony,
● pracownika serwisu sprzątającego

Szczegółowe informacje udzielane są  
pod nr tel. 695-738-459.

Prezes zarządu - Andrzej Kaczan  
i wiceprezes zarządu - Jacek Lech  

z certyfikatem „Budowlana Firma Roku 
2016” przyznanym dla Mostostalu Kraków

Źródło: www.mostostal.com.pl

ciąg dalszy na str. 9



6  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 5/454

Wesołe rytmy  
w kilku językach

rzewodnim wątkiem szóstej edy-
cji Konkursu Piosenki Obcojęzycz-

nej, zorganizowanej 21 lutego przez Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie w auli SOLPARKU były „Wesołe Ryt-
my”. Utalentowani muzycznie i językowo 
uczestnicy (łącznie 50 osób) reprezento-
wali szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjal-
ne z Bełchatowa, Dobryszyc, Dziepółci, 
Gidel, Kleszczowa, Łobudzic, Nowej Brzeź-
nicy, Piotrkowa Trybunalskiego, Pławna, 
Radomska, Rozprzy, Rząśni, Trębaczewa, 
Zelowa i Żytna.

Jury nie miało łatwego zadania z wybo-
rem najlepszych z najlepszych ze względu 
na wysokie umiejętności wokalne i języko-
we uczestników. Wykonawców oceniano w 
dwóch kategoriach wiekowych. Nagrodze-
ni zostali:

♦  Kategoria „szkoły gimnazjalne”: ● I m. 
- Kinga Kubik (Gimnazjum w Łobudzi-
cach), ● II m. - Weronika Wodzińska 
(Gimnazjum w Zelowie), ● III m. - Oli-
wia Czerwińska (Gimnazjum nr 5 w 
Bełchatowie).

♦  Kategoria „szkoły ponadgimnazjalne”: 
● I m. - Katarzyna Cygan i Filip Rej-
micz (VI LO im. Zbigniewa Herber-
ta w Bełchatowie), ● II m. - Adrianna 
Urbańska (I LO im. Władysława Bro-

niewskiego w Bełchatowie), ● III m. 
- Sylwia Ornatowska (LO im. Jana 
Pawła II w Kleszczowie).

Oprócz głównych nagród wręczono 
również wyróżnienia. Konkurs nie był jedy-
ną atrakcją dla przybyłych do Kleszczowa 
gości. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
zadbał o urządzenie kawiarenki języko-
wej i zorganizował muzyczny quiz. Było też 
wspólne śpiewanie karaoke. W organiza-
cję konkursu zaangażowali się uczniowie 
dwóch klas licealnych (II a, II c) oraz dwóch 
klas technikum (II t, III t).

JS

P
„Na wesoło o pisarzach”

Popularyzować czytelnictwo można 
w różny sposób. W kleszczowskim gimna-
zjum 15 lutego odbył się finał Szkolnego 
Turnieju Czytelniczego „Na wesoło o pisa-
rzach”. Podczas pierwszego etapu konkur-
su, który miał miejsce 25 października, każ-
da klasa była reprezentowana przez trzech 
uczniów. Spośród dziesięciu drużyn do fi-
nału zakwalifikowały się dwie, które uzy-
skały największą liczbę punktów. Były to 
drużyny z klas III a (Emilia Jegier, Julia Pa-
bich i Nikodem Podsiadły) oraz II a (Kin-
ga Karasińska, Filip Anszperger i Kacper 
Kęsy). W finałowej rozgrywce przewagę 
dającą zwycięstwo uzyskała klasa III a.

Gościnnie na warsztatach 
ratowniczych

20 lutego uczniowie trzecich klas gim-
nazjalnych gościli w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych, gdzie odbyły się warszta-
ty ratownicze, przygotowane dla nich przez 

uczniów klasy II c i I c pod opieką nauczy-
ciela Piotra Szczepaniaka.

Gimnazjaliści musieli wykorzystać zdo-
bytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Oce-
niano sposób udzielenia pomocy w róż-
nych sytuacjach. Na koniec każda z sytu-
acji została odtworzona jeszcze raz przez 
uczniów liceum, tak by pokazać poprawny 
sposób udzielenia pomocy.

We współpracy z łódzkim 
centrum

ZSP w Kleszczowie we współpracy 
z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli i Kształcenia Praktycznego realizuje 
dwa projekty: „Integracja przemysłu i edu-
kacji – kontynuacja” oraz „Egzamin zawo-
dowy bez stresu”. Celem pierwszego jest 
umożliwienie uczniom z sześciu techników 
na terenie woj. łódzkiego udziału w dodat-
kowych zajęciach teoretycznych oraz prak-
tycznych z zakresu organizacji i zarzą-
dzania produkcją. Projekt wystartował na 
początku 2017 r. i potrwa do 30 września 
2018 r.

Drugi z projektów rozpoczął się we 
wrześniu 2016 r., a będzie ukończony 
w sierpniu br. Jego cel to lepsze przygoto-
wanie uczniów do zewnętrznego egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

technik mechatronik. Jednym z elementów 
jest kurs dla nauczycieli kształcenia zawo-
dowego. Uzyskają oni uprawnienia egzami-
natora zewnętrznego.

