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Dzień Otwarty w ZSP

Wybory do Izby Rolniczej

Nabór 
do przedszkoli

Politechnika Łódzka 
patronem TNT
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Zaczęli nową kadencję
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ubliczne przedszkola samorządowe 
w Kleszczowie, Łękińsku i Łuszcza-

nowicach prowadzą w marcu rekrutację. 
Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na 
rok szkolny 2011/2012 wydawane są w pla-
cówkach do 31 marca.

W każdym z przedszkoli tradycyjnie orga-
nizowane są także DNI OTWARTE. Prezen-
tacja placówek zainteresowanym rodzicom i 
dzieciom odbyła się: w Kleszczowie 11 mar-
ca, a w Łuszczanowicach - 15 marca. Przed-
szkole w Łękińsku otworzy swe podwoje 17 
marca od godz. 9.30.

Kleszczów
- najlepiej oświetloną gminą

mina Kleszczów uczestniczyła w konkursie „Najlepiej Oświetlona Gmina i Mia-
sto”, przeznaczonym dla miast i gmin, które w dwóch ostatnich latach przepro-

wadziły na swoim terenie inwestycje oświetleniowe. W tym roku konkurs miał swoją 
trzynastą edycję i – jak się okazuje – dla naszej gminy nie była to pechowa „13”.

Zgłoszone do konkursu obiekty oceniane były w kilku kategoriach tematycznych, 
takich jak: oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu; wnętrz obiektów użyteczności 
publicznej; obiektów sportowych; oświetlenie świąteczne i okolicznościowe, a ponadto 
kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic. Urząd Gminy w Klesz-
czowie wybrał kategorię „oświetlenie obiektów sportowych” i zgłosił do niej kompleks 
SOLPARK.

Komisja konkursowa przeanalizowała nadesłane zgłoszenia i odwiedziła wybrane 
miasta i gminy, uczestniczące w konkursie. Wizja lokalna w kleszczowskim SOLPARKU 

PG

niedzielę 3 kwietnia we wszystkich gminach odbędą się 
wybory delegatów do izb rolniczych. Izby są rolniczym sa-

morządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania pro-
blemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim 
podmiotów. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach tego sa-
morządu mają członkowie izby, którymi są m.in. podatnicy podatku 
rolnego oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

W gminie Kleszczów wybrani zostaną dwaj delegaci, którzy 
wejdą w skład rady powiatowej. Zgłaszanie kandydatów na człon-
ków izby rolniczej odbywało się do 14 marca. Spis osób uprawnio-
nych do głosowania zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie 
Urzędu Gminy najpóźniej od 20 marca. Każdy rolnik może spraw-
dzić czy został w nim ujęty.

Głosowanie odbywać się będzie 3 kwietnia w siedzibie Urzędu 
Gminy w Kleszczowie w godz. 8.00 – 18.00.

n

1 do 15 lutego odbywały się zwołane przez wójt Kazimie-
rę Tarkowską coroczne zebrania wiejskie w kolejnych 

sołectwach gminy Kleszczów. Poza podsumowaniem inwestycji, 
zrealizowanych w 2010 roku, omówieniem planów budżetowych 
na 2011 rok i przyjęciem wniosków, zgłaszanych przez mieszkań-
ców i rady sołeckie, zebrania poświęcone były wyborom sołtysów 
i rad sołeckich na nową, 4-letnią kadencję. 

marca odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomię-
dzy samorządowym Technikum Nowoczesnych Techno-

logii w Kleszczowie a Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Auto-
matyki i Informatyki Politechniki Łódzkiej. Umowa dotyczy objęcia 
kleszczowskiej szkoły patronatem naukowym politechniki. Ze stro-
ny łódzkiej uczelni umowę podpisał dziekan wydziału - prof. dr hab. 
inż. Sławomir Wiak, a ze strony technikum - dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie Agnieszka Nagoda-Gębicz. 
W uroczystości uczestniczyli m.in. wójt gminy Kleszczów Kazimie-
ra Tarkowska, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie tech-
nikum.

marca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie organizuje Dzień Otwarty. Od godz. 9 do 17 można 

będzie obejrzeć pracownie ZSP, szkolny internat a także obiek-
ty sportowe, z których na co dzień korzystać mogą uczniowie li-
ceum i technikum w Kleszczowie.

Kleszczowskie technikum współpracuje z PŁ od początku swo-
jej działalności. Podpisana umowa pozwoli na rozszerzenie tej 
współpracy.

(s)
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Zostali wybrani:
Antoniówka: •	 sołtys: Monika Jeziak; Rada Sołecka: Ewa Koszur 
– przewodnicząca, Barbara Sukiennik, Justyna Uznańska.
Czyżów: •	 sołtys: Barbara Kaczmarek; Rada Sołecka: Halina 
Chojnacka – przewodnicząca, Paweł Biegański, Konrad Kraw-
czykowski.
Dębina: •	 sołtys: Janusz Piestrzyński; Rada Sołecka: Anna Pie-
strzyńska – przewodnicząca, Stanisław Telenga, Andrzej Zieliński.
Kamień: •	 sołtys: Halina Zagórska; Rada Sołecka: Grzegorz Beś-
ka – przewodniczący, Krzysztof Święciak, Grzegorz Urbański.
Kleszczów: •	 sołtys: Tadeusz Kuśmierek; Rada Sołecka: Miro-
sław Misiak – przewodniczący, Wojciech Baksalerski, Tadeusz 
Bujacz, Sabina Kina, Agnieszka Szczęsna.
Łękińsko: •	 sołtys: Agata Misiak; Rada Sołecka: Michał Szcze-
pocki – przewodniczący, Piotr Cebula, Teodozja Karasińska, 
Grzegorz Rejek, Elżbieta Roczek.
Łuszczanowice: •	 sołtys: Michał Michałek; Rada Sołecka: Sła-
womir Śluga – przewodniczący, Ryszard Bujacz, Marek Królik, 
Jan Rejek, Mariola Rybarczyk.
Rogowiec: •	 sołtys: Wojciech Gaszewski; Rada Sołecka: Beata 
Michalczyk – przewodnicząca, Jan Cybułka, Józef Grabarczyk.
Wolica: •	 sołtys: Piotr Blada; Rada Sołecka: Barbara Kuc – prze-
wodnicząca, Karol Muskała, Władysław Olbrych, Czesław Ró-
życki, Renata Szczepocka.
Żłobnica: •	 sołtys: Krzysztof Piątczak; Rada Sołecka: Wojciech 
Jędrzejczyk – przewodniczący, Marian Dylak, Dorota Perkow-
ska, Krzysztof Piątczak, Stanisław Tokarski.
Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 lutego wszy-

scy sołtysi odebrali serdeczne gratulacje z okazji wyboru na nową 
kadencję. Trójka 
sołtysów, którzy za-
kończyli pełnienie 
swoich funkcji (Zofia 
Wojewoda z Łękiń-
ska, Lesław Jańczyk 
ze Żłobnicy i Marian 
Sobociński z Łusz-
czanowic) otrzymali 
podpisane przez wój-
ta gminy i przewodni-
czącego Rady Gminy 
okolicznościowe listy 
z podziękowaniami za 
współpracę z samorządem. Szczególne podziękowania skierowa-
ne zostały do Z. Wojewody, która była sołtysem nieprzerwanie od 
grudnia 1990 roku. (s)

Kleszczów 
– najlepiej oświetloną gminą

Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom sołectwa 
Łuszczanowice za udzielone mi poparcie w wyborach 

na sołtysa naszej miejscowości. 
Zaufanie Państwa zobowiązuje mnie do skutecznej pracy 

dla dobra wszystkich mieszkańców Łuszczanowic.

Z poważaniem
Michał Michałek

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 22 marca 2011 r. do 20 kwietnia 2011 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów w go-
dzinach od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2011 r. o godz. 1700 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi 
do projektu studium. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 13 maja 2011 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 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 z późn. zm.),

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 22 marca 2011 r. do 20 kwietnia 2011 r. Przedmio-
tem prognozy jest projekt studium, o którym wyżej mowa.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Klesz-
czów, w godz. od 8.00 do 15.00. Mogą też składać uwagi i wnioski do 
wyżej wymienionej prognozy w terminie wyłożenia.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gmi-1. 
ny w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów w godz. od 
8.00 do 15.00;
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 2. 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro-
nicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) na adres 
e-mail: kleszczow@kleszczow.pl.

