
nr	13/462	•	1-15	VII	2017	•	Rok	XXIV	•	bezpłatny	biuletyn	samorządowy	•	ISSN	1505-1692nr	13/462	•	1-15	VII	2017	•	Rok	XXIV	•	bezpłatny	biuletyn	samorządowy	•	ISSN	1505-1692

9 i 10 września 
- Red Bull 111 Megawatt

Podczas 4. edycji Red Bull 111 Megawatt do eliminacji na 
specjalnie przygotowanej trasie na terenie Kopalni Węgla Bru-
natnego Bełchatów przystąpi 1200 zawodników. Pięciuset naj-
lepszych wystartuje w niedzielnym fi nale. Trasa ma być jeszcze 
dłuższa niż poprzednio i będzie trudniejsza - różnica pomiędzy 
najwyższym, a najniższym punktem wyniesie ponad 150 metrów.

Rejestracja zawodników, którzy będą chcieli przystąpić do eli-
minacji, jest zapowiadana w drugiej połowie lipca. Oprócz emocji 
towarzyszących oglądaniu najlepszych zawodników hard enduro 
kibice mogą liczyć na dodatkowe atrakcje i pokazy.

17 września 
- „Kleszczów na Piątkę”

Uliczny bieg „Kleszczów na Piątkę” swoją piątą edycję bę-
dzie miał w niedzielę 
17 września. Zostanie 
połączony z Otwarty-
mi Mistrzostwami Pol-
ski Kobiet na 5 km. Już 
trwają zapisy zawodni-
ków. Do 3 lipca na li-
ście zgłoszeń widniało 
137 nazwisk (w tym 54 
kobiety i 83 mężczyzn).

Więcej na str. 11

„Kleszczów Kocha Rower”
Jazda po specjalnym torze, darmowy serwis rowerowy, po-

rady udzielone przez instruktora, a także możliwość bezpłatnego 
oznakowania jed-
nośladu – to głów-
ne atrakcje, dzię-
ki którym impreza 
„Kleszczów Kocha 
Rower” przycią-
gnęła do Łękińska 
wielu młodszych i 
starszych miesz-
kańców  nasze j 
gminy.
Więcej na str. 9-10

Zaczęli wakacje
23 czerwca był ostatnim dniem roku szkolnego 2016/17. Dy-

rektorzy podsumo-
wal i  m in iony  rok 
i  wręczyl i  nagro-
dy wyróżniającym 
się uczniom. Zapro-
szeni goście złoży-
li podziękowania za 
roczną pracę wy-
chowawczą i życzy-
li udanych wakacji. 
Uroczystość została 
ubarwiona występa-
mi uczniów.

Na zdjęciu: wrę-
czanie nagród gru-
pie prymusów w SP 
Łękińsko.

„Kolorowe Lato 
w Kleszczowie”

Przez okres wakacyjny w każdą niedzielę (do 20 sierpnia 
włącznie) od godz. 15:00 do 18:00 Urząd Gminy w Kleszczowie 

we współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury 
oraz kompleksem SOL-
PARK zaprasza do udzia-
łu w cyklu imprez pod 
nazwą „Kolorowe Lato 
w Kleszczowie”. W nie-
dzielne popołudnia moż-
na liczyć na beztroską, 
wakacyjną zabawę, pro-
wadzoną przez anima-
tora. Dostępne są „dmu-

chańce” na placu zabaw, odbywają się konkursy i zabawy, a 
także zajęcia ruchowe dla dzieci i dorosłych. Każde z niedziel-
nych spotkań ma swoją własną formułę.

Coraz większy ruch na 
szkoleniach Caparola

Po 6 latach od wybudowaniu magazynu centralnego oraz 
centrum szkole-
niowego w Żłob-
nicy menedżero-
wie firmy Caparol 
z satysfakcją oce-
niają wybór gminy 
Kleszczów na zlo-
kalizowanie tych 

inwestycji. W pierwszej połowie roku 2017 ze szkoleń skorzysta-
ło już ponad 600 osób.

Więcej na str. 5
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Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. 
informuje, że koszenie zbóż będzie prze-
biegało - tak jak w latach ubiegłych - we-
dług poniższej kolejności:
1) ● Czyżów, ● Wolica
2) ● Żłobnica, ● Antoniówka
3) ● Łękińsko, ● Kamień
4) ● Łuszczanowice, ● Rogowiec
5) ● Kleszczów, ● Dębina

1.  Zakład dysponuje 4 kombajnami ze 
ścinaczem oraz 1 bez ścinacza;

2.  Sołectwa zostały połączone w pary 
ze względu na obsiane areały (małe 
+ duże);

3.  W danym dniu wszystkie kombajny 
kierowane są na dwa sołectwa zgod-
nie z harmonogramem;

4.  Kombajny,  k tóre ukończą pracę 
w przydzielonym sołectwie wspomogą 
koszenie drugiego sołectwa - zgodnie 
z harmonogramem;

