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Zapisz dziecko 
na wycieczkę

Centrum Zabaw dla dzieci „Ceramilan-
dia” w Lutomiersku będzie miejscem jednej 
z wakacyjnych wycieczek, organizowanych 
w lipcu przez Gminny Ośrodek Kultury. 
GOK przyjmuje już zgłoszenia i wpłaty od 
rodziców dzieci z przedszkoli naszej gmi-
ny. Do 12 czerwca mogą się też zapisy-
wać na jednodniowe wycieczki uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjum i szkół po-
nadgimnazjalnych. Dla uczniów klas I-III 
z gminnych podstawówek GOK zaplanował 
wyjazd do Janowca, gdzie dzieci odwie-
dzą Rodzinny Park Tematyczny „Magiczne 
Ogrody” (na zdjęciu).

Foto ze strony www.spstykow.pl
Więcej na str. 14

Bliżej natury 
na dyktandzie

W niedzielę 21 maja w auli SOLPARKU 
została zorganizowana ósma edycja Dyk-
tanda Kleszczowskiego, do którego zgłosiło 
się 97 osób. Uczestnicy pisali tekst „Jak re-
laks, to tylko na łonie natury…”.

Więcej na str. 7

17 maja w Żłobnicy drogowcy ułoży-
li warstwę ścieralną z asfaltobetonu na 
pierwszym odcinku rozbudowanej drogi po-
wiatowej. Prace rozpoczęły się w miejscu, 
gdzie gmina Kleszczów graniczy z gminą 
Sulmierzyce.

Drogowcy w Żłobnicy
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Światłowód do kolejnych miejscowości
W tym roku ma się rozpocząć budowa kolejnych 

odcinków światłowodowej sieci dostępowej FTTH. 
Ogłoszony przez gminę przetarg, podzielony na cztery 
części dotyczy wykonania takiej sieci w Antoniówce, w 
Kamieniu, w Bogumiłowie i Rogowcu, a także w strefi e 
przemysłowej w Żłobnicy. Opracowana już dokumenta-
cja obejmuje zarówno budowę i przebudowę przyłączy 
ziemnych, jak też wykonanie kanalizacji, umożliwiającej 
wprowadzenie mikrokabli optotelekomunikacyjnych. W 
przypadku stref w Bogumiłowie i Rogowcu przewidzia-
no też budowę ulicznych szaf kablowych, a w Żłobnicy 
- budowę przyłączy i instalacji abonenckich. Oferty na 
przetarg są przyjmowane do 31 maja. 

Pamiętali o ogrodach
Piotrkowskie targi „Pamiętajmy o ogrodach” nie 

odbyły się w pierwotnym terminie (30 kwietnia) z powo-
du fatalnej pogody i zalania terenów targowych. Dwa ty-
godnie później aura sprzyjała już zarówno wystawcom, 
jak i kupującym. Dzięki inicjatywie Urzędu Gminy w 
Kleszczowie mieszkańcy mogli się zapisać na zorgani-
zowany wyjazd. Z propozycji skorzystało 25 osób. Dziś 
zakupione w Piotrkowie Trybunalskim sadzonki krze-
wów, bylin i kwiatów balkonowych zdobią już posesje 
na terenie gminy.

Nie tylko VAT na szkoleniu w FRGK
12 maja w jednej z sal konferencyjnych SOLPAR-

KU odbyło się szkolenie, zorganizowane przez Fun-
dację Rozwoju Gminy Kleszczów. Dwadzieścia osób, 
reprezentujących firmy i instytucje, zlokalizowane na 
terenie gminy Kleszczów, zapoznało się ze zmianami, 
wprowadzonymi w wyniku nowelizacji ustawy o podat-
ku VAT. Drugim tematem szkolenia, przeprowadzone-
go przez Urząd Skarbowy w Bełchatowie był Jednoli-
ty Plik Kontrolny.

Odłożona decyzja w sprawie „Złoczewa”
W obwieszczeniu wydanym 28 kwietnia Regional-

ny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi poinformo-
wał, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia „wydobycie węgla brunatnego ze zło-
ża Złoczew” zostanie wydana później, tj. w „przewidy-
walnym terminie do 29 września 2017 r.”. „Wyznacze-
nie nowego terminu determinowane jest szczególnym 
skomplikowaniem sprawy oraz zwłaszcza konieczno-
ścią ponownego wezwania inwestora do uzupełnienia 
raportu OOŚ” - czytamy w dokumencie RDOŚ. Odkła-
danie decyzji w kwestii przyszłości „Złoczewa” niepo-
koi związkowców KWB Bełchatów, którzy zapowiada-
ją podjęcie akcji.

Nowe biuro poselskie w Bełchatowie
Poseł z Bełchatowa Małgorzata Janowska zaję-

ła w Sejmie RP miejsce tragicznie zmarłego posła Ra-
fała Wójcikowskiego z ugrupowania Kukiz'15. Działa w 
kole poselskim Republikanie. 17 maja zostało otwar-
te Biuro Poselskie Małgorzaty Janowskiej w Bełchato-
wie przy ul. 19. Stycznia 1. Czynne jest w poniedziałki, 
środy i piątki w godzinach popołudniowych. Pani poseł 
poinformowała o przyłączeniu się do grupy parlamen-
tarzystów, którzy wspierają inicjatywę budowy odkryw-
ki „Złoczew”.

JS

KRÓTKO
olejnym dużym wyzwaniem dla 
firm z branży drogowej oraz dla 

podwykonawców, zaangażowanych do bu-
dowy podziemnych sieci uzbrojenia tech-
nicznego, będzie nowa inwestycja gminy 
Kleszczów, planowana w Łuszczanowicach 
Kolonii. Na terenie przeznaczonym pod bu-
downictwo jednorodzinne powstanie sieć 
dróg liczących w sumie ok. 5,2 kilometra. 
Zanim powstaną osiedlowe drogi, chodni-
ki i ścieżki rowerowe zostaną zbudowane 
sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazo-
we, telekomunikacyjne, stacje transforma-
torowe, sieci energetyczne i sieci uliczne-
go oświetlenia.

Zlecone przez gminę prace będą po-
dzielone na trzy etapy. Jak wynika z prze-
targowej specyfi kacji (SIWZ) roboty prowa-
dzone w ramach etapu I i II nie obejmują 

wykonania ostatecznej warstwy ścieralnej 
na osiedlowych ulicach. Dopiero na zakoń-
czenie III etapu budowy uzbrojenia górna 
warstwa drogowej nawierzchni zostanie wy-
konana na całym uzbrajanym terenie.

„Dla należytego wycenienia zamówie-
nia zaleca się dokonanie wizji lokalnej na 
terenie realizacji zamówienia i w jego oko-
licy. Zamawiający informuje, że teren obję-
ty zamówieniem jest ogólnodostępny” - czy-
tamy w SIWZ. 

Ze względu na szacunkową wartość 
prac, które są do wykonania w ramach tej 
dużej inwestycji, przetarg ma charakter unij-
ny, a informacja o jego ogłoszeniu trafi-
ła do Dziennika Urzędowego Unii Europej-
skiej. Oferty wykonawców są przyjmowane 
w Urzędzie Gminy do 7 czerwca.

JS

z ięk i  155- tys ięczne j  dotac j i 
z gminnego budżetu, udzielonej 

Gminnej Spółce Wodnej w Kleszczowie, zo-
staną w tym roku odnowione i wyprofi lowa-
ne kolejne odcinki rowów odwadniających, 
będzie też przeprowadzone oczyszczanie 
rowów z roślinności. Gminna Spółka Wod-
na w Kleszczowie jako jedyna złożyła wnio-
sek o udzielenie dotacji z budżetu gminy 
Kleszczów na zadania, związane z wyko-
nywaniem i utrzymaniem urządzeń melio-
racji wodnej.

Umowa z przedstawicielami spółki - To-
maszem Popiołkiem i Jerzym Kupcem pod-

pisana została 28 kwietnia. W załączniku do 
tego dokumentu są wyszczególnione i na-
zwane odcinki rowów przewidzianych do 
pogłębienia oraz rowów do wykoszenia. 
Prace prowadzone będą w tym roku na te-
renie sołectw Łękińsko, Wolica, Łuszczano-
wice, Żłobnica oraz Kleszczów. 

Długość rowów, które wymagają pogłę-
bienia obliczono na 1600 metrów. Znacznie 
więcej, bo ponad 38 kilometrów liczą rowy 
przewidziane do wykoszenia, przy czym 
niemal wszystkie rowy mają być wykaszane 
dwukrotnie - wiosną oraz jesienią. 
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Ponad 5 km dróg w dziewiczym terenie

Kolejne prace spółki wodnej

maja zostały ogłoszone wyniki 
przetargu nieograniczonego na bu-

dowę i przebudowę placów zabaw na te-
renie gminy Kleszczów wraz z do-
stawą wyposażenia. W przetargu 
złożonym z siedmiu części swoje 
oferty zgłosiło czterech wykonaw-
ców. Po sprawdzeniu złożonych do-
kumentów i porównaniu cen oferto-
wych wybrani zostali:
•  Color-Sport s.c. Adam Wilk, Wal-

demar Kosiorowski z Bierunia - 
wykonać ma: przebudowę placu 
zabaw przy ul. Wysokiej w Klesz-
czowie, budowę placu zabaw w 
Żłobnicy, przebudowę dwóch pla-
ców zabaw w Łuszczanowicach 
(przy bloku nr 47 oraz w Łuszcza-
nowicach Hubach) oraz przebudo-
wę placu w Czyżowie.

•  Royal Play Łukasz Piotrowski z Małki-
ni Górnej ma zająć się przebudową pla-
cu zabaw przy ul. Spacerowej w Klesz-
czowie.

•  ZHUP MIRS Mirosław Różycki z Poręb k. 
Bełchatowa zajmie się natomiast przebu-
dową placu zabaw w Rogowcu.

Prace budowlane oraz dostawa urzą-
dzeń zabawowych mają być ukończone w 
drugiej połowie września.

JS
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Inwestycje na placach zabaw

Barwna nawierzchnia placu zabaw przy ul. Wysokiej
Projekt - Marek Karolczyk ze Studia 
Projektowego Arch MK w Zelowie
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Stefanowizna bliżej świata
ończą się prace przy odnowionej i poszerzonej drodze o długości 2,6 km. Pro-
wadzi ona do wsi Stefanowizna. W ramach tej inwestycji zostały m.in. przebudo-

wane fragmenty sieci wodociągowej. Na odcinku około 250 metrów powstało oświetlenie 

uliczne. Wzdłuż przebudowywanej drogi została wykonana kanalizacja teletechniczna, któ-
ra umożliwi przyłączenie do gminnej sieci istniejących w Stefanowiźnie posesji.

Zanim powstała równa, nowa jezdnia i chodnik z betonowej kostki, mieszkańcy korzy-
stali z wąskiej, nierównej drogi ułożonej wiele lat temu z betonowych płyt.

Przebudowa ulicy Łącznej
lica Łączna w Kleszczowie to jedna z niewielu dróg w gminie, która dotąd nie po-
siadała chodnika bądź ciągu pieszo-rowerowego oraz utwardzonych wjazdów na 

posesje. Gruntowna przebudo-
wa tej ulicy o długości ponad 
730 metrów polega na wyko-
naniu pełnego uzbrojenia. Do-
tychczas powstało odwodnie-
nie drogi, sieć energetyczna 
i telekomunikacyjna, wodociąg 
i kanalizacja sanitarna, a tak-
że podbudowa i wyrównaw-
cze warstwy jezdni. W połowie 
maja trwały intensywne prace 
brukarskie. Ulica Łączna po-
winna zostać oddana do użytku 
w połowie sierpnia.