W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów”.
Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jed-
nostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości 
której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone 
uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczów, 
złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziały-
waniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt Gminy Kleszczów
Kazimiera Tarkowska

å ciąg dalszy ze str. 1

å ciąg dalszy ze str. 1
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Podziękowania przyjmuje 
Lesław Jańczyk
Podziękowania przyjmuje 
Lesław Jańczyk

została przeprowadzona 10 stycznia tego roku. Oświetlenie kom-
pleksu przesądziło nie tylko o zwycięstwie zgłoszonego obiektu w 
swojej kategorii, ale także o przyznaniu nagrody głównej i tytułu 
„Najlepiej Oświetlona Gmina i Miasto 2010 Roku” dla Kleszczowa. 
W uzasadnieniu decyzji podjętej przez konkursową komisję czyta-
my m.in. w uznaniu za kompleksowe i nowatorskie podejście do te-
matu przy równoczesnym zwróceniu uwagi na optymalizację przy-
jętych rozwiązań oświetleniowych.

Nasza gmina została laureatem w grupie gmin i miast poniżej 
70 tys. mieszkańców. W kategorii większych miast główną nagrodę 
zdobył Toruń. Nagrody zostaną wręczone 23 marca, podczas uro-
czystej gali w trakcie trwania Międzynarodowych Targów Sprzętu 
Oświetleniowego ŚWIATŁO 2011 w Warszawie. (s)
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KOMUNIKATY 

Lutowa sesja Rady Gminy
ada Gminy obradowała w ostatnim dniu lutego. Pierwsze z podjętych na tym posie-
dzeniu uchwał dotyczyły udzielenia pomocy finansowej dla ponad 20 jednostek sa-

morządu terytorialnego. Na wsparcie inwestycji (głównie drogowych oraz oświatowych) pro-
wadzonych przez inne samorządy rozdysponowano kwotę 2.959.000 zł. 

W budżecie została też zarezerwowana kwota 400 tys. zł, która - jako pomoc dla Powia-
tu Bełchatowskiego - przeznaczona będzie na modernizację jednej z najważniejszych dróg 
na terenie naszej gminy Piaski – Chabielice.

Rada uwzględniając wnioski zgłoszone przez: referaty Urzędu Gminy i Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych wprowadziła zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budże-
tu Gminy Kleszczów zakupu i montażu na terenie gminy Kleszczów urządzeń wykorzystu-
jących źródła energii odnawialnej. Załącznikiem do uchwały jest regulamin zawierający 
szczegółowe zasady udzielania dotacji.

Ponadto podczas lutowej sesji rada przyjęła sprawozdania z działalności Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010, uchwaliła Gminny Program Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok, a także Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kleszczów na rok 2011.

Radni przyjęli zmiany w uchwale dotyczącej przyznawania wyróżnień za osiągnięcie wy-
sokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Zmia-
ny były konieczne ze względu na nową ustawę o sporcie, która weszła w życie w 2010 r.

(s)

- Zakończyły się zebrania wiejskie, połą-
czone z wyborami sołtysów i rad sołeckich 
na nową kadencję. Jak co roku efektem ze-
brań jest pokaźna lista wniosków i spraw in-
terwencyjnych, zgłaszanych przez mieszkań-
ców i rady sołeckie. Mieszkańcy zgłosili prawie 
60 wniosków, a rady sołeckie – prawie 70. Jak 
Pani Wójt ocenia te ilości w porównaniu z lata-
mi poprzednimi.

- Łączna liczba wniosków i spraw interwen-
cyjnych jest co roku podobna. Różnice są w licz-
bie tych spraw w poszczególnych sołectwach. Raz 
mieszkańcy danej miejscowości zgłaszają wię-
cej wniosków, innym razem mniej. Wydaje się, 
że wniosków powinno być z roku na rok mniej, bo 
przecież staramy się załatwiać na bieżąco potrze-
by naszych mieszkańców. Prawda jest taka, że 
gmina się rozwija, pojawiają się nowi mieszkań-
cy, nowe potrzeby i propozycje. Chcę przy oka-
zji zaznaczyć – zaprotokołowanie na zebraniu da-
nego postulatu w formie wniosku nie jest jeszcze 
równoznaczne z jego natychmiastową realizacją. 
Omawiamy wszystkie zgłoszone sprawy z radny-
mi podczas komisji Rady Gminy, musimy też każ-
dy wniosek ocenić pod kątem możliwości praw-
nych – czy jako gmina możemy go realizować.

- A jak ocenia Pani aktywność mieszkań-
ców podczas tych zebrań?

- Chciałabym zwrócić uwagę na większą niż 
w innych latach frekwencję mieszkańców na te-
gorocznych zebraniach. Było to zapewne spo-
wodowane przede wszystkim wyborami na nową 
kadencję sołtysów i rad sołeckich. Przy okazji 
dziękuję mieszkańcom za tę aktywność i zainte-
resowanie sprawami swoich miejscowości. Dla 
władz gminy wysoka frekwencja jest korzystna – 

Szansa na krótszą drogę 
do Bełchatowa,

wracają dopłaty do kolektorów
Rozmowa z Kazimierą Tarkowską – wójt gminy Kleszczów

więcej osób może bezpośrednio usłyszeć informa-
cje o naszych działaniach, w tym zwłaszcza o in-
westycjach zrealizowanych i planowanych. Ludzie 
mogą też zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. 
Taka forma komunikacji jest bezcenna. Nie wiem, 
jak radzą sobie wójtowie i radni innych gmin, w któ-
rych nie ma zwyczaju organizowania co roku bez-
pośrednich zebrań z udziałem mieszkańców.

- Tematem, który interesuje wszystkich 
mieszkańców gminy, jest sprawa skrócenia 
drogi dojazdowej z Kleszczowa w kierunku Beł-
chatowa. Jakie są perspektywy budowy drogi 
przez teren odkrywki?

- Rzeczywiście, brak tej drogi utrudnia od lat 
komunikację pomiędzy północną i południową czę-
ścią naszej gminy. Najważniejsze jest to, że usta-
ły techniczne przeszkody dla jej budowy. Zakoń-

R

Zmiany w gabinetach
W tym roku zmienił się harmonogram pracy 
dwóch gabinetów stomatologicznych w na-
szej gminie. Zmienili się także lekarze – sto-
matolodzy zatrudnieni przez gminę. Podaje-
my szczegóły:

Kleszczów – Gminny Ośrodek Zdrowia
Lek. stom. Olga Orłowska
Poniedziałek 8.00-14.00
Wtorek 10.00-20.00
Środa 8.00-17.00
Druga sobota miesiąca 8.00-14.00

Łuszczanowice – Przedszkole
Lek. stom. Beata Kaczmarek
Poniedziałek 8.00-13.00
Środa 8.00 – 14.00
Czwartek 8.00 – 14.00
Trzecia sobota w miesiącu 9.00 – 13.00 

Masażysta i rehabilitant
Zmieniają się także godziny pracy w gabi-
necie masażysty i w gabinecie rehabilitacji. 
Obydwa gabinety będą przyjmować pacjen-
tów w następujące dni:
Poniedziałek 9.45-16.00
Środa 8.30 – 14.40 
Piątek 8.30 – 14.40
Pierwsza sobota w miesiącu 8.30-14.00.

Ważne telefony
• Zamawianie wizyty u lekarzy specjalistów 
z Łodzi – 731-30-15 (numer bezpłatny dla 
osób dzwoniących z telefonów stacjonar-
nych w sieci „Arreks”)
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 

731-30-80
• Gabinet stomatologa w GOZ – 731-30-

80, wew. 27
• Gabinet rehabilitacji w GOZ – 731-30-80, 

wew. 29
• Gabinet masażysty – 731-30-80, wew. 

30.

Dla niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Bełchatowie organizuje comiesięczne 
dyżury swojego przedstawiciela w gminach. 
W Urzędzie Gminy w Kleszczowie takie dy-
żury odbywają się w każdy drugi czwartek. 
W godz. 8.30 – 13.15 osoby niepełnospraw-
ne lub ich rodziny mogą uzyskać informa-
cję o uprawnieniach, dostępnym wsparciu 
i możliwościach zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych.

Bilety PKS
Najbliższy termin sprzedaży biletów mie-
sięcznych PKS to 25 marca, godz. 10 – 13, 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.