Studentki z Azji gościły  
w ZSP

Koreanka Soo Min i Indonezyjka Elsa 
- wolontariuszki z międzynarodowej orga-
nizacji studenckiej AIESEC gościły przez 
kilka dni w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych. Poprowadziły warsztaty języko-
we dla uczniów naszej szkoły, których te-
matem była nie tylko prezentacja własnych 
krajów ojczystych, ale też planowanie przy-
szłej kariery zawodowej. Zajęcia prowadzo-
ne w języku angielskim miały formę prezen-
tacji i warsztatów.

Powrót do przeszłości
Od 7 do 20 lutego w Szkole Podstawo-

wej im. J. Korczaka w Kleszczowie można 
było oglądać wystawę pokazującą przed-
mioty i sprzęty niezbędne dawniej w każ-
dym gospodarstwie. Organizatorem wy-
stawy była klasa I b z wychowawczynią, 
Aleksandrą Kusiak. Uczniowie przynosi-
li pamiątki związane ze swoimi dziadkami 
i pradziadkami. Ciekawe eksponaty dostar-
czali także sami rodzice uczniów oraz na-
uczyciele. 

Na wystawie można było podziwiać 
m.in. tarę, kołowrotek, nożyce do strzyże-
nia owiec, łopatę i kosze do wypieku chle-
ba, cep do młócenia zboża, uprząż dla ko-
nia, moździerze, żelazka na „duszę”, lampy 
naftowe, fotograficzny aparat mieszkowy, 
projektor do wyświetlania slajdów, radio-
gramofon i zbiór płyt winylowych.

- Wystawa wywołała wspomnienia u 
starszych osób i zaciekawienie u najmłod-
szych - mówi Aleksandra Kusiak. - Uwa-
żam, że takie przedsięwzięcia wiążą ze 
sobą pokolenia i uczą szacunku do historii.

Żywa lekcja przyrody
Uczniowie klas V i VI SP Kleszczów 

mieli okazję uczestniczyć w egzotycznej 
lekcji przyrody. Tematem zajęć była bu-
dowa, środowisko życiowe oraz zwycza-
je płazów. Oglądali żywe gatunki płazów 
bezogonowych (kumak dalekowschod-
ni, rzekotka australijska) oraz ogoniastych 
(traszki). Mieli okazją zobaczyć i dotknąć 
ropuchę oraz salamandrę tygrysią. Zajęcia 
prowadził edukator z Agencji Impresaryjno-
-Artystycznej Klaps Art z Krakowa.

Szkolne wieści

ciąg dalszy na str. 8
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Ostatkowi przebierańcy
statkowe tradycje dzielnie podtrzymują uczniowie z koła te-
atralno-recytatorskiego, działającego w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Kleszczowie. 28 lutego trzynaścioro przebierańców wraz 
ze swoją instruktorką Dominiką Szwed-Kipigroch odwiedzało kolej-
no gminne instytucje. Wnosili do nich radosny hałas, pięknie recy-
towali swoje kwestie, częstowali pączkami i faworkami.

Radosna i hałaśliwa teatralna grupa pożegnała zapusty ostat-
kowymi występami. W gronie przebierańców, którzy 28 lutego od-
wiedzili także Urząd Gminy, prezentując swój mini-spektakl przed 
wójtem Sławomirem Chojnow-
skim, były cztery anioły, był też 
diabeł, dziad, baba, dwie cy-
ganki, cygan, koza, bocian i 
niedźwiedź. Do ostatkowych 
występów, wskrzeszających 
staropolskie tradycje, grupa 
z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry przygotowywała się od mie-
siąca.

- Ciężko było znaleźć ory-
ginalne, stare teksty - mówi in-
struktorka koła, pani Dominika. 
- Trafiłam na nie dopiero w archiwalnych czasopismach w Bibliote-
ce Pedagogicznej w Radomsku.

Huczną zabawą taneczną pożegnała natomiast tegoroczny dłu-
gi, bo 2-miesięczny karnawał społeczność przedszkola w Klesz-
czowie. 25 lutego w pięknie udekorowanej sali Stowarzyszenia 

Mieszkańców Wsi Żłobnica najpierw odbyła się zabawa dla przed-
szkolaków. Wesołym tańcom z udziałem przebierańców przygląda-
li się rodzice dzieci. Fotograficzny zapis zabawy znaleźć można na 
stronie www.wikom.pl/ppskleszczow.

Od godz. 20 karnawałową zabawę rozpoczęli dorośli - w tym ro-
dzice przedszkolaków z Kleszczowa oraz pracownicy przedszkola. 
Bawiono się przy muzyce wykonywanej przez zespół „Cover Dan-
ce”, a w ramach składki 210 zł od pary były cztery gorące dania, 
przystawki i ciasto. Zabawę urozmaicił konkurs na najlepsze karna-
wałowe przebranie. Można je było utrwalić na fotografii - pod ręką 
była „fotobudka”.