Rosną ściany archiwum
udynek archiwum zakładowego wraz z garażami powstaje na tyłach Urzędu Gmi-
ny w Kleszczowie, w miejscu gdzie wcześniej znajdowały się garaże służące 

urzędowi oraz Posterun-
kowi Policji. Zarchiwizo-
wane dokumenty urzę-
dowe będą ulokowane 
na piętrze dwukondygna-
cyjnego budynku. Parter 
przeznaczony będzie na 
garaże. Budynek zajmo-
wać ma ok. 200 m kw. po-
wierzchni.

Rozpoczęta w mar-
cu inwestycja jest teraz na 
etapie murowania ścian 
parteru. Powstają one 
z bloczków silikatowych.

JS

KOMUNIKATY
Czy lej depresyjny szkodzi łąkom?
Od 22 do 26 maja specjaliści z Kujaw-

sko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego 
w Bydgoszczy prowadzą na terenie gminy 
Kleszczów przegląd stanu trwałych użytków 
zielonych w celu określenia aktualnego zasię-
gu leja depresji, który powstał w wyniku dzia-
łalności odkrywkowej Kopalni Węgla Brunat-
nego Bełchatów. Zostanie też oceniony jego 
ujemny wpływ na plonowanie łąk.

Bezpłatne porady prawne 
w Urzędzie Gminy

W Urzędzie Gminy w Kleszczowie dzia-
ła punkt bezpłatnej pomocy prawnej. Dyżu-
ry są pełnione przez radców prawnych przy 
ul. Głównej 47, pok. nr 8. Uprawnione do bez-
płatnych porad są: ● osoby korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej, ● młodzież 
do 26. roku życia, ● seniorzy, którzy ukończy-
li 65. lat, ● kombatanci i weterani, ● osoby ko-
rzystające z Karty Dużej Rodziny, ● każdy 
zagrożony lub poszkodowany: katastrofą na-
turalną, awarią techniczną, klęską żywiołową.

Harmonogram dyżurów: ● poniedziałek 
- godz. 8.00-12.00, ● wtorek - godz. 13.00-
17.00, ● środa - godz. 8.00-12.00, ● czwartek 
- godz. 11.00-15.00, ● piątek - godz. 11.00-
15.00.

Grupa wsparcia w Kleszczowie
Spotkania z terapeutą odbywają się 

w środy i czwartki przy ulicy Ogrodowej 26 
w Kleszczowie (siedziba GS „Samopomoc 
Chłopska”, wejście z tyłu budynku). Wsparcie 
terapeuty dotyczy trudnych sytuacji, wywoła-
nych konfl iktami, alkoholem, narkotykami. Na 
spotkanie można się umówić telefonując do 
terapeutki na nr 602-571-495.

Ważne dla handlujących alkoholem 
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje 

przedsiębiorców, sprzedających alkohol, że 
31 maja mija termin opłacenia II raty za ko-
rzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych. Opłatę tę wnosi się na rachunek 
Gminy Kleszczów.

Propozycje Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzecie-
go Wieku informuje, że w każdy piątek w sali 
komputerowej Domu Kultury w Łękińsku od-
bywa się bezpłatny kurs podstawowej obsłu-
gi komputera. Zajęcia trwają od godz. 16 do 
18. W każdy poniedziałek od godz. 15.30 or-
ganizowane są natomiast warsztaty historycz-
no-geografi czne, które prowadzi historyk i po-
dróżnik - Renata Musiał.

Energoserwis Kleszczów informuje
Spółka Energoserwis Kleszczów infor-

muje, że 4 czerwca br. będzie miała miejsce 
kilkusekundowa przerwa w dostawie ener-
gii elektrycznej do odbiorców. Przerwa będzie 
spowodowana przełączeniem gminnej sieci 
110 kV na zasilanie podstawowe z Elektrow-
ni Bełchatów. Od 25 maja gminna linia 110 
kV pracowała na zasilaniu rezerwowym ze 
względu na odstawienie do remontu bloku nr 
12 w Elektrowni Bełchatów.
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Przychodnia SALUS zaprasza
leszczowska Przychodnia Salus funkcjonuje drugi mie-
siąc. Przychodnia udziela świadczeń w zakresie Podsta-

wowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w ramach umowy zawartej z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia. Prezes zarządu Przychodni Salus, 
Iwona Bednarek za naszym pośrednictwem przekazuje informację 
o obowiązującej procedurze „zapisywania się” do tej placówki:

- Chciałam zaprosić wszystkich mieszkańców gminy Kleszczów 
oraz gmin ościennych do złożenia w naszej przychodni deklaracji 
wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Złożenie ta-
kiej deklaracji wyboru do przychodni Salus oznacza gotowość przy-
chodni do świadczenia usług na rzecz danego pacjenta, a w razie 
potrzeby uzyskania świadczenia zdrowotnego – konkretną pomoc.

Deklaracje można składać w przychodni od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

- Biorąc pod uwagę, że w naszej przychodni przyjmuje obecnie 
również 16 lekarzy różnych specjalności, mieszkańcy gminy Klesz-
czów zadeklarowani do Przychodni Salus mają zapewnioną kom-
pleksową usługę medyczną – podkreśla prezes Iwona Bednarek.

Informacje na temat ofer ty Przychodni  Salus można 
uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00,  
tel. 44/ 731 30 80.

Poniżej przedstawiamy harmonogram pracy lekarzy specjali-
stów na czerwiec br.:

SALUS informuje

Recepty dla pacjentów 
przewlekle chorych
informuje Kleszczowska Przychodnia Salus sp. z o.o. 
dla zapewnienia należytej organizacji pracy przychod-

ni, a także dla respektowania praw pacjentów zadeklarowanych 
do przychodni, pacjent przewlekle chory ma prawo do uzyskania 
recepty na kontynuację leczenia. Pacjent może otrzymać receptę 
bez wizyty u lekarza, a lekarz może wystawić receptę bez osobiste-
go zbadania pacjenta w ramach tzw. porady recepturowej. Lekarz 
może wystawić jednak taką receptę tylko i wyłącznie wtedy, gdy 
jest to niezbędne do kontynuacji leczenia i tylko wtedy, jeżeli jest to 
uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w doku-
mentacji medycznej.

W związku z tym przychodnia Salus prosi, aby pacjent co naj-
mniej 7 dni przed zużyciem zaordynowanego leku/ów (7 dni przed 
zakończeniem opakowania), zgłosił ten fakt w rejestracji przychod-
ni. W zgłoszeniu należy podać: ● dane pacjenta (imię, nazwisko, 
PESEL), ● nazwę leku, który się kończy i na który powinna zostać 
wystawiona recepta, ● dawkę leku, ● zasady przyjmowania leku.

Informacja ta zostanie przekazana przez personel pielęgniarski 
do lekarza POZ. Lekarz w przypadku braku wątpliwości medycz-
nych wystawi receptę na lek/i, którą to pacjent w dogodnym dla sie-
bie czasie będzie mógł odebrać z rejestracji. W przypadku jakich-
kolwiek wątpliwości lekarz zaprosi pacjenta na wizytę, w czasie 
gwarantującym zapewnienie ciągłości leczenia.

Wdrożenie opisanej zasady pozwoli na zapewnienie pacjen-
tom Kleszczowskiej Przychodni Salus sprawnej obsługi i ciągłości 
leczenia.

L.p. Poradnia  
specjalistyczna Lekarz Termin

1. Pediatryczna  
z alergologią

dr n. med.  
Violetta Gołąbek 17 czerwca, godz. 9.00

2. Pediatryczna  
z alergologią

dr n. med.  
Violetta Gołąbek  29 czerwca, godz. 13.00

3. Pediatryczna dr n. med. Anna  
Socha- Banasiak 08 czerwca, godz. 15.00

4. Pediatryczna dr n. med. Anna  
Socha- Banasiak 24 czerwca, godz. 9.00

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 29 czerwca, godz. 9.00

6. Otolaryngologiczna lek. med.  
Izabela Zawadziłło 14 czerwca, godz. 14.30

7. Dermatologiczna dr n. med.  
Ewa Trzcińska- Bill 17 czerwca, godz. 9.00

8. Dermatologiczna dr n. med. Katarzy-
na Wyrzykowska-Rabe 12 czerwca, godz. 14.00

9. Ginekolog.  
- położnicza

dr n. med.  
Robert Skalski 02 czerwca, godz. 8.00

10. Ginekolog.  
- położnicza

dr n. med.  
Robert Skalski 23 czerwca, godz. 13.00

11. Ginekolog.  
- położnicza

lek. med  
Radosław Pigoń 17 czerwca, godz. 9.00

12. Pulmonologiczna dr n. med. Beata  
Janiszewska- Drobińska 22 czerwca, godz. 13.00

13. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 24 czerwca, godz. 9.00

14. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. 
Ewa Sewerynek 23 czerwca, godz. 8.30

15. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. 
Ewa Sewerynek 12 czerwca, godz. 8.30

16. Diabetologiczna dr n. med.  
Konrad Walczak 12 czerwca, godz. 16.15

17. Okulistyczna lek. med.  
Ewa Kaźmierczak 28 czerwca, godz. 15.30

18. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 01 czerwca, godz. 9.00

19. Chirurgiczna dr n. med.  
Marek Staniaszczyk 26 czerwca, godz. 11.00

20. Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska 14 czerwca, godz. 14.30
21. Kardiologiczna Robert Pietruszyński 08 czerwca, godz. 9.00

K

Jak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informu-
je, iż od dnia 04.05.2017 roku obowiązuje zmieniona uchwała nr 
XXXI/299/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Rady Gminy Kleszczów 
zmieniająca uchwałę nr VI/56/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 
31 marca 2015 roku w sprawie przyznawania osobom zamieszka-
łym na terenie Gminy Kleszczów jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka.

W myśl § 4 uchwały zapomoga przysługuje osobom wymie-
nionym w § 1 (rodzicom, opiekunowi prawnemu albo opiekuno-
wi faktycznemu dziecka) jeżeli osoba ubiegająca się o zapomo-
gę zamieszkuje w sposób nieprzerwany przed urodzeniem dziecka 
w Gminie Kleszczów przez okres co najmniej 12 miesięcy przed 
dniem porodu i nadal zamieszkuje wraz z dzieckiem w Gminie 
Kleszczów w chwili składania wniosku o zapomogę oraz spełnia 
powyższy warunek w chwili wydania ostatecznej decyzji rozstrzy-
gającej wniosek o przyznanie zapomogi.

Do wniosku należy dołączyć:
•  zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Gminy Kleszczów 

przez okres 12 miesięcy przed dniem porodu;
•  pierwszą stronę złożonego zeznania PIT za rok poprzedzający 

narodziny dziecka;
•  inne dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gmi-

ny Kleszczów.
W razie wątpliwości przeprowadzane są oględziny miejsca za-

mieszkania celem zweryfikowania oświadczenia o miejscu za-
mieszkania, które osoby ubiegające się o świadczenie podpisują 
pod odpowiedzialnością karną.