Z tego miejsca planowana jest budowa 
drogi przez teren odkrywki
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czyło się zasypywanie wkopu i kończy się proces osiadania terenu w miejscu 
przebiegu planowanej drogi. Trwało to kilka lat. Podczas roboczych spotkań 
z kierownictwem kopalni próbujemy przyspieszyć rozwiązanie tego proble-
mu. W grudniu pojawiła się bardzo ważna zmiana w propozycjach składa-
nych przez kopalnię. W związku z planami wydobycia maksymalnej ilości wę-
gla z odkrywki Szczerców kopalnia chciałaby uzyskać dostęp do terenów na 
pograniczu gmin Kleszczów i Szczerców, w miejscu gdzie przebiega fragment 
naszej obwodnicy. W zamian za przekazanie części naszej obwodnicy tj. od-
cinka od Żłobnicy do drogi Piaski – Chabielice kopalnia chce wybudować dla 
nas tę drogę.

- Jakie są szanse na realizację tej propozycji? 
- Sprawa jest skomplikowana. Potrzebne są szczegółowe rozwiązania ko-

munikacyjne dla innych odcinków dróg. Wiadomo, że fragment obwodnicy, na 
którego przejęciu zależy kopalni, był budowany z myślą o wyprowadzeniu ru-
chu z gminy oraz naszych stref przemysłowych do drogi krajowej nr 8, w kie-
runku zachodnim. Musimy otrzymać koncepcję wyprowadzenia ruchu drogo-
wego z gminy Kleszczów, która ewentualnie zastąpi to przygotowane przez 
nas rozwiązanie. Poza tym potrzebna jest dokładna wycena wartości wykona-
nych dróg i finansowe rozliczenie różnic. Potrzebna jest też zgoda Rady Gmi-
ny na takie rozwiązanie. Dodam, że w budżecie na 2011 rok zaplanowaliśmy 
kwotę potrzebną do wykonania projektu technicznego drogi przez wkop, w ra-
zie gdyby propozycja kopalni nie była przyjęta.

- W mediach coraz głośniej słyszy się zapowiedzi Poczty Polskiej li-
kwidowania placówek pocztowych w terenach wiejskich. Czy Kleszczów 
może zostać pozbawiony funkcjonującego tu urzędu pocztowego?

- Poczta Polska rzeczywiście planuje likwidację swoich stałych placówek 
i zastąpienie ich agencjami pocztowymi. Właściciel zapewne ma jakieś racje 
ekonomiczne i organizacyjne, ale nie można wszystkich miejscowości trak-
tować w jednakowy sposób. Nie chcemy się przyglądać biernie działaniom 
kierownictwa Poczty Polskiej i próbujemy nie dopuścić do zamknięcia pocz-
ty w Kleszczowie. Prowadzę w tej sprawie korespondencję z dyrekcją rejo-
nową, spotkałam się też z dyrektorem osobiście. Zwróciłam uwagę, że Klesz-
czów jest jedną z tych gmin, które rozwijają się najszybciej, a z profesjonalnych 
usług pocztowych korzystają nie tylko mieszkańcy, ale coraz większa liczba 
firm. Trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy po awizowane przesyłki i przeka-
zy trzeba będzie jeździć do Bełchatowa i czekać na ich odbiór w długich ko-
lejkach. Zaproponowałam też poczcie, że zmniejszymy opłaty czynszowe za 
pomieszczenia wynajmowane w komunalnym budynku, ale też możemy prze-
jąć pomieszczenia nie wykorzystywane. Teraz czekamy na zajęcie stanowiska 
przez rejonową dyrekcję poczty w Piotrkowie Trybunalskim.

- Rada Gminy uchwaliła na niedawnej sesji nowe zasady dofinanso-
wania do 50% kosztów proekologicznych inwestycji związanych m.in. 
z instalowaniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Szansę na uzy-

Szansa na krótszą drogę do Bełchatowa,
wracają dopłaty do kolektorów

Rozmowa z Kazimierą Tarkowską – wójt gminy Kleszczów

5 i 6 kwietnia - zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Na zlecenie władz samorządowych gminy Kleszczów w dniach 

5 i 6 kwietnia od godziny 6.00 na terenie Kleszczowa i pozostałych 
sołectw przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wiel-
kogabarytowych. 

Mieszkańcy będą mogli pozbyć się: zużytego sprzętu AGD, 
RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki); zużytych opon 
(małych i dużych); złomu metalowego; dywanów i wykładzin; zuży-
tych mebli i elementów stolarki (drzwi, okna z szybami); odpadów 
zielonych (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.); baterii i akumu-
latorów, przeterminowanych lekarstw, a także elementów z tworzyw 
sztucznych nie mieszczących się w pojemnikach do segregacji.

Nie będą zbierane: gruz, kamienie, materiały budowlane np. ce-
gła; odzież; szkło luzem; opakowania po farbach i lakierach; odpa-

dy pochodzące z warsztatów rzemieślniczych; odpady zawierające 
azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje 
pod nr tel.: 44/ 633 08 15 wew. 227.

Harmonogram akcji:
05.04.2011 r. (wtorek): •	 ● Rogowiec; ● Kamień; ● Dębina; 
● Żłobnica; ● Antoniówka; ● Łuszczanowice; ● Kol. 
Łuszczanowice.
06.04.2011 r. (środa): •	 ● Czyżów; ● Łękińsko; ● Kol. Łękińsko; ● 
Huby; ● Wolica; ● Kleszczów.
UWAGA! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogaba-

rytowych do godziny 6.00 rano, a samochód przejedzie przez teren 
miejscowości – odpady nie zostaną odebrane.

å ciąg dalszy ze str. 3

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni osobę do pracy

na stanowisko ds. kultury – plastyk
na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu. 

Informacje dotyczące m.in. wymagań stawianych 
kandydatom i zakresu wykonywanych zadań zostały 

umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej www.gok.bip.kleszczow.pl oraz na tablicy 

informacyjnej w siedzibie GOK w Kleszczowie, 
tel. 44/ 731-32-30.

Oferty należy składać w siedzibie GOK w Kleszczowie, 
ul. Główna 74, do 25 marca.

skanie dofinansowanie mają tym razem także te osoby i podmioty, które 
zainstalowałyby ogniwa fotowoltaiczne i systemy wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła czyli tzw. rekuperatory.

- Dobrze, że Sejm wprowadził takie zmiany w „Prawie ochrony środowi-
ska”, które pozwolą nam wrócić do realizowanego już wcześniej w naszej gmi-
nie programu wsparcia prywatnych inwestycji proekologicznych. Nieskromnie 
przypomnę, że nasza gmina i Związek Komunalny Gmin z/s w Kleszczowie 
postulowały dokonanie takich zmian. Rozszerzyliśmy listę podmiotów, które 
mogą starać się o dofinansowanie. Oprócz mieszkańców są to także przedsię-
biorcy, osoby prawne i wspólnoty mieszkaniowe. Poza wymienionymi rodza-
jami inwestycji proekologicznych warto wspomnieć jeszcze o dofinansowaniu 
do budowy turbin wiatrowych. Według przyjętego przez Radę Gminy regulami-
nu opłaty mają być zróżnicowane. Jeśli inwestor jest właścicielem budynku, do 
którego prąd dostarcza PGE Dystrybucja Oddział Łódź to dopłata do montażu 
kolektorów lub ogniw fotowoltaicznych wyniesie do 6 000 zł, natomiast w przy-
padku podmiotów zaopatrywanych przez Energoserwis Kleszczów (czyli tych, 
które mają tańszą energię) dopłata wyniesie do 5 000 zł. Budowa pomp ciepła, 
rekuperatorów i turbin wiatrowych jest bardziej kosztowna, więc w tym przy-
padku proponujemy dopłatę dla wszystkich jednakową, w kwocie do 15 tys. 
zł. W sumie na ten rok przewidzieliśmy w budżecie pół miliona złotych na do-
płaty do tych inwestycji. To znaczna kwota, bowiem liczba podmiotów, które 
będą mogły korzystać teraz z programu obejmie oprócz osób fizycznych tak-
że  wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorców. Realizację pro-
gramu będzie można rozpocząć po uprawomocnieniu się przyjętej uchwały. Li-
czymy na to, że nastąpi to już w II kwartale tego roku. Poinformujemy o tym na 
gminnej stronie internetowej oraz w kolejnym wydaniu „Informatora”. 