JS

Nowatorskie rozwiązania
ak mówi Bruno Siemieniuk - członek zarządu spółki Zakład 
Komunalny „Kleszczów”, przy tworzeniu specyfikacji tech-

nicznej, potrzebnej do ogłoszenia przetargu, były brane pod uwa-
gę m.in. sugestie dyrektorów szkół, przedszkoli, a także Gminne-
go Ośrodka Kultury.

- Grono to zwracało uwagę przede wszystkim na bezpie-
czeństwo przewozu dzieci w wieku od przedszkola do gimna-
zjum - mówi. - To dzięki tym konsultacjom zadbano o odpowied-
nie skuteczne nagłośnienie wraz z bezprzewodowym mikrofonem 
opiekuna. Zamontowane bezwładnościowe pasy pozwalają na bez-
pieczne zapięcie dzieci. W pasach bezpieczeństwa górny punkt 
mocowania można obniżyć o prawie 20 cm, przeciągając pas przez 
ruchomą szlufkę. Pas przytrzymuje bark dziecka i nie przebiega 
przez jego szyję.

Fotele od strony okien zo-
stały zaopatrzone w system 
szybkiego zatrzaskowego za-
pięcia ISOFIX (fot. 1). Umoż-
liwia to bezpieczne przewoże-
nie małych dzieci w fotelikach 
lub na podkładkach, wyposa-
żonych w ten standard zapięć. 
To pozwoli na wspólny, bez-
pieczny wyjazd rodzicom wraz 
z pociechami.

Jeszcze jedno wyjątkowe rozwiązanie, zastosowane przez VO-
LVO to wyposażenie każdego z autobusów w dwa specjalnej kon-
strukcji fotele pasażerskie z uchylnym oparciem. Po zwolnieniu 
specjalnej blokady i odchyleniu oparcia rozkłada się automatycznie 

fotelik z 4-punktowym syste-
mem zapięcia dla niemowlaka 
(fot. 2). Fotelik jest ustawiony 
tyłem do kierunku jazdy, dzię-
ki czemu opiekun może sie-
dzieć naprzeciwko dziecka. 
To rozwiązanie zadowoli oso-
by podróżujące z niemowla-
kiem na rękach, w nosidełku 
czy w składanym wózku.

W dwóch tzw. nisko wej-
ściowych autobusach wy-
gospodarowano miejsce dla 

osób na wózkach inwalidzkich, w tym także cięższych, elektrycz-
nych. Ręcznie rozkładany najazd ułatwi dostanie się do środka i 
opuszczenie pojazdu. W każdym z tych dwóch autobusów są miej-
sca do bezpiecznego zakotwiczenia dwóch wózków. Bezstopnio-
we wejście przez szerokie drzwi to także istotne ułatwienie dla star-
szych pasażerów czy kobiet z wózkami dziecięcymi.

Oprócz tych istotnych rozwiązań technicznych warto zauważyć, 
że trzy wewnętrzne kamery umożliwiają kierowcy monitorowanie 
całego wnętrza (fot. 3) - szczególnie zatoki na wózek i środkowych 

drzwi. Autobusy wyposażone 
są w blokadę, która uniemoż-
liwia ruszenie pojazdu przy 
otwartych drzwiach i dźwięko-
wą sygnalizację („zapnij pasy”, 
STOP na żądanie, otwieranie 
drzwi).

Dobrze widoczne są miej-
sca (jaskrawożółte poręcze), 
których bezpiecznie może 
się trzymać stojący pasażer. 
Bezpieczeństwo zwiększa 
LED-owe podświetlenie kra-

wędzi oraz oświetlenie zewnętrzne przestrzeni przy środkowych 
drzwiach. 

JS

OJ

1

2

3
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Sprzedam działkę budowlano-rolną  
z lasem o pow. 1,088 ha, szer. 35 m, 

w miejscowości Wolica.
Tel. 697-954-012.

Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

Szkolni mistrzowie ortografii
Głównym wydarzeniem Światowego 

Dnia Języka Ojczystego w SP Kleszczów 
była IV edycja Dyktanda Szkolnego. W po-
szczególnych klasach tytuły MISTRZA OR-
TOGRAFII zdobyli: ● Amelia Witasik - klasy 
II, ● Weronika Szluga - klasy III, ● Mateusz 
Tarnowski - klasy IV, ● Marta Kuc - klasy 
piąte, ● Natalia Szymanek i Julia Bujacz - 
ex aequo - klasy szóste.

Bezpieczny czyli jaki 
Internet?