Istotne zmiany  
w gminnym „becikowym”



16-31	V	2017	 I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 5

W firmie Colep
Znaczący sukces produkcyjny

Zakład produkcyjny kosmetyków w Kleszczowie, uruchomiony 
w 2003 roku, był pierwszą znaczącą inwestycją firmy Colep w Pol-
sce. Dziś funkcjonują tu dwa zakłady produkcyjne, dzięki którym 
Colep obsługuje najważniejsze światowe koncerny kosmetyczne, 
zatrudniając 640 pracowników. Firma notuje stały wzrost produk-
cji artykułów kosmetycznych, środków higieny osobistej oraz opa-
kowań stalowych.

„ W  m a r c u  t e g o 
roku osiągnęliśmy re-
kord wszechczasów, 
uzyskując produkcję 
na poziomie 23 milio-
nów sztuk w naszym 
zakładzie napełniania 
w Polsce - czytamy w 
przesłanej informacji z 
Colep Polska sp. z o.o. 
-  Jes teśmy bardzo 
dumni z tej liczby, ale 
przede wszystkim z lu-

dzi, którzy codziennie pomagają nam to osiągać, poprzez ich wysi-
łek i kierowanie się naszymi korporacyjnymi wartościami”.

„Pomimo, że Colep działa na globalnej bazie operacyjnej, jest 
dumnym i aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego i spo-
łecznego wspólnoty kleszczowskiej. Jesteśmy stale zaangażowa-
ni w bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników, 
a także jakość naszych produktów. Jednocześnie, nasz największy 
wysiłek dotyczy ciągłego doskonalenia się” - informuje zespół za-
rządzający zakładem Colep.

Colep na targach 
pracy

Colep był w ostat-
nim czasie obecny na 
dwóch imprezach tar-
gowych w Łodzi,  na 
których prezentował 
swoją działalność, jak 
i oferty zatrudnienia. 
Na Akademickie Tar-
gi Pracy oraz targi Ab-
solvent przybyły ty -
siące młodych ludzi, 
gotowych zdobywać 
doświadczenie i sta-
rać się o zatrudnienie 
u najlepszych praco-
dawców.

Są w prestiżowej pięćsetce
miejsce na liście 500 największych polskich przedsię-
biorstw zajęła spółka Sempertrans Bełchatów. Listę co 

roku pod koniec kwietnia ogłasza dziennik „Rzeczpospolita”. Kolej-
ność firm układana jest według wskaźnika przychodów. Zestawie-
nie staje się przedmiotem analiz przede wszystkim dla ekonomi-
stów. Pozwala śledzić, jaka jest koniunktura w gospodarce, które 
branże notują dynamiczny rozwój, a które rynkową zapaść. Dostar-
cza też istotnych wskaźników o każdej z 500 firm.

Jedyny w tym zestawieniu rodzynek z naszego terenu (jeszcze 
przed powstaniem Polskiej Grupy Energetycznej SA w „Pięćsetce” 
znajdowały się KWB Bełchatów i Elektrownia Bełchatów) zanoto-
wał w 2016 r. przychody na poziomie 492.491.000 zł. Osiemdzie-
siąt procent przychodów ze sprzedaży przyniósł spółce eksport. 
Sempertrans osiągnął prawie 52,5 mln zł zysku netto, a wydatki po-
niesione na inwestycje miały wartość 28,6 mln zł. Przeciętne za-
trudnienie notowane było w zeszłym roku na poziomie 569 osób.

Jeśli spojrzymy na „Listę 500” sprzed trzech lat okaże się, że 
spółka produkująca głównie przenośnikowe taśmy gumowe upla-
sowała się wówczas na 443 miejscu z przychodami ze sprzedaży 
na poziomie 499.954.000 zł. Udział eksportu w sprzedaży był wte-
dy nieznacznie niższy (78 proc.), za to zysk netto - zdecydowanie 
wyższy (79,49 mln zł). 
Nakłady inwestycyj-
ne były dość skrom-
ne (3,8 mln zł), a śred-
nioroczne zatrudnienie 
wynosiło 344 osoby.

Spó łka  znaczą -
co zwiększyła swoje 
zdolności produkcyj-
ne po uruchomieniu w 
2015 roku nowych linii 
w zbudowanej od pod-
staw hali. To właśnie z 
tego względu wzrosło 
też zatrudnienie. Nie-
dawno na stronie GCI 
w Kleszczowie ukazało się ogłoszenie o miejscach pracy tymcza-
sowej dla kolejnych pracowników linii produkcyjnych - na wydziale 
produkcji linek stalowych oraz na wydziale produkcji taśm przeno-
śnikowych spółki Sempertrans.

JS

489

Agencja Rozwoju Regionalnego  
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie  
przyjmuje zapisy na kursy:

1. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
2.  AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany  

- 40 godz.
3. Język niemiecki poziom podstawowy - 60 godz.
4. Opiekun osób starszych - 70 godz.
5. Excel - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godz.

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727 500 728 
oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”,  

Kleszczów, ul. Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Agencja Rozwoju Regionalnego  
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie  
informuje, że 

przyjmuje wnioski o udzielanie pożyczek  
z Funduszu Pożyczkowo-Poręczeniowego.

Nasza oferta pożyczkowa skierowana jest do:
•firm prowadzących działalność na terenie Gminy Kleszczów,
•firm spoza terenu naszej Gminy,
• mieszkańców rozpoczynających działalność gospodarczą  

oraz akcjonariuszy Agencji.

Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie www.arreks.com.pl. 
oraz pod nr tel. 727 500 728.

Foto - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Zatrudnię pracownika  
do pracy w sklepie w Czyżowie.

Tel. 663-567-670.
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Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna

arodowy Fundusz Zdrowia wśród wielu ważnych infor-
macji dla pacjentów, zamieszczanych na swojej stronie 

www, podaje także podstawowe dane na temat zasad udziela-
nia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej czyli w godzinach, 
kiedy placówki POZ już nie działają. Otóż pomocy udzielają wte-
dy lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta.

NFZ podkreśla, że świadczenia nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

„Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy 
korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego po-
gorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zacho-
wania ciągłości leczenia - czytamy na stronie www.nfz-lodz.pl. 
- Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają po-
mocy od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego 
oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wol-
ne od pracy.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez 
względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy 
w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, 
gdzie ma najbliżej.”

Na stronie łódzkiego oddziału NFZ znajdziemy wykaz pla-
cówek, które na terenie poszczególnych powiatów odpowiada-
ją za świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W po-
wiecie bełchatowskim taką placówką jest Szpital Wojewódzki 
im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123. Poda-
ne zostały też telefony kontaktowe: 509 567 662, 510 291 212, 
511 711 820.

„Jeśli konieczna jest wizyta domowa lekarza lub pielęgniar-
ki można ją umówić telefonicznie pod podanymi numerami tele-
fonów (należy jednak pamiętać, że o wizytę domową lekarza lub 
pielęgniarki można poprosić tylko w poradni znajdującej się na 
obszarze, w którym przebywamy)” - informuje NFZ.

JS

Jak zapobiegać 
bezdomności zwierząt?

bowiązujący „Program opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te-

renie Gminy Kleszczów na rok 2017” przewiduje możliwość 
udzielenia dofinansowania do zabiegu sterylizacji lub kastra-
cji zwierząt - psów oraz kotów. Dofinansowanie obejmuje 50 % 
kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt. 

Jak można uzyskać takie dofinansowanie i jak postępować 
po jego otrzymaniu?
1.  Właściciel lub opiekun zwierzęcia musi dokonać zgłoszenia 

w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie. Wzór wniosku - 
do pobrania ze strony internetowej Gminy Kleszczów (www.
kleszczow.pl) lub w Urzędzie Gminy (pok. nr 26).

2.  Urząd Gminy w Kleszczowie pisemnie poinformuje właścicie-
la zwierzęcia o przyznanym dofinansowaniu oraz wskaże ga-
binet, w którym będzie przeprowadzony zabieg. Następnie 
przekaże Wykonawcy listę osób, którym przyznano dofinan-
sowanie. Właściciel lub opiekun in-
dywidualnie umówi się z lekarzem 
weterynarii na termin wykonania za-
biegu, w ciągu 1 miesiąca od dnia 
otrzymania pisma o przyznanym do-
finansowaniu. 

3.  Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzo-
wi weterynarii 50% kosztów zabiegu, 
które wynoszą odpowiednio:
a) zabieg sterylizacji: 75 zł,
b) zabieg kastracji: 25 zł.
Dofinansowanie przyznawane bę-

dzie według kolejności zgłoszeń, w mia-
rę posiadanych środków finansowych.

NFZ informuje - leczenie 
uzdrowiskowe dla dzieci

arodowy Fundusz Zdrowia przypomina rodzicom i leka-
rzom ubezpieczenia zdrowotnego o możliwości uzdrowi-

skowego leczenia małych pacjentów. Podstawą skorzystania z tej 
formy leczenia jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, wysta-
wione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod 
nadzorem opiekuna prawnego. Realizacja wpływających do OW 
NFZ skierowań dziecięcych na leczenie uzdrowiskowe odbywa się 
na bieżąco.

Formy lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci proponowane 
przez NFZ: ● uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 
do 18 lat; ● uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 
do 18 lat; ● uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 
do 6 lat pod opieką osoby dorosłej.

Szczegółowe informacje o tym, jak krok po kroku przebiega 
proces starania się o skierowanie do uzdrowiska (zarówno dzieci, 
jak i dorosłych) znaleźć można na stronie internetowej NFZ pod ad-
resem www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/
jak-wyjechac-na-leczenie-do-uzdrowiska/.

JS

Krwiodawczy Piknik  
„Kropla życia”

Z okazji jubileuszu dziesięciolecia istnie-
nia i działalności Gminnego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi PCK w Kleszczowie, w piątek 16 
czerwca zorganizowany zostanie Piknik Krwio-
dawczy „Kropla życia”. W związku z tym zarząd 
klubu zaprasza wszystkich krwiodawców i sym-
patyków krwiodawstwa z terenu gminy Kleszczów do udziału w tym 
wydarzeniu.

Program pikniku:

  godz.15:45 - uroczysta msza święta w intencji krwiodawców 
i ich rodzin, która zostanie odprawiona w kościele Parafii p.w. 
N.M.P. Anielskiej w Kleszczowie,

  godz. 16:45 - uroczysta akademia, połączona z wręczeniem 
odznak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i medali - sala wi-
dowiskowa GOK w Kleszczowie,

  przejazd autokarem sprzed GOK w Kleszczowie do Rezerwatu 
Przyrody w Łuszczanowicach,

  poczęstunek jubileuszowym tortem oraz spotkanie integracyj-
ne.

Piknik „Kropla życia” jest wydarzeniem współfinansowanym 
z gminnego programu promocji zdrowia.

N

O

N

SPRZEDAŻ
•  piasku budowlanego (do zasypu  

fundamentów, pod kostkę brukową)
•  ziemi ogrodniczej wysokiej  

jakości, wzbogaconej torfem
wraz z transportem

Tel. 693-938-017
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wa Szczepaniak-Sieradzka, nauczycielka Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleszczowie, a zarazem autorka tekstu 

dyktanda, którego bezbłędne napisanie było gwarancją zwycięstwa, 
w tym roku postanowiła skupić uwagę uczestników na temacie „Jak 
relaks, to tylko na łonie natury…”. Nic zatem dziwnego, że w tre-
ści dyktanda pojawiły się: dzierzba, sójka, trznadel, pohukujący pu-
chacz, a także hycający bruzdą zając czy czmychająca jaszczurka.