- Dziękuję za rozmowę. (s)
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Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. 
z siedzibą w Kleszczowie 
przy ul. Główna 122 

zaprasza na szkolenia:
1. Podstawowe wymagania higieniczno – sanitarne 
w zakładach produkujących lub wprowadzających do 
obrotu środki spożywcze (dawne minimum sanitarne).   
Cena brutto: 110,70 zł od osoby.
Termin szkolenia: marzec - kwiecień 2011 roku w godzinach 
popołudniowych (2 dni).
2. Podstawy obsługi komputera.
Cena szkolenia brutto  - 430,00 zł od osoby.
Planowany termin przeprowadzenia szkolenia kwiecień 2011 
rok w godzinach popołudniowych, na terenie Kleszczowa 
(Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka, ul. Szkolna 4). 
Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzibie 
Spółki, pod numerem telefonu 44/731-37-31 oraz na stronie 
internetowej www.arreks.com.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu 
wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego lub 
do pobrania go ze strony internetowej i przesłania na adres 
Agencji arreks@arreks.com.pl lub faksem 44/731-37-32.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

S

Knauf Bauprodukte - 
laureatem

tatuetką TOPBUILDER dla najlepszego produktu 2011 roku 
zostały uhonorowane cztery produkty wytwarzane w Ro-

gowcu, w firmie Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. Są to: gładź 
szpachlowa „Knauf Goldband”; środek gruntujący „Knauf Goldband 
UNI”; tynk cementowo-wapienny do wnętrz „Knauf Cover in Slow” 
oraz tynk akrylowy Knauf Addi S „Baranek”.

- Warunkiem udziału w konkursie organizowanym przez mie-
sięcznik branży budowlanej „Builder” było zgłoszenie innowacyj-
nych rozwiązań, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku 
budowlanego - mówi Anna Kazusek – kierownik działu marketin-
gu Knauf Bauprodukte Sp. z o.o.- Wyróżnione produkty naszej fir-
my zostały docenione przede wszystkim 
za wysokie parametry techniczne, inno-
wacyjność oraz uwzględnienie w aspek-
tach technologicznych wymagań branży 
tj. komfortu, energooszczędności i ochro-
ny środowiska. Cieszymy się, że wytwa-
rzane u nas materiały budowlane zostały 
zaliczone do grona produktów innowacyj-
nych i markowych.

Statuetki TOPBUILDER odebrał dy-
rektor generalny firmy Knauf Bauprodukte, Andrzej Feruga w towa-
rzystwie Anny Kazusek. (s)

Po
Nowi delegaci w ZKG
zeszłorocznych wyborach samorządowych zmieniła się 
część delegatów, reprezentujących gminy członkowskie 

Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie. W czasie 
Zgromadzenia ZKG, które 17 lutego odbyło się w Kleszczowie 
poszczególne samorządy reprezentowali:

Gmina Bełchatów: Kamil Ładziak – wójt oraz Jacek Wąsik – •	
wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Gmina Kleszczów: Kazimiera Tarkowska – wójt oraz Paweł •	
Bujacz – radny Rady Gminy.
Gmina Kluki: Karol Sikora – wójt oraz Grzegorz Augustyniak – •	
przewodniczący Rady Gminy.
Gmina Wola Krzysztoporska: Roman Drozdek – wójt oraz Marek •	
Ogrodnik – sekretarz gminy.
Gmina i Miasto Zelów: Urszula Świerczyńska – burmistrz oraz •	
Waldemar Wyczachowski – zastępca burmistrza.
Podczas zgromadzenia delegaci podjęli m.in. uchwałę w sprawie 

wprowadzenia zmian w statucie, w wyniku których skład zarządu 
ZKG zostałby zmniejszony z dotychczasowych siedmiu do pięciu 
osób. Po uprawomocnieniu tych zmian delegaci związku mają 
dokonać wyboru nowego zarządu. (s)

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie

ogłasza nabór na stanowisko 
kierownika kształcenia praktycznego
w Technikum Nowoczesnych Technologii 

w Kleszczowie. 
Kierunek - technik mechatronik.

Główne wymagania:
wykształcenie wyższe magisterskie techniczne z przygo-	
towaniem pedagogicznym (preferowane kierunki mecha-
troniczne, mechaniczne, elektroniczne, elektryczne);
znajomość: ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń 	
MEN regulujących pracę szkół, w tym rozporządzenie 
o praktycznej nauce zawodu, podstawy programowej 
i programu nauczania dla zawodu technik mechatronik;
doświadczenie w szkolnictwie zawodowym.	

Szczegółowe informacje można uzyskać na www.zsp.bip.
kleszczow.pl lub pod nr tel.44/ 731 65 60.

Dokumentację należy składać do dnia 29.04.2011 r.

Na prośbę Zarządu firmy SIPower,
przygotowującej w naszej gminie zespół firm,

produkujących dla potrzeb budowy elektrowni 
słonecznych w Polsce 

ogłaszamy nabór przyszłych pracowników - 
absolwentów szkół wyższych 

z wykształceniem:
inżynier elektryk,•	
inżynier elektronik,•	
inżynier budowy maszyn,•	
mgr inż. ekonomii,•	
inżynier pokrewnych zawodów.•	

Zatrudnione osoby wyjadą na staż zawodowy do tych 
firm w Europie Zachodniej. Ważnym aspektem wyboru jest 
dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego 
w szczególności w zakresie pojęć technicznych.

CV należy składać w biurze Fundacji Rozwoju 
Gminy Kleszczów, przy ul. Sportowej 3 w godz. 8.00–
16.00.

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. 

z siedzibą w Kleszczowie 
przy ul. Głównej 122

informuje, iż w zasobach 
Kleszczowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

posiada do wynajęcia
pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 25 m2

pod działalność gospodarczą.
Zainteresowanych wynajmem serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji o wolnym pomieszczeniu można uzyskać 
w siedzibie Spółki lub pod numerem telefonu 44/ 731-37-31.
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Wolność źle pojmowana

Bezpiecznie w sieci

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Nazwa inwestycji: „Budowa sieci gazowej średniego 
ciśnienia od Żłobnicy do Strefy Przemysłowej w 
Bogumiłowie oraz na terenie Strefy Przemysłowej w 
Bogumiłowie”.
WND-RPLD.02.08.00-00-001/10
Całkowita wartość projektu: 3 216 805,73 PLN
Kwota dofinansowania:  2 241 217,09 PLN
Nazwa Beneficjenta:  Gmina Kleszczów

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu 
łódzkiego

lutym odbyły się w Kleszczowie dwie kolejne tury zajęć warsztatowych z cyklu Uzależnienie wynikiem źle pojmowanej wolności, or-
ganizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego „Arreks” SA i kleszczowską Fundację Servire Homini. Zajęcia adresowane są 

do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i trzecich klas gimnazjum w Kleszczowie.
Kazimierz Jarzębski - terapeuta i kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Osób 

Uzależnionych Betania w Częstochowie rozmawiał z młodzieżą o różnym rozumieniu pojęcia wol-
ność, a Jacek Wrona - były komisarz policji, autor kilkunastu publikacji z zakresu narkomanii i prze-
stępczości narkotykowej opowiadał m.in. o tym, jak działa mechanizm prowadzący do uzależnienia 
od narkotyków, dopalaczy, alkoholu i tytoniu.

Podczas zajęć, które odbyły się 23 lutego ksiądz Andrzej Przybylski - rektor Wyższego Semina-
rium Duchownego w Częstochowie mówił o koniecznym dla młodych ludzi poszukiwaniu życiowego 
autorytetu, zaś ksiądz Arkadiusz Olczyk - specjalista od postaw moralnych uwagę słuchaczy skupił 
na temacie Uzależnienie radykalnym zagrożeniem dla młodego człowieka.

W zajęciach, które odbywały się w salach dydaktycznych gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych, uczestniczyło łącznie prawie 140 uczniów.

Konferencja, która ma stanowić podsumowanie całego cyklu zajęć, została decyzją organizato-
rów przesunięta o kilka tygodni.

(s)

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Nazwa inwestycji: „Budowa gminnej obwodnicy 
Kleszczowa”.
WND-RPLD.01.01.00-00-082/09
Całkowita wartość projektu:            26 806 695,66 PLN
Kwota dofinansowania:                       11 106 493,55 PLN
Nazwa Beneficjenta:                           Gmina Kleszczów

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu 
łódzkiego

Uczniowie z uwagą słuchali 
wykładu Jacka Wrony

W

woją przygodę z Internetem dzieci rozpoczynają w coraz 
młodszym wieku. Nic dziwnego zatem, że szkoły poświę-

cają wiele uwagi, by nauczyć je bezpiecznego surfowania po sieci, 
a przede wszystkim znajdowania w przepastnych zasobach Inter-
netu edukacyjnych i dostosowanych do ich wieku treści. Szczegól-
nie dużo zajęć na ten temat odbywa się w lutym, kiedy obchodzone 
są Dni Bezpiecznego Internetu (DBI). 