Po raz dziewiąty Szkoła Podstawowa w 
Kleszczowie zorganizowała Tydzień Bez-
piecznego Internetu. W każdej z klas przy-
pomniano o zasadach bezpiecznego korzy-
stania z zasobów sieciowych. Uczniowie 
wzięli udział w konkursach tematycznych. 
Dla klas I-III zadaniem było wykonanie pla-
katu, ilustrującego zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu. Laureatami zosta-
li: I m. - Zuzia Stępień (III a), II m. - Nad-

ia Bukowiec (III d), III m. - Dawid Bednarski 
(I b). Z kolei uczniom klas IV-VI postawio-
no za cel ułożenie jak najtrafniejszego ha-
sła na temat bezpiecznego korzystania z 
zasobów sieciowych. Nagrodzeni to: I m. - 
Miłosz Dylak (V a), II m. - Bartłomiej Kołba 
(IV c), III m. - Marta Kuc (V a). W trzecim z 
konkursów (na filmik lub animację, poświę-
coną zasadom bezpieczeństwa w sieci) na-
grodzeni zostali: I m. - Julia Bujacz i Anna 
Szafrańska (VI c), II m. - Bartłomiej Kołba 
(IV c), III m. - Wiktor Falarz (IV b).

Mocny finał karnawału
„Karnawał, Walenty i nasze talenty” - 

pod takim hasłem w Szkole Podstawowej 
im. M. Kopernika w Łękińsku odbyła się 14 
lutego szkolna zabawa choinkowa. Placów-
ka posiadająca certyfikat „Szkoły Odkryw-
ców Talentów” przygotowała program, w 
którym mogli się zaprezentować uczniowie 
z talentami wokalnymi, tanecznymi, spor-
towymi czy naukowymi. W występach bra-
li też udział rodzice i nauczyciele.

Program zdominowały utwory wokal-
ne (m.in. „Pokaż, na co cię stać” w wykona-
niu kl. IV, „Mam tę moc” w wykonaniu Zosi 

Białek, „Wyjątkowo zimny maj” w interpre-
tacji Mai Augustyńczyk, „Dozwolone od lat 
osiemnastu” Liliany Kęsy) oraz układy ta-
neczne (m.in. „Toca, toca” uczennic klasy 
I, taniec do przeboju z filmu „Grease” wyko-
nany przez uczniów kl. III a i III b, „belgijka” 
zaprezentowana przez uczniów kl. V i VI). 
Były też uczniowskie pokazy karate oraz 
występ rodziców w skeczu „Wywiadówka”.

Program choinkowej zabawy wymagał 
wielu przygotowań technicznych oraz pra-
cochłonnych dekoracji (z motywami Walen-
tynek). Było w nie zaangażowanych wielu 
nauczycieli.

Opracował JS z wykorzystaniem 
informacji i zdjęć udostępnionych 

przez szkoły samorządowe

„Dzień Przedsiębiorczości” 
po raz kolejny

2016 roku w 13. edycji „Dnia przedsiębiorczości” uczestni-
czyło 699 szkół, 36.486 uczniów oraz 14.836 firm i insty-

tucji. Do projektu kolejny raz przystąpił kleszczowski Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych. I kolejny raz znalazł się na liście najlepszych 
organizatorów „Dnia Przedsiębiorczości”.

- Młodzież liceum ogólnokształcącego i technikum mogła odbyć 
praktyki w wybranych przez siebie zakładach pracy i instytucjach, 
w miejscu swojej nauki albo zamieszkania - mówi Katarzyna Woj-
tania, doradca zawodowy w ZSP w Kleszczowie. - Takie prakty-
ki pomagają zweryfikować wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, 
zdobyć informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspo-
zycjach niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Pozwalają też 
zapoznać się z organizacją i zarządzaniem firmą, poznać specyfi-
kę tych miejsc pracy i stanowisk, które są dostępne tylko w „Dniu 
Przedsiębiorczości”.

Kolejna edycja ogólnopolskiego projektu jest zaplanowana na 
26 kwietnia. Dyrektor ZSP w Kleszczowie wychodząc naprzeciw 
postulatom uczniów, w zgodzie z regulaminem „Dnia Przedsiębior-
czości”, zaplanowała jego realizację na 24 kwietnia.

- Serdecznie zapraszamy pracodawców z terenu gminy Klesz-
czów do włączania się do projektu - mówi Katarzyna Wojtania. - 
Pracodawcy chcący zgłosić i zaprezentować swój zakład pracy 
oraz zdobyć najlepszych pracowników mogą się zarejestrować na 
stronie internetowej www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl w 
zakładce „Firma”.

W kleszczowskim zespole szkół koordynatorkami działań zwią-
zanych z „Dniem Przedsiębiorczości” są Eliza Jagła - nauczyciel 
podstaw przedsiębiorczości oraz Katarzyna Wojtania - doradca za-
wodowy.

JS

Mój wymarzony park
- przykłady prac konkursowych

Autor:
Miłosz Małofiej - kl. 
V SP w Łękińsku

Autorka:
Patrycja Zakolska - 
kl. III d SP  
w Kleszczowie

Autor:
Bartosz Kowalczyk 
- kl. III a SP  
w Łękińsku

W
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Pieniądze z PROW  
na restrukturyzację małych 

gospodarstw
30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski 

o wsparcie restrukturyzacji małych gospodarstw z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana 
jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł.

O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest po-
siadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 
tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik 
lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesią-
ce poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomo-
cy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospo-
darczej.