Zanim Aleksandra Ignasiak-Smela rozpoczęła dyktowanie liczą-
cego ponad 250 wyrazów tekstu, przypomniała regulamin Dyktan-
da Kleszczowskiego. Później tekst został odczytany w całości, po-
dyktowany we fragmentach i - dla ostatecznej korekty - odczytany 
raz jeszcze. Po napisaniu prac 73 osoby oddały je do sprawdzenia. 
O tym, która z nich wygrała w swojej kategorii, przekonamy się 28 
maja, kiedy to podczas XX Dni Kleszczowa będą ogłoszone wyniki.

W trakcie kawowej przerwy z pomocą najrozmaitszych, smacz-
nych ciast, podawanych w szkolnej kawiarence, można było uzu-
pełnić utracone w dyktandowym stresie kalorie. Po kilkunastu minu-
tach wytchnienia uczestnicy dyktanda, a także mieszkańcy gminy, 
zainteresowani wyłącznie udziałem w spotkaniu autorskim, ponow-
nie zebrali się w auli. Tu nagrodzone zostały upominkami dwie naj-
liczniejsze grupy uczestników Dyktanda Kleszczowskiego. Spośród 
szkół największe grono uczestników zgłosiło Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego w Rząśni, zaś w kategorii „open” - Uniwersytet 

Trzeciego Wieku z Radomska. Specjalnymi upominkami uhonoro-
wane zostały trzy uczestniczki, które swój udział w kleszczowskim 
dyktandzie zgłosiły najwcześniej (Joanna Hawełek, Sylwia Roczek, 
Justyna Mosińska).

W tym roku gościem zaproszonym na spotkanie autorskie był 
Andrzej Kruszewicz - ornitolog, autor książek o ptakach i zwierzę-
tach, dyrektor warszawskiego ZOO, gość audycji Wojciecha Man-
na „Gawędy doktora Kruszewicza”, emitowanej w radiowej „Trójce”. 
Prezentacja A. Kruszewicza została poświęcona ptakom. Posługu-
jąc się barwnymi fotografiami gość opowiadał o ptasich zmysłach, 
szczególnych typach piór, systemie orientacji, widzeniu barw przez 
ptaki, a także o ich ewolucyjnym przystosowaniu się do warunków 
życia. Dla wielu osób gratką była możliwość zdobycia autografu, 
bądź zrobienia wspólnego zdjęcia z dr A. Kruszewiczem.

Co roku główny organizator dyktanda - Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleszczowie, zapewnia uczestnikom dodatkowe 
atrakcje. Tym razem można było obejrzeć wystawę fotograficzną 
„Bliżej natury” i wystawę plastyczną „Kinetic art” - obie przygoto-
wane przez uczniów ZSP. Uzupełnieniem „ptasiej” scenografii i ta-
kiegoż tematu spotkania autorskiego była wystawa specjalnych fry-
zur, wykonanych przez Wiktorię Adamus i prezentowanych przez 
uczniów ZSP.

J. Strachocki

Nadkomisarz Mrzyk pochodził z podrzeszowskiej wsi i week-
endy spędzał najchętniej na łonie natury. Ostatnio choćby, leżąc 
wśród krzewów i chaszczy, obserwował dzierzbę, która znienacka 
przycupnęła na brzeżku spróchniałej gałęzi olchy. Czyhał na oka-
zję uchwycenia jej w teleobiektywie, gdy nagle ptak czmychnął 
spłoszony złowróżbnym pohukiwaniem puchacza. Nadkomisarz 
uwielbiał takie klimaty. Postanowił swą pasją zarazić rodzinę i za-
planował weekendową wyprawę.

Popojutrze pobudka o szóstej, bo wczas raniutko machniemy 
się do dziadków na wieś, aby zażyć świeżego powietrza. Pod ro-
sochatą wierzbą urządzimy sobie grillowanie, usmażymy żeber-
ka, a potem wtroimy babcine drożdżówki hojnie przystrojone scu-
krzoną kruchutką skórką pomarańczową. Poszwendamy się po 
brzozowym gaiku nad jakąś rzeczułką. Hania nawącha się konwa-
lii i fiołków, nasłucha kląskania słowika, z chabrów i kąkoli uple-
cie wianek, a może wypatrzy sójkę czy trznadla, hycającego bruz-

dą zająca, rudą wiewiórkę albo czmychającą jaszczurkę zwinkę.
Krzyś będzie skrzętnie omijał pokrzywy, a jego móżdżku nie 

opuści myśl, żeby się strzec trzmieli, pszczół i żmii. Żona przypil-
nuje, żeby się nam Krzyś nie zachachmęcił, nie zjadł jakiegoś pa-
skudztwa ani nie rozharatał sobie stópki. 

W tym towarzystwie szanse na to, by zauważyć remiza, piegżę 
czy pustułkę, są oczywiście niemożliwe. Wtenczas ja się rad nierad 
oddam słodkiemu nieróbstwu i zgoła nicniemówieniu, mogę więc 
pomarzyć, żeby wreszcie skorzystać z zaproszenia  mojego przy-
jaciela, kapitana żeglugi wielkiej, który dowodzi ogromnym stat-
kiem cysterną. Wielokroć namawiał mnie na wyprawę, podczas 
której będziemy łowili halibuty i obserwowali wieloryby, albatro-
sy, a może nawet brzytwodzioby. Wszakże praca w policji jest bar-
dzo stresująca i trzeba jak najczęściej się relaksować.

Opracowała: Ewa Szczepaniak-Sieradzka

Dyktando Kleszczowskie już za nami

Jak relaks, to tylko na łonie natury …

E
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Sukcesy uczniów ZSP
Aleksandra Cieślik zgłosiła napisaną 

przez siebie recenzję książki do II edy-
cji konkursu „Kultura we współczesnym 
świecie - spotkania, dialogi i dygresje”, or-
ganizowanym przez Uniwersytet Łódzki. 
W tym roku konkurs był poświęcony miej-
scu horroru we współczesnej popkultu-
rze. Uczennica z Kleszczowa została na-
grodzona III nagrodą.

Marcin Rogoziński przystąpił do Re-
gionalnego Konkursu Plastycznego „Na-
rodowe Czytanie 2017 - Stanisław Wy-
spiański - Wesele”, organizowanego 
przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim. 
Plakat zaprojektowany przez Marcina bę-
dzie wykorzystywany do propagowania 
projektu „Narodowe Czytanie” we wrze-
śniu br.

Sukces w konkursie 
pierwszej pomocy

Wyższa Szkoła Planowania Stra-
tegicznego w Piotrkowie Trybunalskim 
zorganizowała turniej z zakresu pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Wśród 18 
uczestniczących drużyn byli też ucznio-
wie pierwszej klasy ratowniczo-medycz-
nej LO im. Jana Pawła II w Kleszczowie, 
podzieleni na trzy teamy. Dwie z klesz-
czowskich drużyn wywalczyły równorzęd-
ne pierwsze miejsca. W składzie jednej 
wystąpiły: Oliwia Łysik, Magdalena Mu-
skała i Katarzyna Zinówko, w drugiej zaś 
Daria Bełdowska, Weronika Banaszczyk i 
Martyna Witkowska.

Awansowali do turnieju 
wojewódzkiego

WORD w Piotrkowie Trybunalskim 
przeprowadził eliminacje regionalne Mło-
dzieżowego Ogólnopolskiego Turnie-
ju Motoryzacyjnego. Udział wzięło 12 
drużyn. Turniej rozpoczęły testy z teo-
rii. W części praktycznej każdy uczestnik 
musiał pokonać tor przeszkód motorowe-
rem, udzielić pomocy osobie z amputacją 
urazową, a następnie reprezentant każ-
dej z drużyn miał za zadanie przejechać 
autem po wyznaczonym torze z talerzem 
Stewarta. ZSP w Kleszczowie reprezen-
towali: Kamil Zatorski, Adrian Pietrzyk, 
Mateusz Sołtys. Spisali się znakomicie, 
zajmując pierwsze miejsce i awansu-
jąc do turnieju wojewódzkiego. M. Sołtys 
zdobył indywidualnie I miejsce za najlep-
sze przejechanie toru przeszkód.

Uczcili Reymonta
Konkurs „Proza Reymonta” zorgani-

zowany w kleszczowskim gimnazjum po-
legał na prezentowaniu przez uczniów 
fragmentów powieści „Chłopi”, najwięk-
szego dzieła pisarza – noblisty, który 
(jeszcze przez dwa lata) będzie patrono-
wał tej szkole. Jurorami byli przedstawi-
ciele wszystkich klas. Najwięcej głosów 
(40) oddano na Martę Gąciarek.

Gimnazjaliści spełniają marzenia!
Przed Wielkanocą (od 3 do 9 kwiet-

nia) gimnazjaliści prowadzili kolejną ak-
cję charytatywną „Uwierz w marzenia, na 
nie nigdy nie jest za późno”. Do prowa-
dzenia zbiórki pieniężnej przystąpiło 72 
uczniów. Zebrali łącznie 3047,74 zł. Pie-
niądze te zostaną przeznaczone - jak co 
roku - na spełnienie marzeń podopiecz-
nych Fundacji „Mam Marzenie”. Za na-
szym pośrednictwem organizatorzy ak-
cji przekazują serdeczne podziękowania 
wszystkim darczyńcom i wolontariuszom.

Autorskie spotkanie w SP Łękińsko
W ramach Tygodnia Bibliotek, obcho-

dzonego od 8 do 15 maja, szkołę w Łękiń-
sku odwiedził Andrzej Żak - autor licznych 
książek, sztuk teatralnych i słuchowisk 
radiowych dla dzieci i młodzieży. Z jego 
twórczością uczniowie spotykają się m.in. 
w zbiorze lektur dla klas I-IV „Polskie ba-
śnie i legendy”.

Szkoła z certyfi katem 
„Chronimy dzieci”

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie 
5 maja uzyskała kolejny certyfi kat „Chro-
nimy Dzieci”. Certyfikat jest przyzna-
wany placówkom, które realizują polity-
kę ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 
Z głównymi założeniami programu moż-
na zapoznać się na stronie https://chroni-
mydzieci.pl, prowadzonej przez Fundację 
Dajemy Dzieciom Siłę.
Konkurs „Nie pal przy mnie, proszę!”

Ważną kampanię edukacyjną, doty-
czącą zdrowia uczniów, rozpoczęto w 
Szkole Podstawowej w Kleszczowie. Pe-
dagog i psycholog szkolny ogłosili kon-
kurs, który w klasach I-III polega na przy-
gotowaniu plakatu na temat „Nie pal przy 
mnie, proszę”, a w klasach IV-VI - komik-
su lub prezentacji multimedialnej na te-
mat „Stop papierosom”. Prace należy 
składać do 30 maja. 

Antynikotynowa kampania „Mamo, 
Tato - nie pal przy mnie, proszę!” jest też 
kierowana do rodziców uczniów. Na stro-

nie internetowej szkoły znajdujemy krót-
ki opis negatywnych skutków palenia ty-
toniu. Prezentacja zaczyna się słowami: 
„Drogi rodzicu, czy pozwoliłbyś zapalić 
swojemu dziecku papierosa? Na pewno 
nie! A pozwalasz, by inni palili przy nim? 
To naprawdę niewielka różnica - skutki 
biernego palenia mało różnią się od skut-
ków palenia czynnego”.