5.  Praca kombajnu wg zasady kolejno-
ści pól (zgodnie z lokalizacją pole obok 
pola) zaczynając w danym dniu od 
skrajnych pól ku środkowi;

6.  Te kombajny, które ukończą pracę 
w przydzielonym sołectwie zaczyna-
ją od środka sołectwa ze swojej pary;

7.  Kombajny przechodzą w następnych 
dniach wg kolejności w harmonogra-
mie;

8.  Osoby, które nie skorzystają w danym 
terminie z usługi koszenia zboża, będą 
mogły skorzystać w następnym termi-
nie - zgodnie z harmonogramem;

9.  W przypadku, gdy kombajn nie zakoń-
czy wykonywanej usługi z powodu za-
łamania się pogody, kolejne prace 
żniwne zostaną wznowione dnia na-
stępnego przy sprzyjających warun-
kach pogodowych;

10.  Obowiązywać będzie zasada zmini-
malizowania drogi przejazdów.

Prosimy o zachowanie powyższych za-
sad.

CENY USŁUG

 Kombajn zbożowy - 293 zł/ godz.
 Kombajn zbożowy z rozdrabniaczem 
    - 328 zł/ godz.
 Prasa do słomy ze sznurkiem  
    - 195 zł/godz.
 Kombajn zbożowy New Holland  
    - 328 zł/godz.
  Kombajn zbożowy New Holland  

z rozdrabniaczem - 373 zł/godz.

Podane ceny są cenami brutto.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie informuje za naszym po-
średnictwem o terminach składania nowych 
wniosków o świadczenia:
•  od 1 sierpnia można pobierać i składać 

nowe wnioski, dotyczące świadczenia 
wychowawczego 500+ na nowy okres 
zasiłkowy 2017/2018,

•  od 1 sierpnia można pobierać i składać 
nowe wnioski, dotyczące funduszu ali-
mentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 
2017/2018,

•  od 1 września można pobierać i skła-

dać nowe wnioski, dotyczące zasiłku 
rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 
2017/2018.

W sytuacji, gdy dana osoba będzie skła-
dała wniosek o zasiłek rodzinny i świadcze-
nie wychowawcze na te same dzieci, GOPS 
w Kleszczowie prosi, by zgłaszać się od 1 
września. W takich przypadkach zostaną 
przyjęte dwa wnioski jednocześnie i będą 
do nich dołączane te same dokumenty, do-
tyczące sytuacji finansowej rodziny.

Rokiem bazowym dla wszystkich w/w 
świadczeń jest rok 2016.

W sierpniu - nowe wnioski na 500+

eszcze w tym roku na wyposaże-
nie jednostek Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w naszej gminie powinny trafić 
dwa nowe samochody ratowniczo-gaśni-
cze. Przetarg na ich dostawę został roz-
strzygnięty. Jak wynika z ogłoszeń o wy-
borze najkorzystniejszej oferty mniejszy 
pojazd marki Iveco ma kosztować 538.986 
zł i znajdzie się w gminie na początku wrze-
śnia. Jego dostawę gmina chce powierzyć 
firmie Szybicki z Koziegłów k. Poznania, 
specjalizującej się w zabudowie pojazdów 
specjalistycznych.

Większy samochód marki Volvo powi-
nien być dostarczony w połowie paździer-
nika. Zgodnie z wybraną ofertą jego koszt 
wyniesie 1,48 mln zł, a realizację dostawy 
w pełni wyposażonego pojazdu gmina zleci 

Przedsiębiorstwu Specjalistycznemu „bo-
car” Sp. z o.o. z Korwinowa.

Jednostki OSP z gminy Kleszczów dys-
ponują obecnie 12 samochodami. W tej 
liczbie sześć pojazdów to wozy ciężkie, 
przy czym pięć z nich zostało przystosowa-
nych do funkcji ratowniczo-gaśniczych. 

JS

się obejrzeliśmy, jak wiosen-
ny wystrój gminnych rabat i do-

nic, został zastąpiony wystrojem letnim. Po 
wielokwiatowych bratkach o barwie żółtej i 
fioletowej (Viola wittorockiana) nastał czas 
na inne kwiaty, a także trawy i byliny, które 
będą nam towarzyszyć aż do drugiej poło-
wy października. Wspomniane bratki kwitły 
w tym roku wyjątkowo obficie. Przeżyły na-
wet kwietniowy atak spóźnionej zimy.

Teraz zgodnie z umową, zawartą po-
między Urzędem Gminy a firmą OGRO-
DEV Rafał Nowak z Wolicy na rabatach zo-
stały posadzone przede wszystkim różowe 
begonie wiecznie kwitnące oraz czerwo-
ne pacioreczniki ogrodowe (popularne kan-

ny). W donicach - zarówno tych stojących, 
jak i wiszących, w miejsce bratków pojawiły 
się wielobarwne kompozycje roślin: petunie 
(w różnych kolorach), byliny o nazwie wilec 
ziemniaczany, a także ciemno wybarwione 
trawy - rozplenice szczecinkowate.