W tym naborze o wsparcie będzie mógł ubiegać się ten, kto 
prowadząc działalność rolniczą poza terenami zagrożonymi afry-
kańskim pomorem świń (ASF), zdecyduje się na rozwój swojego 
gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie 
się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

Przyznana pomoc będzie wypłacana w dwóch ratach - najpierw 
80 proc. premii, a kolejne 20 proc. po zrealizowaniu założonych w 
biznesplanie inwestycji. Rolnik na przeprowadzenie restrukturyza-
cji swojego gospodarstwa będzie miał 3 lata. W tym czasie wiel-
kość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do poziomu 
co najmniej 10 tys. euro i powinna być co najmniej 20 proc. wyż-
sza w porównaniu z rokiem, w którym złożono wniosek o przyzna-
nie pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach 
Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położe-
nia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem 
upoważnionej osoby bądź wysłać wniosek rejestrowaną przesył-
ką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypad-
ku o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Na podstawie przy-
znanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania po-
mocy. Pod uwagę będą brane m.in.: docelowa wielkość gospodar-
stwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek 
wnioskodawcy.

Więcej informacji o programie, a także formularze i dokumenty 
można znaleźć na stronie internetowej ARiMR.

JS

Koncert z klasą
arie Fajtova - śpiewaczka Opery Praskiej, Adam Zdunikowski - te-
nor występujący m.in. na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie, Piotr 

Gładki - pochodzący z Radomska, a obecnie mieszkający w Wiedniu dyrygent i 
skrzypek, orkiestra Wiener Solisten Orchester, złożona z muzyków wiedeńskiej 
orkiestry operowej i Filharmonii Wiedeńskiej oraz Piotr Bałtroczyk - satyryk, kon-
feransjer i prezenter telewizyjny: to znakomite grono wystąpiło w niedzielę 5 mar-
ca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie z programem, 
przygotowanym z okazji Dnia Kobiet. Program koncertu zdominowała muzyka 
z operetek tak znanych kompozytorów, jak Johann Strauss, Franz Lehar czy Ro-

bert Stolz. Dzięki świetnej 
akustyce kleszczowskiej 
sali widowiskowej muzycy i 
śpiewacy mogli w pełni za-
prezentować swój kunszt.

W głównym holu GOK 
można by ło  podz iw iać 
otwartą tego dnia wysta-
wę numizmatyczną „Ko-
biety na banknotach świa-
ta”. Polskie Towarzystwo 
Numizmatyczne, którego 
członek Kazimierz Madej 
udostępnił większość pre-
zentowanych banknotów z 
wielu różnych krajów świa-
ta, jest współorganizatorem 
tej tematycznej ekspozycji. 

Przyzwyczajeni do wy-
glądu banknotów polskich, 
z którymi mamy do czynie-
nia na co dzień, zachwy-
cimy się nie tylko graficz-
nym opracowaniem wielu 
- będących także w obiegu 
- banknotów, ale zobaczy-

my ich bardzo różne formaty. Wystawę można będzie oglądać najprawdopodob-
niej aż do 9 kwietnia. 

Odwiedzający GOK będą też mieli okazję obejrzeć profesjonalnie oprawione 
prace uczestników kleszczowskich warsztatów tkactwa artystycznego, prowadzo-
nych przez artystę Józefa Jakubczyka.

Obszerny fotoreportaż z koncertu - na stronie www.gok.kleszczow.pl. 
JS

Konstrukcje ze Żłobnicy
- W ub. roku dynamicznie rosła sprzedaż i wynik operacyj-

ny Mostostalu Kraków (sprzedaż po siedmiu miesiącach wy-
niosła 121,5 mln zł wobec 72,1 mln zł przed rokiem, a wynik 
operacyjny miał poziom 5,7 mln zł wobec 0,8 mln zł rok wcze-
śniej). Jakie działania organizacyjne oraz pozyskane zamówie-
nia przełożyły się na tak świetne rezultaty?

- Wzrost sprzedaży jest wynikiem wielu czynników. Po zmianie 
Zarządu w 2014 r. Spółka przeszła reorganizację, która zmieniła 
jej podejście do biznesu. Zostały przed nią postawione nowe cele, 
które są nieustannie realizowane. Ważnym aspektem jest również 
fakt, że zwiększona została kontrola nad realizacją kontraktów. 
Ponadto Mostostal Kraków jest firmą stawiającą na dynamiczny 
rozwój, dlatego oprócz inwestowania w krakowską i kleszczow-
ską wytwórnię, inwestuje również w pracowników. Spółka zatrud-
nia specjalistów z branży konstrukcyjno-budowlanej, a obecnych 
pracowników doszkala. Wynika to z podejścia, że najważniejszą 
wartością Mostostalu Kraków jest kompetentny zespół. Odzwier-
ciedleniem profesjonalizmu firmy, poza certyfikatami, są zdobyte 
referencje.

Rozmawiał Jerzy Strachocki

SPRZEDAŻ
• piasku budowlanego (do zasypu  

fundamentów, pod kostkę brukową)
• ziemi ogrodniczej wysokiej jakości, 

wzbogaconej torfem wraz z transportem
Tel. 693-938-017

Do sprzedania dwie działki położone obok siebie.  
Łączna powierzchnia działek 2890 m kw.