Imponująco przedstawia się program, jaki w trakcie DBI został 
zrealizowany w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. O bezpiecz-
nym korzystaniu z sieci nauczyciele mówili w każdej klasie na lek-
cjach informatyki i kółka informatycznego, korzystając m.in. z mate-
riałów dostępnych na stronie www.dzieckowsieci.pl.

Uczniowie klas IV-VI brali udział w kursach e-learningowych 
„Bezpieczna przygoda z Internetem”, wykonywali tematyczne pla-
katy i rymowanki. W konkursie plakatowym wygrała praca Julii 
Urbaniak (kl. Va), zaś w rymowankach najlepsi okazali się Krzysztof 
Kociniak (Va) i Karolina Cieślak (IVa).

Pożyteczne informacje (porady dla rodziców, linki do stron po-
święconych zagrożeniom w sieci itp.) umieszczono na stronie inter-
netowej szkoły (www.spkleszczow.republika.pl).

Szkoła Podstawowa w Łękińsku omawianie wspomnianej tema-
tyki włączyła do realizowanego projektu „Szkoła promująca zdrowie”. 
Zaprosiła rodziców na warsztaty poświęcone bezpiecznemu Interne-
towi. Omawiano m.in. zawartość szkolnej strony internetowej (www.
splenkinsko.pl), zasady zakładania kont e-mailowych, bezpieczeń-
stwo dzieci w sieci (cyberprzemoc, bezpieczne strony www, gdzie 
szukać pomocy), a także korzystanie z platformy e-learningowej.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają znacznie bogatszą 
wiedzę o zasobach sieci niż dzieci z podstawówek. Czy to ozna-
cza, że nie są narażeni na internetowe niebezpieczeństwa? W Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych przeprowadzono różne działa-
nia, związane z DBI. Prowadzone były zajęcia edukacyjne, wykłady 
i pogadanki; urucho-
miono kawiarenkę in-
ternetową; uczniowie 
przygotowali gazet-
ki tematyczne zwią-
zane z bezpieczeń-
stwem w Internecie. 

W konkursie na 
okolicznościowy pla-
kat, zaprojektowany 
w dowolnym progra-
mie graficznym, naj-
wyższe oceny zdo-
były prace wykonane 
przez uczniów: Ka-
milę Walasiak, Dawi-
da Krawczyka, Andrzeja Kubika, Magdalenę Rogaczewską i Bartło-
mieja Lechowskiego.

(s)

S
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Szkolne wieści

18 lutego kierownik Posterunku Policji w Kleszczowie Jarosław Popławski 
przeprowadził zajęcia z uczniami klas I- VI. Głównym tematem była problema-
tyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa (w ruchu drogowym; w drodze do 
i ze szkoły; w Internecie; w kontaktach z obcymi; podczas korzystania z telefo-
nu komórkowego; w czasie zabawy). Zajęcia związane były z działającym na 
terenie szkoły Szkolnym Klubem Bezpieczeństwa. 

***
24 lutego odbyły się dwa spektakle profilaktyczne. Zespół Teatralny- Grupa 

T z Torunia przedstawił „Sekrety Pana Kleksa”. W trakcie swej wędrówki Pan 
Kleks spotyka różne postaci, z któ-
rych każda przekazuje coś nowe-
go i uczy właściwego zachowania 
w różnych sytuacjach. W spektaklu 
znalazły się treści profilaktyczne do-
tyczące przede wszystkim: ekolo-
gii, uzależnień (głównie od nikotyny 
i alkoholu) oraz bezpieczeństwa na 
drodze. Aktorzy umożliwili uczniom 
aktywny udział w przedstawieniu, 
dzięki czemu mogli oni przyswoić 
więcej wiadomości.

***
Uczniowie klas IV- VI uczest-

niczyli w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych „Olimpus”. Najlepsze 
wyniki w poszczególnych przedmiotach uzyskali:

język angielski: Zofia Rutkowska (IVa), Hubert Gawłowski (Va) i Magdalena •	
Kochanowska (VIb), która zdobyła tytuł laureata.
język polski: Weronika Kordowska (IVb), Hubert Gawłowski (Va), Łukasz •	
Kuśmierek (VIa).
przyroda: Karolina Cieślak (IVa), Magdalena Wysocka (Vc), Łukasz Ku-•	
śmierek (VIa).
Miano Szkolnych Omnibusów otrzymali uczniowie, którzy łącznie we 

wszystkich olimpiadach, w jakich brali udział, uzyskali największą sumę punk-
tów. W sesji zimowej byli to: M. Kochanowska, Ł. Kuśmierek, M. Wysocka, 
Wiktoria Kurowska (Va).

8 marca odbyła się szkolna uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Chłopcy z kla-
sy V i VI pod kierunkiem nauczyciela Michała Rejniaka przygotowali i przedsta-
wili kabaretowy montaż „Adam i Ewy”, zawierający scenki z życia Adama w raju 
oraz problemy współczesnych dziewczyn i kobiet. Wszyscy dobrze się bawili, 
tym bardziej, że kobiece role grali chłopcy przebrani w damskie kostiumy.

Na pamiątkę rajskiego spotkania Adama i Ewy aktorzy obdarowali dziew-
częta i kobiety rajskimi jabłuszkami na II śniadanie przypominając, że Szkoła 
Podstawowa w Łękińsku jest Szkołą Promującą Zdrowie. Dekorację i sceno-
grafię przygotowały: Jolanta Posmyk i Małgorzata Jegier.

 

19 lutego odbył się po raz dziesiąty Powiatowy Konkurs Matematycz-
ny. W zmaganiach odbywających się w jednej z bełchatowskich szkół wzię-
ło udział 5 naszych gimnazjalistów. Do finału zakwalifikował się Piotr Zbies 
(kl. IIc), przygotowywany przez Danutę Urbaniak. Dla uczniów ten start był 
niejako rozgrzewką przed Międzynarodowym Konkursem Matematycznym 
Kangur, w którym rokrocznie uczestniczy gimnazjum.

***
W lutym pedagog szkolny Katarzyna Bębnowska przeprowadziła z ucznia-

mi klas III zajęcia z doradztwa zawodowego. Ich celem była głównie pomoc 
gimnazjalistom w wyborze dalszej drogi kształcenia. Przekazane wiadomości 
dotyczyły oferty edukacyjnej i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. 
Dopełnieniem tych działań było zorganizowane 15 marca spotkanie z przed-
stawicielami szkół ponadgimnazjalnych z powiatów bełchatowskiego i ra-
domszczańskiego.

***
23 lutego odbył się Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego, w którym brali 

udział uczniowie klas II i III. Zadania przygotowane przez nauczycielkę języka 
niemieckiego - Agnieszkę Reszkę sprawdzały umiejętność właściwej komuni-
kacji w języku niemieckim oraz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. 
Wśród uczestników najwyższe wyniki uzyskali: Weronika Kotynia, Anna Zien-
tarska, Piotr Zbies i Jessika Rabenda.

 

9 lutego odbyło się szkolenie z prawidłowego odżywiania sportowców. 
Prezentację prowadziła Joanna Łapucha, która współpracuje z Polskim Związ-
kiem Pływackim. Omówiła tzw. piramidę zdrowego odżywiania się młodzieży 
w wieku ponadgimnazjalnym, a także kwestię stosowania odżywek dla spor-
towców, napojów izotonicznych i energetycznych. Szkolenie miało uświadomić 
uczniom jak duży wpływ na ich rozwój i funkcjonowanie ma racjonalna dieta.

***
2 marca uczniowie klas Ia i IIa wyjechali do Piotrkowa Trybunalskiego. 

W kinie Helios odbyli filmową lekcję historii, która składała się z wykładu „Gru-
dzień 70 w Polsce – zarys problemu”, przygotowanego przez Instytut Pamięci 
Narodowej oraz pokazu filmu „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł”. Ten 
przejmujący obraz dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w 1970 r. 
w Gdyni wywarł na uczniach ogromne wrażenie.

Kolejnym punktem wycieczki był spacer po Piotrkowie. Uczniowie obej-
rzeli m.in.: stare miasto, zamek królewski, cerkiew i Wielką Synagogę, w której 
wpisali się do księgi pamiątkowej.

Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie

Szkoła Podstawowa w Łękińsku

Gimnazjum w Kleszczowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
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Coraz więcej 
krwiodawców

minny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Klesz-
czowie ma za sobą pierwszą z sześciu zaplanowa-

nych na ten rok akcji krwiodawstwa. W lutym do kompleksu 
SOLPARK, w którym zorganizowano oddawanie krwi, zgło-
siły się 43 osoby gotowe do honorowego oddania najcen-
niejszego z wszystkich leków. Do akcji zakwalifikowało się 
i oddało krew 39 osób. Efektem akcji jest 17550 ml krwi, któ-
ra zasili bank krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Łodzi.

Podczas trwającej 3 godziny akcji odbyła się prelekcja 
na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa, którą przeprowa-
dzili pracownicy łódzkiego RCKiK. Słuchaczami byli ucznio-
wie kleszczowskiego gimnazjum – łącznie około stu osób. 
Młodzież zdobyła podstawową wiedzę na temat organiza-
cji i znaczenia idei krwiodawstwa. Może za kilka lat przynaj-
mniej niektórzy zdecydują się dołączyć do rodziny honoro-
wych dawców krwi?

Osoby uczestniczące w lutowej akcji krwiodawstwa brały 
udział w losowaniu nagród, ufundowanych przez Restaurację 
„IMPERIAL” i Pizzerię „DUO” w Kleszczowie. Zaproszenia 
na kolację przy świecach wylosowały cztery pary krwiodaw-
ców. Następną akcję klub HDK w Kleszczowie zorganizu-
je 15 kwietnia.

(s)

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kleszczów

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Ko-
deksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, 
poz.1071 ze zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 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.) 

zawiadamiam
o wszczęciu na wniosek PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów, 97-406 Bełchatów 
5, Rogowiec, ul. Energetyczna 7 postępowania w sprawie wy-
dania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na re-
alizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii 
składowania odpadów paleniskowych w układzie docelowym 
w Oddziale Elektrowni Bełchatów, realizowanego na działkach 
znajdujących się na terenie obrębów geodezyjnych: Bogumiłów, 
Rogowiec, Folwark, Wola Grzymalina; gmina Kleszczów, pow. 
bełchatowski.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekra-
cza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisku (Dz.U.2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.), 
stosuje się przepis art.49 Kodeksu Postępowania Administracyj-
nego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępo-
wania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób 
publicznego ogłaszania.

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od 
dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na 
zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyja-
śnień w Urzędzie Gminy w Kleszczowie przy ul. Głównej 45, pokój 
nr 27,w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wia-
domości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Kleszczów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie przy ul. Głównej 45, zamiesz-
czenie w „Informatorze Kleszczowskim” oraz przesłanie sołtysom 
wsi Kamień i Rogowiec, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kleszczów

o II ustnym przetargu nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 

stanowiącej własność Gminy Kleszczów
Nieruchomość położona jest w Łuszczanowicach, gmina Kleszczów. Dla powyższej 1. 
nieruchomości urządzona jest księga wieczysta PT1B/00065285/6. Nieruchomość 
nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość oznaczona jest w obrębie nr 13 ewidencji gruntów jako działka nr 2. 17/3 
o pow. 0,6951 ha.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Łuszczanowice przy dro-3. 
dze asfaltowej biegnącej przez wieś, w sąsiedztwie terenów zabudowanych domami 
jednorodzinnymi i siedliskami zagrodowymi. Działka kształtem przypomina dwa wą-
skie (szerokości około 10 metrów) wydłużone prostokąty. Działka nie jest zabudowa-
na, nie jest ogrodzona, od strony drogi nie jest użytkowana, porośnięta wysoką trawą, 
zakrzaczeniami, pojedynczymi drzewami, w dalszej części rolnej jest fragmentem 
uprawiana, w pozostałej nie użytkowana. W pobliskim pasie drogowym znajdują się 
urządzenia infrastruktury technicznej gminnej: linia energetyczna, sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna, gazowa.
Według zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nierucho-4. 
mość położona w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice w pasie około 121 metrów od 
strony południowej znajduje się w strefie 2MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej, a pozostała część działki w strefie R – tereny rolne; na 
terenie działki zlokalizowana istniejąca linia elektroenergetyczna 15 kV wraz ze strefą 
oddziaływania oraz istniejąca kablowa linia elektroenergetyczna 110 kV.
W/w nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu 5. 
nieograniczonego.
Cena wywoławcza nieruchomości położonej w Łuszczanowicach wynosi: 6. net-
to 42.126,00 zł.
Postąpienie wynosi: 7. 450,00 zł.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.8. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) do 58,7 % wartości działki przeznaczonej pod 
zabudowę doliczony zostanie należny podatek VAT. 
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, wraz z podatkiem VAT, płatna jest jed-
norazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Przetarg odbędzie się w 9. Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, dnia 4 kwiet-
nia 2011 r. o godz. 1300 w sali nr 16.
Wadium na nieruchomość oznaczoną nr ewidencyjnym 17/3 wynosi 10. 4.250,00 zł; płat-
ne w pieniądzu musi znajdować się na rachunku Gminy Kleszczów w Banku Spół-
dzielczym w Kleszczowie nr 93 8978 0008 0000 0244 2000 0040 w terminie do dnia 
28 marca 2011 r. (włącznie). Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na wyżej wymieniony nr rachunku bankowego.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji  
przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od 
zawarcia umowy cywilno–prawnej.

11. Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powo-
dów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieru-
chomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) o  czym 
poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej 
Gminy Kleszczów, w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Urzędu Gminy.
Osoby prawne krajowe i spółki  z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedło-12. 
żyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: aktualny odpis z KRS, 
uchwałę odpowiedniego organu  osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie 
i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia.
Cudzoziemcy zamierzający wziąć udział w przetargu winni spełniać wymogi określo-13. 
ne w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Z regulaminem i warunkami przetargu zapoznać się można w Urzędzie Gminy – Re-14. 
ferat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, Kleszczów, ul. Główna 47, pokój 
25 lub pod nr tel. 44/ 731 31 10 wew.132.

Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klesz-
czów, na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl, i w prasie lokalnej.

G
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pozyskanego z 

gminnych nieruchomości znajdujących się 
na terenie przebudowy drogi w Dębinie oraz 
budowy ścieżki rowerowej Żłobnica –Dębina
1. Ilości drewna. Drewno znajduje się loco –las, jest ułożone 
w stosy. Ilość drewna 35,25 m3  sortyment papierówka 50% 
i drewno opałowe 50%. Skład gatunkowy: sosna, brzoza, dąb.
2. Informacje ogólne. Kupujący zobowiązany jest do zabrania 
drewna w taki sposób, by nie uszkodzić sąsiadujących drzew 
oraz nie spowodować uszkodzeń na placu budowy. Warunkiem 
uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży. Sprzedający ustala minimalną cenę 
wywoławczą za drewno w wysokości 6800 zł brutto (słownie 
złotych: sześć tysięcy osiemset 00/100).
4. Termin realizacji. Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy składowe oferty. Oferta składa się z oferty 
cenowej, sporządzonej wg wzoru zamieszczonego na stronie 
BIP Urzędu Gminy w Kleszczowie.
6. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta powinna być:

przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną •	
czytelność jej treści,
sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności,•	
złożona w jednym egzemplarzu,•	
każda strona oferty podpisana przez osobę lub osoby •	
uprawnione do zaciągania zobowiązań,
wszystkie strony oferty – ponumerowane,•	
wszelkie poprawki dokonane w sposób czytelny i parafowane •	
przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być 
opatrzone datą dokonania poprawki.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych. 
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej i oznaczonej 
kopercie z adnotacją: Sprzedaż drewna pochodzącego 
z wycinki związanej z zadaniem pn. „Przebudowa drogi 
w Dębinie oraz budowa ścieżki rowerowej Żłobnica 
–Dębina”.
7. Terminy. Termin składania ofert upływa z dniem 21 marca 
2011 r. o godz. 1200. Miejscem składania ofert jest kancelaria 
ogólna UG w Kleszczowie (pokój nr 8). Termin otwarcia ofert: 
21 marca 2011 r. o godz. 1215. Otwarcie nastąpi na sali nr 16 
w siedzibie UG w Kleszczowie.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie. Jedynym kryterium oceny 
ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto. Zwycięzcą 
przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę 
brutto za drewno.
9. Postanowienia końcowe. Z Oferentem, który wygra przetarg 
sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży, której termin 
podpisania ustali Urząd Gminy w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu bez podania przyczyn.