Opowiedzieli o zwierzętach
Przedstawiciel Koła Łowieckiego Nr 

20 „Sokół” z Bełchatowa Karol Kaczmar-
ski, Wiesław Gołębiowski - zastępca nad-
leśniczego Nadleśnictwa Bełchatów i 
Zygmunt Adamus gościli 9 maja w Szkole 
Podstawowej w Łękińsku. Tematem spo-
tkania była ilustrowana zdjęciami opo-
wieść o zwierzętach, które żyją w naj-
bliższych lasach i na polach. Uczniowie 
dowiedzieli się m.in., że na zalesiony ob-
szar zwałowiska zewnętrznego na terenie 
gminy Kamieńsk migrują pojedyncze wil-
ki i łosie, natomiast z kierunku południo-
wo-zachodniej Polski przemieszczają się 
w kierunku regionu łódzkiego niespotyka-
ne dotąd szopy-pracze. Jednym z tema-
tów poruszonych podczas spotkania było 
zagadnienie różnorodności biologicz-
nej (bioróżnorodności), która jest hasłem 
przewodnim tegorocznego Międzynaro-
dowego Dnia Ziemi.

Wywalczyła III miejsce
W II Powiatowym Konkursie Recyta-

torskim ZIELONO MI - „Wiosna w Ogro-
d z i e ”  S z k o -
łę Podstawową 
w K leszczowie 
r ep rezen towa -
ło troje uczniów, 
w y b r a n y c h  p o 
szkolnych elimi-
nacjach. Wyróż-
nienia uzyskali: 
Iga Ochocka (kl. 
I b) oraz Miłosz 
Szluga (kl. II b). 
Aleksandra Ret-

kiewicz z klasy III d (na zdjęciu) w kate-
gorii klas trzecich wywalczyła III miejsce.

Na rodzinnym festynie
19 maja Rada Rodziców ze Szkoły 

Podstawowej w Łękińsku zorganizowa-
ła coroczny festyn rodzinny. Ponad dwie-
ście osób zebrało się przy domku my-
śliwskim na Górze Kamieńsk. Dopisały 
świetne nastroje i słoneczna pogoda. Za-
bawę poprowadził DJ Kamil. Nie zabrakło 
gier i sportowych konkurencji, rywalizacji 
rodzin, a także atrakcyjnych niespodzia-
nek. Była wata cukrowa dla dzieci, ogni-
sko, grill, malowanie buziek, dmuchańce 
oraz… konkurs o miano Najlepszego Do-
jarza - Farmera. Zwyciężył Miłosz Kęsy, 
który w ustalonym czasie wydoił 2 litry 
mleka.

Przygotował JS na podstawie informacji 
i z wykorzystaniem zdjęć, publikowanych 
na stronach www szkół Gminy Kleszczów

Szkolne wieści
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icealiści z rocznika 1998 i o rok 
starsi uczniowie technikum rok 

2017 zaliczą do najbardziej przełomowych 
w swoim życiu. Właśnie w tym roku zda-
ją maturę i będą decydować o dalszej dro-
dze edukacji, bądź pracy. Zanim przystą-
pili do egzaminów maturalnych czekała ich 
uroczystość pożegnania ze szkołą i nauczy-
cielami. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie pożegnalna gala zosta-
ła zorganizowana 28 kwietnia z udziałem 
zaproszonych gości. Wśród nich była Jo-
anna Guc, zastępca wójta gminy, był pro-
boszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej 
w Kleszczowie ks. Krzysztof Góral, a tak-
że przedstawiciele Zarządu Gminnego Klu-
bu HDK PCK w Kleszczowie, przedstawi-
ciele szkolnej Rady Rodziców oraz rodzice 
uczniów klas maturalnych.

***
Tegoroczni absolwenci ZSP w Klesz-

czowie to 78 uczniów. W tym gronie jest 28 
uczniów Technikum Nowoczesnych Tech-
nologii im. Jana Pawła II. Mury kleszczow-
skiej szkoły opuszczają z tytułem zawodo-
wym technika mechatronika. Klasyfikacja 
końcowa pokazuje, jaką średnią ocen uzy-
skały poszczególne klasy maturalne. Li-
cealiści z III a „wyciągnęli” 4,35, ich kole-
dzy z III b – 4,21, zaś klasa technikum (IV 
t) - 4,18.

Uczestnikom uroczystego pożegnania 
informacje podsumowujące przebieg nauki 
tegorocznych absolwentów przekazała dy-
rektor Agnieszka Nagoda-Gębicz. Na świa-
dectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 
solidnie zapracowało 17 uczniów: Klau-
dia Zielińska, Patryk Baran, Marcin Muska-
ła, Kinga Fryś, Mateusz Markiewicz, Adam 
Retke, Wiktor Tkaczyński, Kamila Frach, 
Kamila Krzywińska-Graczyk, Aleksandra 

Radoń, Anna Nowak, Beata Nagoda, Anna 
Piwowarczyk, Magdalena Kochanowska, 
Monika Wyźnikiewicz, Kinga Rabenda, Oli-
wia Rozpędowska. Znacznie dłuższa jest li-
sta stypendystów, którzy wywalczyli gmin-
ne stypendia motywacyjne. Liczy ona aż 56 
nazwisk.

***
Szczególną formą podziękowania dla 

najbardziej zaangażowanych uczniów, osią-
gających bardzo dobre wyniki w nauce 
oraz zawodach sportowych, przy tym za ich 
wzorową i godną naśladowania postawę 
uczniowską, jest uhonorowanie okoliczno-
ściowymi listami ich rodziców. Takimi lista-
mi zostali wyróżnieni:
•  rodzice uczniów z kl. III a: Anna i Jerzy 

Radoniowie, Anita Rozpędowska, Bogu-
miła i Mirosław Kochanowscy, Sylwia i Ro-
bert Nagodowie,

•  rodzice uczniów z kl. III b: Aneta i Paweł 
Zielińscy, Renata i Paweł Frachowie, Miro-
sława i Maciej Frysiowie, Bożena i Dariusz 
Dworzyńscy.

•  rodzice uczniów z kl. IV t: Renata i Krzysz-
tof Baranowie, Urszula i Zbigniew Mar-
kiewiczowie, Małgorzata i Stanisław Tka-
czyńscy, Barbara i Marek Muskałowie, 
Urszula i Sławomir Retke, Ewa i Stanisław 
Rodkowie, Ewa i Paweł Kaźmierscy, Alicja 
i Wiesław Jeziorscy.

Rada Rodziców była hojna w wyna-
gradzaniu nagrodami książkowymi tych 
uczniów, którzy podczas lat swojej eduka-
cji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie szczególnie angażowali się 
w życie szkoły, bądź działalność artystycz-
no-kulturalną, byli aktywni w wolontariacie 
i prowadzeniu charytatywnych akcji, bądź 
godnie reprezentowali ZSP w zawodach 
sportowych.

Pożegnalne spotkanie w auli SOL-

PARKU było dla wielu uczniów wzruszają-
cym dniem. Po raz ostatni zebrali się w tym 
miejscu w galowych strojach, w obecności 
wszystkich rówieśników z maturalnych klas. 
Stres nadchodzących egzaminów matural-
nych nie pozwalał im się zanadto „rozkle-
jać”. Program artystyczny, przedstawiony 
na koniec uroczystości przez młodszych ko-
legów, a także gala rozdania nagród „Klesz-
cze’ 2017” dostarczyły maturzystom okazji 
do tak potrzebnego relaksu.

***
Zdanie matury to przejście do nowe-

go etapu, prawdziwy start w dorosłe życie. 
Życzymy maturzystom, by trafnie wybrali 
uczelnie wyższe, bądź trafili do wymarzone-
go miejsca pracy.

JS
Foto ze strony zspkleszczow.pl.  

L
Uroczystość przed maturą
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V edycji konkursu „Od ignoran-
ta do eleganta” zostało zgło-

szonych 57 filmów w kategorii szkół gim-
nazjalnych i 23 filmy w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych. To znacznie więcej fil-
mów niż w roku 2016, kiedy w obu katego-
riach zgłoszono z całej Polski 16 prac. War-
to w tym miejscu przypomnieć, że temat 
zeszłorocznego konkursu „Od ignoranta do 
eleganta” był ograniczony do tematu „Savo-
ir-vivre w różnych kulturach”. 

W regulaminie tegorocznej edycji, za-
mieszczonym na stronie internetowej zsp-
kleszczow.pl, można przeczytać iż tema-
tem konkursowych filmów, trwających od 3 
do 6 minut, mogły być takie tematy, jak: kul-
tura dnia codziennego, zachowanie w miej-
scach publicznych, netykieta, kontakty dam-
sko-męskie, kontakty między pokoleniami, 
savoir-vivre w komunikacji, savoir-vivre 
w różnych kulturach, savoir-vivre dawniej 
i dziś. Tak szerokie potraktowanie zagad-
nień związanych z poprawnym zachowa-
niem mogło zachęcić twórców do zgłosze-
nia większej liczby filmów. Każda ze szkół 
mogła przesłać do 28 kwietnia maksymalnie 
dwie prace, zapisane na płycie DVD w for-
macie, który można odtworzyć za pomocą 
Windows Media Player. 

W skład jury filmowego konkursu we-
szły panie: Sławomira Mrozowicz - dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, 
Agnieszka Nagoda-Gębicz - dyrektor Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie, Aleksandra Dembska z Miejskie-
go Centrum Kultury w Bełchatowie oraz 
nauczycielki ZSP, a zarazem pomysło-
dawczynie konkursu - Agnieszka Kukieła i 
Lena Wojewoda-Pokora. Oceniły nadesła-

ne prace biorąc pod uwagę: sposób realiza-
cji tematu, pomysłowość twórców, technikę, 
spójność przekazu, walory humorystycz-
ne filmu, jakość dźwięku, poziom gry ak-
torskiej, a także zgodność z wymogami for-
malnymi.

Do finałowego przeglądu, który wyło-
ni zwycięzców, jury wybrało prace nade-
słane przez uczniów z następujących szkół  
(w porządku alfabetycznym): ● Głogów, 
Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler, ● Gło-
gów, Międzyszkolna Sekcja Filmowa GIM 
TV TEENS przy Gimnazjum nr 2 im. Ire-
ny Sendler, ● Jaworzno, I Liceum Ogól-
nokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ● 
Kleszczów, Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych, ● Klonowa, Gimnazjum w Zespo-
le Szkół, ● Kraków, Gimnazjum nr 67 w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym nr 2, ● Radomsko, Zespół Szkół Elek-
tryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza 
Groszkowskiego, ● Tomaszów Mazowiecki, 
Gimnazjum nr 7, ● Warszawa, Gimnazjum 
nr 77 im. Ignacego Domeyki, ● Wieluń, Li-
ceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Ko-
ściuszki. 

O końcowym podziale nagród przeko-
namy się 2 czerwca, kiedy to w auli SOL-
PARKU odbędzie się przegląd finałowych 
prac. Oprócz nagród rzeczowych i dyplo-
mów dla zespołów twórczych przewidziano 
nagrodzenie każdego uczestnika zespołu. 
Są też przewidziane nagrody dla najlepsze-
go aktora i najlepszej aktorki oraz nagroda 
dla filmu, który zdobędzie najwięcej głosów 
publiczności.

JS

Do
Sypnęło pracami w filmowym konkursie

Konferencja metodyczna  
w Kleszczowie

tym, jakie są najnowsze trendy w nauczaniu języków ob-
cych dowiedzą się uczestnicy trzeciej, organizowanej 

po raz kolejny w Kleszczowie konferencji metodycznej. Organi-
zuje ją 29 maja Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycie-
li w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Zespołem Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie. W konferencji mogą (bez żadnych 
opłat) uczestniczyć nauczyciele języków obcych wszystkich 
szczebli nauczania.