Działki budowlano-usługowe, z pozwoleniem na budowę,  
posiadają wszystkie media oraz podjazd.

Zielona okolica, miłe sąsiedztwo.  
Wola Grzymalina Kolonia. 

Tel. 604 333 445

Od

M

ciąg dalszy ze str. 5
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Łódzki WFOŚiGW dopłaca  
do termomodernizacji

mln zł przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie (do 40 

proc. kosztów kwalifikowanych) prac z zakresu termomoderniza-
cji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a także w zabudowie 
bliźniaczej i szeregowej.

Prace termomodernizacyjne to nie tylko docieplenie ścian ele-
wacji, ale także ocieplenie dachów, stropodachów, podłóg na 
gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami oraz 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres rzeczowy przedsię-
wzięcia musi jednak wynikać z przeprowadzonego audytu ener-
getycznego. Jeżeli pokaże to audyt, uzupełnieniem prac termomo-
dernizacyjnych może być modernizacja lub wymiana źródła ciepła 
(pieca) wraz z ewentualną modernizacją lub wymianą instalacji c.o. 
i c.w.u.

Szczegółowe informacje o tym i innych programach dofinanso-
wania, ważne dokumenty, a także lista banków współpracujących 
z łódzkim WFOŚiGW są dostępne na stronie www.zainwestujweko-
logie.pl/osoby_fizyczne.php.

JS

W szkolnym sporcie
Klasowe skoki wzwyż. Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawo-

wej w Kleszczowie skacząc wzwyż rywalizowali o puchar dyrektora. 
O wyniku danej klasy decydowała suma skoków oddanych przez 
drużynę złożoną z 3 dziewczynek i 3 chłopców. Puchar wywalczy-
ła klasa VI b z wynikiem 715 cm, druga była kl. V a (także 715 cm), 
a trzecia - kl. VI a (695 cm). Więcej informacji o przebiegu turnieju - 
na stronie spkleszczow.pl

Awans koszykarzy. 16 lutego w Mistrzostwach Powiatu Beł-
chatowskiego w Piłce Koszykowej Chłopców reprezentacja ZSP 

K l e s z c z ó w  z a j ę -
ła pierwsze miejsce i 
awansowała do półfi-
nału wojewódzkiego.

Drużyna wystąpi-
ła w składzie: Jakub 
Pintos, Filip Wróblew-
ski, Jakub Kuśmierski, 
Rafał Żuberek, Błażej 
Miara, Mateusz Gał-
czyński, Maciej Ka-
niewski, Dawid Roga-
l iński, Błażej Ćwiek, 

Łukasz Łyszkowicz, Karol Zych.
Drugie miejsce sztafety pływackiej. 22 lutego w półfina-

le wojewódzkim sztafet pływackich nasz Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych reprezentowały sztafety dziewcząt i chłopców. Każdy 
z dziesięciu zawodników drużyny miał do pokonania 50 m stylem 
dowolnym. Chłopcy zajęli drugie miejsce, dziewczęta - czwarte.

Program „Szkolny Klub Sportowy”. Dwa razy w tygodniu po 
60 minut dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych będą odby-
wać uczniowie kleszczowskiego LO i TNT, którzy przystąpili do mi-
nisterialnego programu „Szkolny Klub Sportowy”. Zajęcia prowadzi 
nauczyciel WF Robert Pawlicki. Program potrwa do połowy grudnia 
(z wakacyjną przerwą). Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów 
uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. Więcej o programie: www.
lszs.pl/sks.html.

Dobrze wspominają  
pobyt w SOLPARKU

imo że zajęć w ciągu dnia było sporo, to znalazła się jeszcze 
chwila na drzemkę, sauny, bilard i piwko. W samym kom-

pleksie można znaleźć naprawdę wiele rozrywek. Warunki hotelo-
we bardzo dobre, a do tego wyśmienite jedzenie i kawa z ekspre-
su. Co niektórzy nawet przytyli - to fragment relacji ze styczniowego 

pobytu w kleszczow-
s k i m  S O L P A R K U 
10-osobowej  grupy 
triathlonistów. Druga 
grupa przebywała w 
naszym kompleksie od 
23 do 26 lutego.

O b s z e r n i e j s z a 
opowieść z treningów, 
ilustrowana zdjęcia-
mi została zamiesz-
czona na stronie www.
triclub.pl. Z kolei pod 

adresem https://youtu.be/yC4VQ5JIThs znajdziemy filmik, który 
w skrócie pokazuje treningi triathlonistów - na basenie SOLAPRKU, 
w siłowni, a także trening biegowy w plenerze. Przy okazji przypo-
mnimy sobie uroki tegorocznej zimy.

S p o r t

S p o r t

5

M

 
Siłownia czynna dłużej

SOLPARK przypomina, iż od 1 marca uległy zmianie godziny 
otwarcia siłowni. Dbający o zdrowie i smukłą sylwetkę mogą już te-
raz trenować codziennie również rano. Siłownia jest czynna od po-
niedziałku do piątku w godz. 10:00-21:30, a w weekendy i święta - 
10:00-18:00. 