WOD-KAN, również cyrkulacja ciepłej wody 
użytkowej
Centralne ogrzewanie (stal, miedź, plastik)
Montaż i sprzedaż pieców CO
Ogrzewanie podłogowe i gazowe
Odkurzacze centralne
Szamba ekologiczne - przydomowe 
oczyszczalnie ścieków
Kolektory słoneczne - solary
Kominki z płaszczem wodnym
Przyłącza kanalizacji i wody

Wykonujemy prace w domach prywatnych, 
a także w halach i budynkach o dużym metrażu.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

„INST-KRUP” 
USŁUGI HYDRAULICZNE

Apel do właścicieli psów
W związku z licznymi informacjami o wałęsających się psach 

oraz bardzo dużymi kosztami, ponoszonymi na wyłapywanie i utrzy-
manie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kleszczów, prosimy 
wszystkich mieszkańców, którzy posiadają psy, by nie zapomina-
li o swoich czworonogach. Prosimy też o skuteczne zabezpiecze-
nie furtek, bram i ogrodzeń posesji, tak by czworonogi nie mogły jej 
opuszczać bez właściciela.

Zgodnie z „Kodeksem wykroczeń” – Kto nie zachowuje zwy-
kłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, 
podlega karze grzywny do 250 złotych.

Jednocześnie Urząd Gminy przypomina, że informacje o bez-
domnych psach należy zgłaszać za pośrednictwem sołtysów 
danej miejscowości. Sołtys przekazuje taką informację do Urzędu 
Gminy. Jeśli okaże się, iż zgłoszony i zabrany do schroniska pies 
nie był bezpański, jego właściciel zostanie obciążony kosztami zła-
pania psa.

Narodowy Spis Powszechny…
… odbędzie się w Polsce od 1 kwietnia do 30 czerwca. Po-

przedził go prowadzony od 1 do 17 marca przez rachmistrzów spi-
sowych obchód przedspisowy. W trakcie obchodu rachmistrzowie 
poznawali przydzielone im obwody oraz weryfikowali adresy za-
mieszkanych budynków.

Wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od 
8 kwietnia do 30 czerwca. Odwiedzą te osoby, które nie skorzysta-
ją z możliwości przekazania danych metodą tzw. samospisu inter-
netowego. Formularze elektroniczne przeznaczone do samospisu 
zostaną udostępnione od 1 kwietnia na stronach www.stat.gov.pl 
i www.spis.gov.pl. Samospis internetowy trwa do 16 czerwca br.

Spis obejmować będzie:
osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszka-
niach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
osoby niemające miejsca zamieszkania,
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne 
zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
Przypominamy, że każdy rachmistrz został wyposażony w iden-

tyfikator, zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu 
statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu 
statystycznego, który wydał identyfikator.

Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spisie należy udzielać ścisłych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Rolnicy na szkoleniu
ódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratosze-
wicach przeprowadził w połowie lutego szkolenie dla 20 rolni-

ków z gminy Kleszczów. Szkolenie dofinansowane ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 poświęcone było 
wymogom wzajemnej zgodności. Jak wiadomo ich spełnianie jest 
warunkiem otrzymywania przez gospodarstwa dopłat bezpośred-
nich w pełnej wysokości.

Po zajęciach teoretycznych rolnicy odwiedzili gospodarstwo 
w Woli Mikorskiej k. Bełchatowa, by obejrzeć jak są w nim realizo-
wane unijne zalecenia. Dzięki temu szkoleniu mogli potem spojrzeć 
krytycznie na własne gospodarstwa i zacząć wprowadzanie nie-
zbędnych zmian.

(s)

Tomasz Krupski
Wiewiórów 67, 97-505 Dobryszyce,

Tel. 512 394 550, www.inst-krup.aq.pl

Ł

l

l

l
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Polski Związek Kickboxingu wybrał kompleks 
SOLPARK, jako miejsce do zorganizowania tak 
prestiżowego przedsięwzięcia jakim są Mistrzo-
stwa Polski w Kickboxingu. W zawodach weź-
mie udział blisko 200 zawodników, w tym czołowi 
przedstawiciele kickboxingu w Polsce m.in.: Artur 
Cieciura, Jakub Jasion, Kamil Dajwołowski, Łu-
kasz Gawlik oraz wielu innych.

Mistrzostwa odbędą się od 25 do 27 marca w 
wielofunkcyjnej hali sportowej SOLPARKU. Po-
wierzchnia użytkowa hali liczy 1050 m2, a na wi-
downi jest 215 miejsc siedzących. Sala dyspo-
nuje pełnym nagłośnieniem i umożliwia pracę 
spikera. Dwie profesjonalne elektroniczne tabli-
ce wyników plus tablica multimedialna ułatwia-
ją prace organizacyjne podczas sportowych roz-
grywek.

Uczestnicy będą też korzystać z bazy nocle-
gowej oraz innych usług, które może zapewnić 
nowoczesny kompleks w Kleszczowie.Omega trzecia

lutego w Skierniewicach odbył się 
Wojewódzki Finał Mistrzostw Zrze-

szenia LZS w Halowej Piłce Nożnej Senio-
rów. Wśród pięciu uczestniczących zespo-
łów była też drużyna Omegi Kleszczów, 
która reprezentowała powiat bełchatowski.
Miejsca:
I. LKS Jutrzenka (pow. skierniewicki)
II. GKS Bedlno (pow. kutnowski)
III. LKS Omega (pow. bełchatowski)
IV. LKS Kobierzycko (pow. sieradzki)
V. Orlęta Cielądz (pow. skierniewicki)

W drużynie Omegi wystąpili: Piotr Wol-
czyński, Maciej Rybak, Marcin Kurzawa, Mi-
chał Czaplarski, Piotr Słodkiewicz, Tomasz 
Kurstak, Hubert Górski, Daniel Nowaczyk, 
Robert Tomesz, Jakub Owczarek, Karol Be-
lica. Trener – Piotr Czaplarski.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

S p o r t

Omega wygrywa eliminacje
lutego w hali SOLPARKU odby-
ły się eliminacje międzypowia-

towe w halowej piłce nożnej seniorów, 
których organizatorem był klub Ome-
ga. Wyniki meczów:

LKS Omega – LZS Kiełczygłów •	
4:1
LZS Konopnica – LKS Omega 1:4•	
LZS Konopnica – LZS Kiełczygłów •	
2:3

Miejsca:
I. LKS Omega Kleszczów (pow. beł-
chatowski).
II. LZS Kiełczygłów (pow. pajęczań-
ski).
III. LZS Konopnica (pow. wieluński).

Wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe puchary.

Wiktor Dzwonkowski 
– mistrzem województwa

i 20 lutego odbyły się w Łodzi Mi-
strzostwa Województwa Łódzkiego 

Seniorek i Seniorów w Tenisie Stołowym. 
Duży sukces w tym turnieju odnieśli tenisiści 
II-ligowej drużyny LKS Omega Kleszczów. 
Mistrzem województwa w rozgrywkach in-
dywidualnych został Wiktor Dzwonkowski, 
który w finałowej walce pokonał Krzysztofa 
Zielińskiego (GUKS Gorzkowice). 

Mistrzowski tytuł zdobył także inny za-
wodnik Omegi - Przemysław Gierak, który 
wspólnie z K. Zielińskim wygrał grę podwój-

ną. Rywalizację seniorek zdominowały za-
wodniczki MKS Jedynka w Łodzi, które za-
jęły cztery pierwsze miejsca w klasyfikacji 
indywidualnej mistrzostw.

Miejsca innych zawodników LKS Ome-
ga Kleszczów: 

Przemysław Gierak – V m.• 
Waldemar Dzwonkowski – VI m.• 
Kamil Trzcinka – VIII m.• 

Trenerem pingpongistów Omegi jest 
Longin Wróbel.