Po otwierającym konferencję wykładzie Anny Pałczyńskiej 
(„Od gramatyczno-tłumaczeniowej do inkluzji - przekrój metod 
nauczania języków obcych”) rozpoczną się warsztaty metodycz-
ne. Adam Grodek poprowadzi warsztaty dla nauczycieli języ-
ka niemieckiego na temat „Inkluzja - nauczanie zróżnicowanie”, 
natomiast Anna Pałczyńska nauczycielom języka angielskiego 
przedstawi „Techniki nauczania w metodzie wielozmysłowej”.

Po przerwie obiadowej Adrian Chrostowski zainteresuje 
uczestników konferencji tematem „Nowe technologie w naucza-
niu - fakty i mity”.

JS

Zapisy na półkolonie letnie
3 do 14 lipca 2017 r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w Łękińsku będzie organizować półkolonie let-

nie dla mieszkających na terenie gminy Kleszczów dzieci z klas I-III 
szkół podstawowych. Zajęcia z dziećmi prowadzone będą w dni po-
wszednie, w godzinach 6.30-16.30. 

Półkolonie zostaną zorganizowane w kompleksie SOLPARK, a 
większość zajęć odbywać się ma w salach należących do Gimna-
zjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie.

Zapisy na półkolonie letnie będą przyjmowane od 22 maja 2 
czerwca włącznie zgodnie z regulaminem, który jest dostępny na 
stronie internetowej szkoły: www.splekinsko.pl. Ze strony szkoły 
można również pobrać kartę kwalifikacyjną do wypełnienia.

Zainteresowani rodzice powinni zgłaszać się w sekretariacie 
szkoły w godz. 7.30-15.30. Ostateczny termin składania zgłoszeń 
upływa 2 czerwca 2017 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą 
przyjmowane.

Od 5 czerwca w sekretariacie szkoły zostanie udostępniona li-
sta dzieci zakwalifikowanych na półkolonie oraz - w przypadku 
większej liczby zgłoszeń - lista rezerwowa.

JS

O
Od

Oddam gruz betonowy i ceglany!
Gruz znajduje się na działce na terenie miej-

scowości Wola Grzymalina Kolonia.
Informacje pod nr tel. 791-370-170.

Matka z dzieckiem  
poszukuje mieszkania do wynajęcia.

Tel. 512-096-127.
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza drugi przetarg nieograniczony ofertowy

na sprzedaż składników majątkowych użytkowanych 
przez Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

1.  Wadium podane w tabeli płatne w pieniądzu musi znajdować 
się na rachunku bankowym Gminy Kleszczów w Banku Spół-
dzielczym w Kleszczowie nr 93 8978 0008 0000 0244 2000 
0040 z dopiskiem: Wadium - przetarg na autobusy z Za-
kładu Komunalnego Kleszczów, ze wskazaniem autobusu, 
którego wadium dotyczy w terminie do dnia 01 czerwca 2017 
r.(włącznie). Za termin wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony rachunek 
bankowy.

2.  Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna UG w Klesz-
czowie.

3.  Termin składania ofert upływa z dniem 06 czerwca 2017 roku 
o godz. 11ºº

4. Termin otwarcia ofert: 06 czerwca 2017 roku.
5.  Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe 

od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu godzi-
ny z Zakładem Komunalnym „Kleszczów” (tel. 44/ 731-32-23).

6.  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się re-
gulaminem dostępnym na stronie www.kleszczow.pl www.bip.
kleszczow.pl (Tablica ogłoszeń).

7.  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku 
Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140, 143, a w kwe-
stii technicznej informacji udziela Zakład Komunalny „Klesz-
czów” tel. 44/ 731-32-23.

8.  Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo do odwołania 
przetargu bez podania przyczyn.

Wójt Gminy Kleszczów 
ogłasza przetarg ograniczony ustny oraz przetarg nieograniczony ustny 

na sprzedaż składników majątkowych  
pochodzących z: NZOZ J. Chrostowski, GOZ Kleszczów, podstacji  

Pogotowia Ratunkowego, gabinetu ginekologicznego, gabinetu  
stomatologicznego oraz składników majątkowych nie sprzedanych  

w poprzednich przetargach.
Przetarg odbędzie się w dniu 01 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 - 
garaż nr 1 i 3 przy ul. Osiedlowej 2 w Kleszczowie.

Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie bezpośrednio po 
przetargu ograniczonym.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Majątku Gmi-
ny - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140 lub pokój 16 tel. 44/ 731-31-10 
wew. 138, ul. Główna 45 w Kleszczowie.

Lp. Nazwa Rok  
produkcji

Cena wywoław-
cza netto (zł)

Wadium (zł)

1.
Autobus AUTOSAN  

A1010T 
nr rej. EBE 40NY

2005 85.000 4.300

2.
Autobus AUTOSAN  

A1010T 
nr rej. EBE 47JK

2004 70.600 3.600

3.
Autobus AUTOSAN  

A1010T  nr rej. 
EBE 46JK

2004 63.200 3.200

Lp. Nazwa Ilość 
szt.

Miejsce  
pochodzenia

Cena wy-
woławcza

Wysokość 
postąpienia

1. Leżak do  
EKG UG/GOZ/41 1 NZOZ Kleszczów 8,00 2,00

2. Stolik UG/GOZ/115 1 NZOZ Kleszczów 15,00 2,00
3. Stolik UG/GOZ/32 1 NZOZ Kleszczów 15,00 2,00

4. Szafka przeszklona 
UG/GOZ/17 1 NZOZ Kleszczów 10,00 2,00

5. Szafka pełna 
UG/GOZ/18 1 NZOZ Kleszczów 10,00 2,00

6. Biurko UG/GOZ/2 1

NZOZ Kleszczów
GOZ Kleszczów, 

gabinet  
ginekologiczny

20,00 5,00

7. Krzesło Korti-
na UG/GOZ/16 88 NZOZ Kleszczów

GOZ Kleszczów 5,00 1,00

8. Leżanka KZ-01 
UG/GOZ/22 12

NZOZ Kleszczów, 
GOZ Kleszczów,  

gabinet  
ginekologiczny

40,00 5,00

9. Szafki- kontenery UG/
GOZ/3, UG/GOZ/4 9 NZOZ Kleszczów 6,00 1,00

10. Stół do masażu  
UG/8/78 1 GOZ Kleszczów 100,00 20,00

11. Leżanka EKG 
UG/GOZ/119 1 GOZ Kleszczów 8,00 2,00

12. Kanapa  UG/
AMiES/32 1 Pogotowie 100,00 20,00

13. Szafa ubranio-
wa UG/AMiES/18 1 Pogotowie 20,00 5,00

14. Meble kuchen-
ne UG/AMiES/20 1 Pogotowie 50,00 5,00

15. Biurko UG/AMiES/21 1 Pogotowie 20,00 5,00

16. Kartoteka z 9 szufla-
dami UG/GGKL/1 1 gabinet  

ginekologiczny 20,00 5,00

17. Szafa ubraniowa  
UG/GSKL/30 1 gabinet  

stomatologiczny 20,00 5,00

18. Klimatyzator  
UG/GSKL/32 1 gabinet  

stomatologiczny 100,00 20,00

19. Szafka przeszklona  
UG/GSKL/5 2 gabinet  

stomatologiczny 20,00 2,00

20. Szafka oszklona  
UG/GSKL/7 1 gabinet  

stomatologiczny 18,00 2,00

21. Szafa metalowa  
UG/SPK/id/6 1 SP Kleszczów 80,00 5,00

Apel do rolników
ojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Ło-
dzi skierował do rolników apel o ostrożne postępowanie 

ze środkami ochrony roślin. Zaleca w nim przede wszystkim sto-
sowanie tylko tych środków, które mają zezwolenie ministra rolnic-
twa, a także uważne zapoznanie się z etykietami - instrukcjami sto-
sowania. 

Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przezna-
czonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywa-
ne przez osoby, które ukończyły szkolenie. Zabiegi ochrony ro-
ślin przeprowadza się tylko sprawnym technicznie i skalibrowanym 
sprzętem. Wszystkie wykonane zabiegi środkami ochrony roślin 
należy zapisywać w ewidencji stosowanych środków ochrony ro-
ślin.

W czasie przygotowywania cieczy roboczej, jak i w czasie wy-
konywania zabiegów ochrony roślin należy dbać o bezpieczeństwo 
innych osób i zwierząt, w tym pszczół.

W
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1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
a) posesja w gospodarstwie rolnym.
b) posesja siedliskowa.

2. Cel konkursu:
Podniesienie walorów estetycznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków eko-
logicznych posesji.
3. Czas trwania konkursu:
15 czerwca do 18 sierpnia każdego roku
4. Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy indywidualni właściciele posesji na terenie Gminy 
Kleszczów, w tym także właściciele posesji, będących częścią prowadzonego przez nich go-
spodarstwa rolnego, którzy spełniają następujące warunki: ● posiadają prawo własności do 
zgłaszanej posesji, ● nie zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w konkursach organizowanych 
w ostatnich ośmiu latach, ● posiadają rozwiązany sposób odprowadzania ścieków komunal-
nych i selektywnego gromadzenia odpadów stałych (przedstawienie stosownych umów), ● 
złożyli pisemne zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczo-
wie do dnia 11 czerwca każdego roku włącznie.

UWAGA: Przez gospodarstwo rolne rozu-
mie się prowadzenie działalności rolniczej 
na powierzchni użytków rolnych (rola, łąki, 
pastwiska) powyżej 1 hektara. Na terenie 
posesji zgłoszonej jako gospodarstwo rol-
ne muszą znajdować się budynki związa-
ne z prowadzeniem działalności rolniczej.
5. Kryteria oceny:

a.  Wygląd posesji (ogólne wrażenie es-
tetyczne, stan budynków, elewacji, 
ogrodzenia) - pkt. 0-5

b.  Infrastruktura posesji (stan techn. 
urządzeń wod-kan, gazowych, za-
bezpieczenia przeciwpożarowego) 
- pkt. 0-5

c.  Infrastruktura sprzyjająca środowisku 
(oczka wodne, karmniki, domki dla 
ptaków) - pkt. 0-5

d.  Stan czystości i utrzymania pasa zieleni, rowu, chodnika przed posesją - pkt. 0-5
e. Sposób gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych - pkt. 0-5
f. Gromadzenie odpadów stałych (pojemniki, segregacja odpadów) - pkt. 0-5
g.  Stan urządzenia działki w zakresie zieleni, różnorodność roślin ogrodowych, balkono-

wych, krzewów, drzew, małej architektury ogrodowej - pkt. 0-5
h.  Miejsce i sposób gromadzenia obornika i gnojowicy, miejsce przebywania zwierząt - 

pkt. 0-5
i. Sposób przechowywania sprzętu rolniczego - pkt. 0-5

UWAGA: Kryterium (h, i) dotyczy tylko posesji w gospodarstwie rolnym.
6. Wybór zwycięzców:
Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna największą 
ilość punktów spośród możliwych do zdobycia 35 pkt. dla posesji siedliskowych i 45 pkt. dla 
posesji w gospodarstwie rolnym.
7. Komisja konkursowa:
Komisja konkursowa powołana zostanie przez Wójta Gminy Kleszczów w późniejszym ter-
minie. Skład komisji będzie przynajmniej pięcioosobowy. Po zgłoszeniu do konkursu komisja 
przeprowadza przegląd posesji w celu rozstrzygnięcia konkursu. Komisja może zrezygnować 
z rozstrzygnięcia konkursu w przypadku małego zainteresowania lub miernego poziomu es-
tetyki zgłoszonych posesji.
Po zatwierdzeniu protokołu komisji przez Wójta Gminy Kleszczów decyzja komisji staje się 
ostateczna i nie podlega zaskarżeniu lub reklamacji, a komisja konkursowa zostaje rozwią-
zana.
8. Nagrody:
Zwycięzcom wręczone zostaną nagrody pieniężne i dyplomy:
•  Posesje w gospodarstwie rolnym: ● I miejsce - 3.500 zł, ● II miejsce - 3.300 zł, ● III miej-

sce - 3.000 zł.
•  Posesje siedliskowe: ● I miejsce - 3.000 zł, ● II miejsce - 2.700 zł, ● III miejsce - 2.500 zł.
Od przyznanej nagrody zwycięzcy potrącony zostanie należny podatek dochodowy.
Komisja ma prawo innego podziału nagród i udzielenia wyróżnień.
9. Ogólne:
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej zgłoszo-
nej do konkursu posesji oraz upoważniają Urząd Gminy w Kleszczowie do nieodpłatnego wy-
korzystania jej m.in. w celach promocyjnych tj.: w publikacjach, do sporządzania odbitek i 
przeźroczy, zamieszczania na stronie internetowej itp.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Z G Ł O S Z E N I E
do konkursu