Finalistki wyborów miss w SOLPARKU
Już po raz drugi SOLPARK będzie gościł finalistki Miss Poli-

techniki Łódzkiej. Tym razem ekipa spędzi w kompleksie dwa dni. 
Finalistki czeka profesjonalna sesja fotograficzna na basenie oraz 
w strefie SPA. Gala finałowa odbędzie się w kwietniu. Efekty pracy 
będziemy mogli wkrótce podziwiać na fan page’u SOLPARKU oraz 
podczas finałowej gali Miss Politechniki Łódzkiej. 

Rozrywka dla każdego
Gra w kręgle to coraz powszechniejsza forma relaksu. To ide-

alny sposób na aktywne spędzenie czasu oraz świetną zabawę w 
większym gronie. Wyzwala ducha walki i z każdą kolejną rozgrywką 
podnosi poziom rywalizacji. Kręgielnia w SOLPARKU jest przysto-
sowana także dla najmłodszych, poprzez zainstalowanie automa-
tycznie wysuwających się płotków ułatwiających grę. Z czteroto-
rowej kręgielni można korzystać od wtorku do piątku w godzinach 
16:00-22:00, a w weekendy i święta - 14:00-22:00.

PROSTO Z SOLPARKU

Foto ze strony www.triclub.pl

E  K  O  I  N  S  T  A  L 
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW

Z DOFINANSOWANIEM GMINY W ZAKRESIE
rekuperatory, pompy ciepła, elektrownie

słoneczne         
ponadto projektujemy i wykonujemy

instalacje wod.- kan. i elektryczne

 TEL. 604 296 362     KLESZCZÓW, UL. GŁÓWNA 122
                                         WWW.EKOINSTALACJE.PL
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Wygrali w halowych mistrzostwach
lutego odbyły się Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w Halowej Piłce 
Nożnej drużyn do lat 16. Wśród sześciu drużyn był też zespół LKS Omega 

Kleszczów. Wyniki rozegranych meczów: ● 0:0 z Łękawą, ● 2:1 z Klukami, ● 2:1 z Zelo-
wem, ● 2:1 z Ruścem, ● 5:1 z Rasami.

Kleszczów po odniesieniu zwycięstwa awanso-
wał do międzypowiatowego etapu mistrzostw w ha-
lowej piłce nożnej. Ten turniej odbędzie się 2 marca 
w hali sportowej SOLPARKU w Kleszczowie.

Skład drużyny LKS Omega Kleszczów: Jakub 
Peroński, Tomasz Flaszka, Mateusz Morawski, Bar-
tosz Winkler, Filip Kuliberda, Sebastian Krakowski, 
Jakub Warzyński, Marcel Góra, Kamil Szczęsny, 

Kacper Węglarski. Trenerem drużyny jest Marcin Szymak.

Dobre wyniki biegaczek
Halowych Mistrzostwach Polski U20, które odbyły się w Toruniu 11 i 12 lutego 
wystąpiły m.in. dwie lekkoatletki LKS Omega Kleszczów. Agnieszka Kuśmierek 

w biegu na 1500 m wywalczyła VII miejsce z czasem 5:01.07. Karolina Iznerowicz na 
dystansie 3000 m zdobyła VIII lokatę z wynikiem 10:47.00.

Trenerem zawodniczek jest Tomasz Bednarski.

Wygrana Wiktora Blady
lutego w Łodzi w zawodach strzeleckich „Puchar Zimy” Wiktor Blada - miesz-
kający w Wolicy zawodnik Okręgowego Klubu Strzelectwa Sportowego „10-ka" 

z Radomska wywalczył pierwsze miejsce wśród młodzików. Strzelając z pistoletu pneu-
matycznego (30 strzałów) zdobył 269 pkt. Za nim uplasował się jego kolega klubowy Ja-
kub Gal (233 pkt.). W. Blada jest drugi sezon w kadrze wojewódzkiej.

Omega na trzecim miejscu
śród siedmiu drużyn, które w Konstantynowie Łódzkim rywalizowały w I rundzie 
Ligi Wojewódzkiej Juniorów OZPC w Łodzi była też Omega Kleszczów. Sekcję 

podnoszenia ciężarów reprezentowało sześcioro zawodników: Michał Kacprzyk, Szy-
mon Koper, Aleksandra Kopka, Sylwia Oleśkiewicz, Karol Stróż i Monika Szymanek. 
Trenerem zawodników Omegi jest Sebastian Ołubek. Drużyna z Kleszczowa zajęła 
trzecie miejsce. Wygrali ciężarowcy LKS Dobryszyce, drugi był Gryf Bujny. 

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

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TĘCZA, 
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)

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

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

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

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

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

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

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

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

Gdzie zgłaszać awarie?