(s)
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Mistrzostwa Polski 
w kickboxingu 
w SOLPARKU

Sportowe 
zajęcia 

strzeleckie
lutego Okręgowy Klub Strze-
lectwa Sportowego „10–ka” 

zorganizował w ramach lekcji przyspo-
sobienia obronnego sportowe zajęcia 
strzeleckie dla 64 uczniów pierwszych 
klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie. Uczniowie zo-
stali zapoznani teoretycznie i prak-
tycznie z postawami strzeleckimi. Dla 
każdej z klas przeprowadzono zawo-
dy kontrolne  w konkurencji „karabin 
pneumatyczny”. Czterem najlepszym 
strzelcom z poszczególnych klas wrę-
czone zostały okolicznościowe dyplo-
my. Najlepszymi strzelcami w swoich 
klasach okazali się: Dominik Obalski 
(kl.I a), Filip Olejnik (kl. I b) oraz Ma-
riusz Frukacz (kl. I t).

Oni wywalczyli awans dla Omegi

12

21

Sprzedam dom 
w gminie Kleszczów 
o pow. 108 m kw. + 

garaż, 
działka 2000 m kw., 

gotowy do zamieszkania.
Tel. 692 316 233 lub 

600 131 917.

Sprzedam działkę 
budowlano-rolną 
o pow. 1 ha przy 

ul. Północnej 
w Łękińsku 

(droga Łękińsko-
Kleszczów), 

gm. Kleszczów. 
Tel. 661-380-732.

Sprzedam działkę
o pow. 44 ary 
(28m x 160m)

z przeznaczeniem pod 
budownictwo

mieszkaniowo-usługowe
(ok. 50% powierzchni działki)

i uprawy rolne (pozostałe 50%)
w miejscowości Żłobnica 

(przy drodze na Winek).
Cena do uzgodnienia.
Kontakt 790-408-734.
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
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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.

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

S p o r t

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.

lutego w hali SOLPARKU odbył się 
Halowy Turniej Piłkarski o Puchar 

Przewodniczącego Rady Gminy Klesz-
czów dla dwóch grup piłkarzy: rocznik 1999 
i młodsi oraz 2001 i młodsi. W meczach 
grupy skupiającej piłkarzy z rocznika 1999 
i młodszych padły następujące wyniki:

MUKS 6 Radomsko – Pogoń Ekolog •	
Zduńska Wola 0:1
LKS Omega Kleszczów – RAP •	
Radomsko 3:1
MUKS 6 Radomsko – RAP •	
Radomsko 1:2
LKS Omega Kleszczów – RAP •	
Radomsko 3:2
MUKS 6 Radomsko – Omega •	
Kleszczów 0:0

Drużyny otrzymały równorzędne nagro-
dy w postaci pucharów i dyplomów. W ze-
spole Omegi zagrali: Miłosz Podsiadły, 
Patryk Niedbała, Krzysztof Kociniak, Fi-
lip Węglarski, Michał Kil, Mateusz Jędrzej-
czak, Kacper Zatorski, Bartek Pieniążek, 
Piotr Kaczmarczyk.

W tej grupie rocznikowej najlepszym 
strzelcem został Kacper Waldański (RAP 
Radomsko), najlepszym bramkarzem - Ja-
kub Stanowski (Pogoń Ekolog Zduńska 
Wola), a najlepszym zawodnikiem turnieju - 
Patryk Niedbała (LKS Omega Kleszczów). 

W meczach grupy skupiającej 
piłkarzy z rocznika 2001 i młodszych 
padły następujące wyniki:

Halowy Turniej Piłkarski
MUKS 6 Radomsko – Pogoń •	
Ekolog Zduńska Wola 1:4
LKS Omega Kleszczów – RAP •	
Radomsko 3:0
MUKS 6 Radomsko – RAP •	
Radomsko 1:0
LKS Omega Kleszczów – Pogoń •	
Ekolog 0:4
Pogoń Ekolog – RAP Radomsko •	
7:1
LKS Omega Kleszczów – MUKS •	
6 Radomsko 1:0

W drużynie Omegi zagrali: Kacper 
Węglarski, Tobiasz Cebulski, Filip 
Zatorski, Łukasz Sobociński, Bartek 
Kowalski, Piotr Kulka, Jakub Peroński, 
Miłosz Waleryn, Łukasz Wielskowski, 
Dominik Zbies, Kamil Kusiak.

W tej grupie rocznikowej 
najlepszym strzelcem został Wiktor 
Marlicki (Pogoń Ekolog), najlepszym 
bramkarzem – Jakub Krzywicki 
(MUKS 6 Radomsko), zaś najlepszym 
zawodnikiem turnieju – Mieszko 
Lorenc (Pogoń Ekolog).

Puchary, dyplomy i statuetki 
wręczył przewodniczący Rady 
Gminy Kleszczów, Henryk Michałek. 
Wszystkie uczestniczące drużyny 
zostały zaproszone na poczęstunek 
przez organizatora turnieju - LKS 
Omega Kleszczów.

20
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Słodkie ostatki

Dzień Kobiet w Kleszczowie

Nie tylko koncert
N

Krótko z SOLPARKU
Gabinet kosmetyczny

Od 7 kwietnia SOLPARK zaprasza do korzystania z usług 
GABINETU KOSMETYCZNEGO. Oferuje on usługi kosme-
tyczne na twarz i ciało oraz masaże: relaksacyjne, antyceluli-
towe, odchudzające – tradycyjne, gorącymi kamieniami oraz 
bańką chińską. Gabinet będzie czynny w każdy pierwszy 
i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 16.00 – 22.00.

Poza stałą ofertą w gabinecie w każdy trzeci czwartek 
miesiąca można korzystać także z zabiegów MEDYCYNY 
ESTETYCZNEJ (aquaabrazja, botox, wypełniacze, kosmeto-
logia, rewitalizacja skóry).

Rezerwacja telefoniczna – tel. 44/731 65 01 lub 44/731 
65 17.

Bezpłatne nurkowanie
Bezpłatne lekcje pokazowe nurkowania prowadzone 

przez instruktora odbędą się na basenie SOLPARKU 19 i 20 
marca w godz. 15.00 – 18.00. Uczestnictwo w pokazie - w ce-
nie biletu basenowego.

Nauka pływania 
Do końca marca SOLPARK prowadzi zapisy na wiosen-

ną naukę pływania. Informacje i zapisy przyjmowane są pod 
numerem telefonu: 44/ 731 65 01.

Pakietowe usługi 
SOLPARK uruchomił kilka korzystnych wariantów, które 

umożliwiają obniżenie ceny usług rekreacyjnych, albo za-
pewniają niższe ceny posiłków na terenie kompleksu.

Szczegóły promocji można poznać wchodząc na stronę 
www.kompleks-solpark.pl w zakładkę „Aktualności”.

Wyroby hutnicze ze stali czarnej
Wyroby hutnicze ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
Nowoczesne panele ogrodzeniowe,
Siatka ogrodzeniowa
Wk³ady kominowe
Artyku³y przemys³owo-metalowe
Maszyny rolnicze
niskie ceny - transport gratis !

D¹browa 18a k/Sulmierzyc, tel. 601 768 288, 601 290 100
www.metmar.com.pl

iedzielne popołudnie 
6 marca można było 

spędzić w kleszczowskim 
domu kultury, degustując 
kawy i herbaty świata, oglą-
dając wystawy rękodzieła 
z ceramiki i ozdób wykony-
wanych techniką filcowa-
nia, a potem bawiąc się na 
blisko dwugodzinnym wy-
stępie grupy „Tercet czy-
li Kwartet” (Hanna Śleszyń-
ska, Piotr Gąsowski, Robert 
Rozmus, Wojciech Kaleta). 

E f e k t o w n e  w y r o b y 
z ceramiki to dzieło głów-
nie seniorów uczestniczących od kilku tygodni w zajęciach warsz-

ta towych,  p rowadzonych 
w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry pod okiem instruktorki Alicji 
Przydrygi. 

Na wystawie rękodzieła po 
raz pierwszy GOK wyekspono-
wał pisanki zdobione techniką 
filcowania. 

- Pokazaliśmy nowe po-
mysły, które wkrótce wpro-
wadzimy do zajęć w naszych 
placówkach – mówi dyrektor 
GOK, Sławomira Mrozowicz.

(s)

odczas  tegorocznych 
ostatków 7-osobowa gru-

pa z kółka recytatorsko-teatral-
nego działającego w Gminnym 
Ośrodku Kultury wraz z Elżbietą 
Roczek wyruszyła na ulice Klesz-
czowa. Przebierańcy hojnie czę-
stowali wszystkich słodkimi wypie-
kami, śpiewając dawne, zapustne 
przyśpiewki. Odwiedzili m.in. Bank 
Spółdzielczy, agencję „Arreks”, 
sklepy, a także Urząd Gminy.

P