„Najschludniejsza posesja w Gminie Kleszczów”

_______________________________________
Imię i nazwisko zgłaszającego

_______________________________________
Adres

_______________________________________
Telefon

Zgłaszam mój udział w konkursie w kategorii:
 POSESJA SIEDLISKOWA
 POSESJA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

________________________________
podpis zgłaszającego

Regulamin konkursu 
„Najschludniejsza posesja w Gminie Kleszczów”

Już teraz pomyśl  
o przyszłych edycjach 

konkursu
ciekawym zagospodarowaniu posesji, które za kilka lat mogą 
zostać zgłoszone do kolejnych edycji konkursu na najschlud-

niejszą posesję w gminie Kleszczów może mieszkańcom w istotny spo-
sób pomóc dofinansowanie do zakupu zielonych sadzonek, udziela-
ne z budżetu gminy. Dzięki dotacjom, których wartość może osiągnąć 
5 tys. zł dla jednego wnioskodawcy, w otoczeniu domów mogą być sa-
dzone ozdobne drzewa i krzewy, a także pnącza, trawy i byliny.

Regulamin przewiduje, że z wykorzystaniem dotacji można także 
zakupić drzewa, krzewy i pnącza owocowe o wysokich walorach deko-
racyjnych (maksymalnie 4 sztuki).

Kwota udzielanego przez gminę dofinansowania może stanowić do 
60 proc. łącznej wartości kosztów.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 31 sierpnia. 15 listo-
pada upływa natomiast termin zakupu oraz posadzenia dotowanych ro-
ślin. Ważne jest, by wraz z fakturą na zakup sadzonek przy rozliczeniu 
zadania dostarczyć szkic miejsca, w którym sadzonki zostały posa-
dzone oraz zdjęcia, ilustrujące grupy posadzonych roślin. Szczegóło-
we informacje o kolejnych etapach starania się o gminną dotację i jej 
prawidłowego rozliczenia zostały przedstawione na stronie www.eko.
kleszczow.pl.

Od początku tego roku do 22 maja do Urzędu Gminy w Kleszczo-
wie wpłynęło 51 wniosków o udzielenie „zielonych” dotacji. Z 43 wnio-
skodawcami zostały już podpisane umowy.

JS

W

Jedna ze zwycięskich posesji 
nagrodzonych w 2015 r.
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niedzielę 28 maja miłośnicy biegania będą mogli zmierzyć 
się w Kleszczowie w biegu ulicznym na 10 kilometrów. W pa-

kietach startowych uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki i bilety 
wstępu na basen w kompleksie SOLPARK. Dla każdego z zawodni-
ków, który ukończy bieg na mecie czekają medale. Pamiątkowe me-
dale odbiorą też dzieci, uczestniczące w biegach na krótszych dystan-
sach. Start biegu głównego zaplanowano na godz. 14.

Do udziału w biegu „Kleszczowska Dziesiątka” można zapisy-
wać się poprzez stronę www.kleszczowna5.pl. Tam też zaintereso-
wani znajdą więcej szczegółowych informacji o zawodach (w tym 
ich regulamin), a także informacje o zgłoszonych już rywalach.

Organizację „Kleszczowskiej Dziesiątki” powierzono firmie 
Ines Sport, która znana jest z przygotowywania corocznego bie-
gu „Kleszczów na Piątkę”. Dziesięciokilometrowy bieg będzie jedną 
z atrakcji tegorocznych jubileuszowych XX Dni Kleszczowa.

Trasa biegu ma następujący przebieg: 
●  start - ulica Sportowa na wy-

sokości SOLPARKU
●  1 km - ul. Sportowa - ul. 

Główna - 14:03-14:09
●  2 km - ul. Główna - 14:06-

14:18
●  3 km - ul. Główna - 14:09-

14:27
●  4 km - ul Główna - ul. Milenij-

na - 14:12-14:36
●  5 km - ul. Milenijna - 14:15-

14:45
●  6 km - ul. Milenijna - ul. Pio-

nowa - 14:18-14:54
●  7 km - ul. Pionowa - ul. Prze-

mysłowa - przedłużenie ul. 
Ogrodowej w kierunku Łusz-
czanowic - 14:21-15:03

●  8 km - Łuszczanowice - od 
świateł do świateł - 14:24-
15:12

●  9 km - obok osiedla „Łusz-
czanowice” w kierunku SOL-
PARKU - 14:27-15:21

●  10 km - ul. Sportowa 14:30-
15:30

Mieszkańców gminy zachęca-
my do dopingowania biegaczy na 
tej trasie (zwłaszcza, że będą wśród nich także osoby mieszkające 
w gminie Kleszczów).

Poprzez stronę www.kleszczowna5.pl (zakładka „Biegi dla 
dzieci”) przyjmowane są też zgłoszenia dzieci do zawodów bie-
gowych na krótszych dystansach: ● rocznik 2011 - ok. 150 m, ● 
roczniki 2010-2008 - ok. 300 m, ● roczniki 2007-2005 - ok. 400 m, 
● roczniki 2004-2002 - ok. 800 m. Zawody dla dzieci zaczną się 
o godz. 13.

Wybrane punkty z regulaminu biegów dla dzieci:
1.  Zgłoszenia do biegu dla dzieci odbywają się poprzez stronę 

www.zapisy.inessport.pl do wyczerpania limitu 150 zawodni-
ków.

2.  Rodzic zgłaszający dziecko 
do biegu musi posiadać kon-
to na stronie www.zapisy.in-
essport.pl. W zakładce „moje 
konto” należy dodać dane 
dziecka, które będzie zgła-
szane do biegu.

3.  Zgłoszenia do biegów dzie-
cięcych będą możliwe rów-
nież w dniu zawodów, ale 
tylko w przypadku, jeśli nie 
został wyczerpany limit.

4.  Wszystkie dzie-
ci, które ukończą 
bieg otrzymają 
pamiątkowe me-
dale, a za zajęcia 
miejsc 1-3 w po-
szczególnych ka-
tegoriach otrzy-
mają pamiątkowe 
statuetki.

5.  Rodzice lub opie-
k u n o w i e  b i o -
rą pełną odpo-
wiedzialność za 
dziecko.

JS

„Kleszczowska Dziesiątka” po raz pierwszy

Medale dla zawodników, którzy 
pokonają całą trasę

To projekt koszulki dla uczestników biegu

Przebieg trasy biegu 
„Kleszczowska 
Dziesiątka”.

W
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Sukces uczniów ZSP 
w drużynowych przełajach

Drużynowych Sztafetowych Biegach Przełajowych Zrze-
szenia LZS Województwa Łódzkiego, zorganizowanych 

12 maja nad Zalewem „Patyki” koło Zelowa wzięły udział drużyny 
reprezentujące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. 
Trasa biegu wynosiła 1000 m, a każda z biegnących drużyn skła-
dała się z 5 uczestników.

Uczennice ZSP w Kleszczowie (Kinga Fryś, Julia Kowalska, 
Natalia Woch, Roksana Freus, Weronika Piątczak, rezerwowe: Mi-
lena Gierach i Maria Miśkiewicz) zdobyły pierwsze miejsce w kate-
gorii dziewcząt. Uczniowie ZSP w Kleszczowie (Maciej Jabłoński, 
Aleksander Wolnowski, Bartłomiej Dąbrowski, Bartosz Pieniążek, 
Mateusz Kobiera) wywalczyli drugie miejsce w kategorii chłopców.

Przełaje w Wolborzu
rzynastu uczniów Szkoły Podstawowej w Łękińsku wy-
jechało na Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Województwa 

Łódzkiego w biegach przełajowych szkół podstawowych w Wolbo-
rzu. Niektórzy z uczniów w zawodach sportowych wystąpili po raz 
pierwszy. Miejsca w pierwszej dziesiątce uzyskali: ● Maksymilian 
Muskała - 5. na 800 m; ● Mateusz Miarka - 4. na 1000 m, ● Filip 
Dzieciątkowski - 7. na 1000 m, ● Jakub Muskała - 10. na 1000 m.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

GOK informuje i zaprasza
Z okazji Dnia Dziecka

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza popołudniowe imprezy, organi-
zowane z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca od godz. 17:00. W programie:
● koncert grupy wokalnej; w repertuarze - piosenki z fi lmów Disneya, ● występ człon-
ków koła keyboardowego, ● pokazy taneczne w wykonaniu członków koła break dan-
ce, hip hop, tańca towarzyskiego, ● animacje prowadzone przez instruktorów GOK, ● 
podróż do „Gofrolandii”.

Wyjazd dla seniorów
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje jednodniową wycieczkę do Ło-

wicza, Nieborowa i Żelazowej Woli dla członków Klubów Seniora z gminy Kleszczów. 
Termin - 22 i 27 czerwca, wyjazd o godz. 7.00 sprzed budynku GOK w Kleszczowie.

W programie wycieczki: ● zwiedzanie Bazyliki Katedralnej w Łowiczu, ● zwiedza-
nie skansenu w Maurzycach, ● obiad, ● zwiedzanie Nieborowa, Arkadii - terenu parko-
wego z ruinami antycznych budowli, ● zwiedzanie domu urodzenia Fryderyka Chopina 
i parku w Żelazowej Woli, ● kolacja.

UWAGA: ● wycieczka dla członków Klubów Seniora, ● zapisy do 5 czerwca 
włącznie w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, ● odpłatność za wy-
cieczkę 70 zł (przy dofi nansowaniu 50 %), ● 42 zł (przy dofi nansowaniu 70%) - płat-
ne w dniu zapisu.

Przy dokonaniu zapisu prosimy o: ● podanie danych osobowych uczestnika, ● 
przedłożenie legitymacji emeryta lub rencisty, ● złożenie oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, ● złożenie oświadczenia o ustaleniu wy-
sokości dochodów na członka rodziny.

Opłaty: 
●  30% odpłatności za udział w wycieczce przez emerytów i rencistów o docho-

dach 1300 zł netto lub poniżej kwoty 1300 zł na osobę w rodzinie,
●  50% odpłatności za udział w wycieczce przez emerytów i rencistów o docho-

dach powyżej 1300 zł netto na osobę w rodzinie.