S p o r t

S p o r t

S p o r t

S p o r t
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POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-36-34
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki 
Izba Przyjęć główna  635 85 34
 Urząd Gminy Centrala 731-31-10
w Kleszczowie Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY
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Bełchatowska Grupa  
Ubezpieczeniowa

z siedzibą w Bełchatowie (ul. Czapliniecka 44)
tel. 44/ 635 03 30, kom. 507 080 965

reprezentuje niżej wymienione towarzystwa ubezpieczeniowe

w imieniu których zawiera POLISY UBEZPIECZENIOWE w zakresie:
● komunikacji AC, OC, NNW
●  majątkowe (budynki i budowle od ognia i innych żywiołów; 

mienie od ognia i innych żywiołów, kradzieży, dewastacji)
● nieszczęśliwych wypadków
● odpowiedzialności cywilnej
● turystyczne
DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE
Upoważniony przez Bełchatowską Grupę Ubezpieczeniową 
do kontaktu:

RYSZARD KRUSZYŃSKI
Łuszczanowice 27

tel. 604-052-923

aproszenie na warsztaty otrzymali też uczniowie - laureaci 
rozstrzygniętego wcześniej konkursu „Mój wymarzony park”. 

Wszystkie zgłoszone do konkursu prace zostały wyeksponowane na 
dużych tablicach, stanowiąc barwne tło dla toczącej się później dyskusji 
o przedstawionym opracowaniu urbanistycznym.

Na otwarcie warsztatów został pokazany 3-minutowy film, zrealizo-
wany podczas promocji projektu „Zielone Serce Kleszczowa” w szko-
łach naszej gminy. Dzieci opowiadały o tym, co - ich zdaniem - powinno 

się znaleźć w wymarzonym parku w Kleszczowie. Swoje wizje przetwo-
rzyły później w kolorowe obrazki złożone na konkurs.

Osoby zgromadzone w GOK-u mogły poznać laureatów konkur-
su. Zostali oni zaproszeni na scenę, gdzie z rąk wójta Sławomira Choj-
nowskiego (fot. 1) odebrali satysfakcjonujące - naszym zdaniem - na-
grody rzeczowe. Po tej ceremonii prowadzący warsztaty Sławomir 

Kamiński, który jest zarazem koordynato-
rem projektu „Zielone Serce Kleszczowa”, 
przedstawił przebieg prac. Następnie popro-
sił urbanistę Damiana Radwańskiego (fot. 2) 
o szczegółowe zaprezentowanie najważniej-
szych rozwiązań proponowanych dla terenów 
po południowej stronie SOLPARKU. Cho-
dzi o (opisane bliżej w wydaniu 01/2017 „IK”) 
strefę aktywności, złożoną z trzynastu krate-
rów, z odrębnymi atrakcjami, przypisanymi 
do każdego z nich oraz o urządzenie parku, 

którego powierzchnia podzielona została na 26 prostokątów o różnych 
gabarytach i strukturze nasadzeń.

Po zakończeniu multimedialnej prezentacji zaczęła się kolejna 
część warsztatów - ponad 30 osób zasiadło przy ustawionych na sali 

stołach (fot. 3). Część z nich zadawała pytania urbanistom, część - 
zgłaszała własne przemyślenia i rozwiązania dla terenów sąsiadują-
cych z SOLPARKIEM. Ci mieszkańcy, którzy nie odważyli się (albo nie 
zdążyli) zabrać głosu publicznie mogli swoje zdanie zapisać w specjal-
nych ankietach. Każda z osób obecnych na sali miała szansę ocenić 
koncepcję przedstawioną przez GT Real Estate, odpowiadając m.in. na 
pytania: ● czego Twoim zdaniem w niej brakuje, ● co Twoim zdaniem 
stanowi jej najmocniejszą stronę, ● podaj przykład z Polski bądź zagra-
nicy inwestycji/przestrzeni publicznej, która Twoim zdaniem mogłaby 
znaleźć się w Zielonym Sercu Kleszczowa.

Głównym celem zorganizowanych 28 lutego warsztatów urbani-
stycznych ma być wypracowanie spójnej wizji strefy aktywności oraz 
parku czyli tego, co w pierwszej kolejności powstanie na terenach zielo-
nych przy SOLPARKU.

Przypominamy o tym, że projekt „Zielone Serce Kleszczowa” ma 
swój profil: www.facebook.com/zielonesercekleszczowa. Znaleźć 
tam można m.in. wspomniany już film ze spotkań przeprowadzonych 
w szkołach.
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Konkurs na 25 lat PSP
omendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywil-
nej Kraju ogłosił XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 

Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomoc-
ni”. Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie w pracach plastycznych pro-
fesjonalnej formacji jaką jest Państwowa Straż Pożarna, ukazanie strażaków-ra-
towników podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

„Ważne są przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugie-
mu człowiekowi, realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Państwo-
wej Straży Pożarnej” - czytamy w zapowiedzi konkursu na stronie www.straz.gov.
pl, gdzie zamieszczony też został regulamin. Prace uczniów powinny zostać prze-
kazane przez szkoły na etap powiatowy do 31 marca. Lista laureatów centralnego 
etapu ogłoszona zostanie w czerwcu.
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Wzięli na warsztat „Zielone Serce Kleszczowa”
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