Wakacyjne wycieczki - już trwają zapisy
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie ogłasza zapisy na wycieczki dla dzieci i 

młodzieży podczas wakacji. 
Zapisy na te wycieczki są prowadzone do dnia 12 czerwca w kasie Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kleszczowie - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. Opłata 
- 10 zł od osoby za wycieczkę, płatne w dniu zapisu.

L.p. Daty i godz. wyjazdu Miejsce i uczestnicy
1. • 4 lipca

• 5 lipca
• 6 lipca
Wyjazd o godz. 8:00 sprzed 
budynku GOK w Kleszczowie. 
Powrót ok. godz. 16:00.

Wycieczka dla dzieci w wieku przedszkol-
nym z rodzicami do Ceramilandii.
W programie: ● warsztaty ceramiczne, ● 
obiad, ● park zabaw dla dzieci: zjeżdżalnie, 
tory przeszkód, labirynty, dmuchańce, trampo-
liny, karuzele, kącik malucha

2. • 12 lipca
Wyjazd o godz. 7:00 sprzed 
budynku GOK w Kleszczowie. 
Powrót ok. godz. 20:00.

Wycieczka dla uczniów klas I-III szkół pod-
stawowych do Rodzinnego Parku Tema-
tycznego „Magiczne Ogrody” w Janowcu.
W programie: ● pobyt w parku rozrywki, stwo-
rzonym w oparciu o baśniową historię, ● obiad, 
● plac zabaw, zjeżdżalnie, karuzele, tune-
le, zamki

3. • 11 lipca
Wyjazd o godz. 7:00 sprzed 
budynku GOK w Kleszczowie. 
Powrót ok. godz. 21:00.

Wycieczka dla uczniów klas IV-VI szkół pod-
stawowych do Zawiercia i Zatoru.
W programie: ● zwiedzanie Huty Szkła w Za-
wierciu, ● wstęp do Parku Ruchomych Dino-
zaurów, ● obiad, ● seans w kinie 5D, ● zwie-
dzanie domu „do góry nogami”

4. •  14 lipca
Wyjazd o godz. 6:40 sprzed 
budynku GOK w Kleszczowie. 
Powrót ok. godz. 22:00.

Wycieczka dla młodzieży gimnazjalnej 
i szkół ponadgimnazjalnych do Torunia.
W programie: ● zwiedzanie Centrum Nowo-
czesności „Młyn wiedzy”, połączone z warszta-
tami, ● zwiedzanie Twierdzy Toruń - Fort IV, ● 
obiad, ● warsztaty wypieku pierników

5. • 18 lipca
Wyjazd o godz. 10:30 sprzed 
budynku GOK w Kleszczowie. 
Powrót ok. godz. 15:00.

Wyjazd dla uczniów szkół podstawowych na 
Górę Kamieńsk.
W programie: ● ściana wspinaczkowa, ● dmu-
chańce, ● tor saneczkowy

27 maja zagrają o Puchar 
Wójta Gminy Kleszczów

roku z okazji Dni Kleszczowa organizowany jest tur-
niej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kleszczów. Bio-

rą w nim udział piłkarze zrzeszeni w ogniwach LZS, działających na 
terenie naszej gminy. 

W tym roku do turnieju przystąpi pięć drużyn: 1. Ogniwo Żłobni-
ca; 2. Oldboy Kleszczów; 3. Oldboy Łuszczanowice; 4. Ogniwo Łę-
kińsko; 5. Ogniwo Czyżów. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę 27 
maja o godz. 9.00 na boisku piłkarskim w Żłobnicy. Godzinę rozpo-
częcia meczu fi nałowego ustalono na 13.00, a zakończenie turnie-
ju - na godz. 14.00.

Główne cele turnieju to propagowanie piłki nożnej na terenie 
naszej gminy oraz integracja zawodników zrzeszonych w gminnych 
ogniwach LZS. W turnieju mogą brać udział wyłącznie amatorzy 
czyli zawodnicy nie posiadający licencji. W składzie jednej drużyny 
może być maksymalnie 12 zawodników. Na boisku drużyny będą 
rywalizować w składzie 6-osobowym (w tym bramkarz). Turniej bę-
dzie rozgrywany na małych boiskach, systemem „każdy z każdym”. 
O tym, ile minut będzie trwać każdy mecz, dowiemy się przed roz-
poczęciem turnieju.

Zapraszamy mieszkańców gminy do kibicowania zawodnikom 
podczas piłkarskiego turnieju o Puchar Wójta Gminy Kleszczów.
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Sukcesy pingpongistów Omegi
ubert Zawiślak, trener tenisistów stołowych LKS Omega Kleszczów, wyjechał z 
podopiecznymi na zawody w Łobudzicach oraz Moszczenicy. W Mistrzostwach 

LZS Powiatu Bełchatowskiego w Tenisie Stołowym w Łobudzicach wystąpili: Joanna 
Beśka, Tomasz Biegała, Mateusz Gałczyński, Marcel Gołasa, Nikola Jabłońska, Alek-
sandra Kamińska, Łukasz Łyszkowicz, Julia Malasiewicz, Wojciech Michałek, Katarzy-
na Olczak, Filip Tkacz, Łucja Tkacz.

W kategorii żak dziewcząt trzy czołowe miejsca wywalczyły A. Kamińska, J. Mala-
siewicz, N. Jabłońska, a wśród chłopców M. Gołasa był II, a T. Biegała - III. W grupie 
młodzików W. Michałek wywalczył IV, a F. Tkacz - V miejsce. Wśród kadetek dwa miej-

sca na podium zdoby-
ły K. Olczak (I) oraz Ł. 
Tkacz (III). J. Beśka była 
II w gronie juniorek, a 
najlepsi juniorzy z Klesz-
czowa to M. Gałczyński i 
Ł. Łyszkowicz.

Najlepsze wyniki w 
Moszczenicy podczas 
startu w Indywidualnych 
Mistrzostwach Woje-
wództwa Łódzkiego LZS 
w tenisie stołowym wy-

walczyli: J. Malasiewicz i Marlena Nowacka w deblu (V m.), Bartłomiej Szmigielski i Szy-
mon Zajda w deblu (V m.). Katarzyna Olczak była VII wśród kadetek, a Ł. Łyszkowicz - 
VII wśród juniorów. M. Gałczyński i Ł. Łyszkowicz zdobyli IV m. w deblu.

Turniej piłkarzy rocznika 2009
rużyna chłopców z rocznika 2009 wystąpiła w piłkarskim turnieju w Zelowie. 
Podopieczni Wojciecha Węglarskiego pokonali Włókniarza III Zelów 7:0, Świt 

II Kamieńsk 10:0, Włókniarza II Zelów 12:1. Przegrali natomiast ze Świtem I Kamieńsk 
0:7 oraz Włókniarzem I Zelów 2:4. Z dorobkiem 9 punktów oraz dorobkiem bramkowym 
31:12 chłopcy z Omegi Kleszczów wywalczyli III miejsce.

Skład „brązowej” drużyny: Wojciech Bujacz, Nataniel Czuba, Fabian Gajewski, Ja-
nek Grącki, Bartosz Grzybek, Wiktor Jaworski, Krzysztof Kopka, Olaf Krzympiec, Piotr 
Kuśmierek, Alex Michalski, Brajan Michalski, Juliusz Mądrzyk, Jakub Uchroński.

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?
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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
Kleszczowska Przychodnia Salus  731-30-80
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
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
POLICJA  997
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3 czerwca - koniecznie 
odwiedź bibliotekę

czerwca Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie przy-
łączy się do ogólnopolskiej inicjatywy „Noc bibliotek”. Po to, 

by przyciągnąć najmłodszych biblioteka otworzy swe podwoje już 
od godz. 14. Dzieci, które odwiedzą GBP będą mogły zaprezento-
wać się w głośnym czytaniu fragmentu książki. Po to, by do udziału 
w akcji „Czytam sobie bo… Czytanie porusza” zachęcić jak najwię-
cej dzieciaków, biblioteka zapowiedziała pamiątkowe niespodzian-
ki-przytulanki dla pierwszych 30 dzieci.

Na godz. 17.00 zapowiedziane zostały warsztaty „Lepieje na 
wiosnę czyli jak powstaje książka”. Jak zapowiada dyrektor Violetta 
Kacperek będą to warsztaty bajkopisarskie. W ich trakcie dzieci w 
wieku od 3 do 10 lat wezmą udział w projektowaniu, pisaniu, ilustro-
waniu i składaniu własnych książek.

Atrakcją dla osób dorosłych, będzie bez wątpienia zapowiada-
ne na godz. 20 spotkanie z aktorką Barbarą Bursztynowicz. Miło-
śnikom telenoweli „Klan” nie trzeba przypominać, że od 1997 r. gra 
ona rolę Elżbiety Chojnickiej. B. Bursztynowicz to także autorka 
książki „Jak w  życiu”, w której z czytelnikami dzieli się opisami co-
dziennego życia, swoich marzeń i anegdot z planu filmowego.

Gminna biblioteka serdecznie zaprasza mieszkańców do udzia-
łu w tych wydarzeniach.

Organizują wycieczkę  
i zabawy sportowe

towarzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica uzyskało dotację z budżetu 
gminy na realizację zadania publicznego, związanego z organizacją zajęć 

rekreacyjnych, sportowych, a także turystyki. W ramach zadania „Ruch to zdro-
wie” stowarzyszenie postanowiło zorganizować dla chętnych osób dwudniową wy-
cieczkę do Kudowy-Zdroju oraz czeskiej Pragi. Ze skompletowaniem uczestników 
wyjazdu nie było problemu. Zgłosiło się 49 osób, które 24 i 25 czerwca udadzą się 
na wycieczkę. Opłata od jednej osoby wyniosła 200 zł.

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka stowarzyszenie ze Żłobnicy zamierza 
w sobotę 3 czerwca zorganizować zawody sportowe dla dzieci. Impreza odbędzie 
się na boisku sportowym w Żłobnicy. Początek rywalizacji od godz. 15.00. W za-
wodach mogą brać udział dzieci z całej gminy.

JS

Spotkanie z J. Fedorowiczem
wtorek 7 czerwca mieszkańcy gminy będą mieli niepo-
wtarzalną okazję, by spotkać się z legendą polskiej sceny 

satyrycznej i telewizyjnej - Jackiem Fedorowiczem. Spotkanie au-
torskie, organizowane przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Kleszczowie oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Żłobni-
ca, rozpocznie się o godz. 17.00 w sali tegoż stowarzyszenia.

Jacek Fedorowicz - absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz-
nych w Gdańsku był jednym z założycieli słynnego studenckie-

go teatru Bim-Bom (wraz z 
B. Kobielą i Z. Cybulskim). 
Jako autor i aktor współpraco-
wał z radiem. W prasie publi-
kowane były rysunki jego au-
torstwa. W Telewizji Polskiej 
przy współpracy z Jerzym 
Gruzą tworzył programy roz-
rywkowe. 

Słuchacze radia pamiętają 
go najlepiej z radiowego ma-
gazynu satyrycznego „60 mi-
nut na godzinę”, emitowanego 
w radiowej Trójce. W latach 
80. Jacek Fedorowicz był ak-
tywny w NSZZ „Solidarność”, 
angażował się w działalność 

Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolno-
ści i ich Rodzinom. 

Wystąpił m.in. w filmach „Małżeństwo z rozsądku”, „Polowanie 
na muchy”, „Poszukiwany, poszukiwana”, „Nie ma róży bez ognia”. 
Jest autorem książek, m.in. „PasTVisko” (2007), „Ja jako wykopali-
sko” (2011) oraz „Będąc kolegą kierownikiem” (2015).
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