Ryczałtowe wynagrodzenie, jakie gmina 
wypłaci wykonawcy za przygotowanie grun-
tu, dwukrotne (wiosenne i letnie) nasadze-
nia wraz z kosztem sadzonek, ich pielęgna-
cją do połowy października (nawożeniem, 
podlewaniem, usuwaniem przekwitłych 
kwiatostanów) wyniesie w sumie 84 057,90 
zł brutto.

JS

J

Ani

Nowe wozy gaśniczeZakład Komunalny 
o akcji żniwnej

Ukwiecone rabaty zmieniły wystrój

OSP w Kleszczowie posiada 
dwa ciężkie samochody
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KOMUNIKATY
Fundacja przyjmuje wnioski o nagrody

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 
do 31 lipca br. przyjmuje wnioski o przyzna-
nie nagród dla najwybitniejszych uczniów 
i studentów. O przyznanie nagród mogą 
ubiegać się uczniowie oraz studenci, którzy 
spełniają warunki „Regulaminu nagradza-
nia najwybitniejszych uczniów i studentów 
przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów 
- Plebiscyt Talent” oraz terminowo zło-
żą wymagane dokumenty. Regulamin oraz 
wniosek można pobrać na stronie interne-
towej www.frgk.pl lub otrzymać w sekreta-
riacie fundacji przy ul. Sportowej 3 w Klesz-
czowie.

„Burzowe” zalecenia „Arreksu”
Agencja Rozwoju Regionalnego „Ar-

reks” S.A. przypomina swoim abonentom, 
że gwałtowne burze i towarzyszące im wy-
ładowania elektrostatyczne mogą być szko-
dliwe dla sprzętów elektronicznych. „By 
uchronić się od niespodziewanych znisz-
czeń w czasie burzy powinniśmy wszel-
kie urządzenia teleinformacyjne (modemy 
DSL, routery DSL) bezwzględnie odłączyć 
z gniazdka elektrycznego” - czytamy w ko-
munikacie, zamieszczonym na stronie in-
ternetowej „Arreksu”. Spółka informuje jed-
nocześnie, że „w przypadku stwierdzenia 
przez serwis techniczny ARREKS, iż przy-
czyną zgłaszanej awarii jest spalony mo-
dem/router DSL naliczana będzie opłata 
w wysokości 80 zł +VAT (98,40 zł brutto)”.

Spotkanie z rzecznikiem 
praw konsumenta

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku Gminy Kleszczów zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych mieszkańców gmi-
ny na spotkanie z powiatowym rzecznikiem 
praw konsumenta. Spotkanie odbędzie się 
w piątek 21 lipca w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Kleszczowie. Początek o godz. 11. 
Rolą powiatowego rzecznika jest m.in. pro-
wadzenie bezpłatnego poradnictwa konsu-
menckiego, informowanie konsumentów o 
przysługujących im prawach, a także wy-
stępowanie w sprawach ochrony praw i in-
teresów konsumentów.

Pomoc prawna w Urzędzie Gminy
W kleszczowskim Urzędzie Gminy (ul. 

Główna 47) działa punkt bezpłatnej pomo-
cy prawnej. Dyżury pełnione są przez rad-
ców prawnych w poniedziałki i środy (8.00-
12.00), wtorki (13.00-17.00) oraz czwartki i 
piątki (11.00-15.00). Z bezpłatnej pomocy 
prawnika korzystać może grupa uprawnio-
nych osób, m.in. podopieczni GOPS, mło-
dzież do 26. roku życia, seniorzy, którzy 
ukończyli 65 lat.

(opr. JS)

esja Rady Gminy, która odbyła się 
27 czerwca, była 34. posiedzeniem 

tego gremium w kadencji 2014-18. Zanim rad-
ni zaczęli rozpatrywać przygotowane projekty 
uchwał odbyła się dłuższa dyskusja nad spra-
wą przetargów na sprzedaż działek na osiedlu 
mieszkaniowym w Łuszczanowicach Kolonii 
oraz nad uzbrojeniem terenów tegoż osiedla.

Pierwsza z podjętych uchwał dotyczy-
ła doprecyzowania wcześniejszej decyzji o 
udzieleniu 100 tys. zł wsparcia dla Powiatu 
Bełchatowskiego na zakup wyposażenia dla 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełcha-
towie. W uchwale - na wniosek starostwa wpi-
sano, iż pieniądze te mają być wydane na za-
kup podnośników, sprzętu do diagnostyki 
komputerowej oraz do prac wulkanizacyjnych 
na potrzeby CKP w Bełchatowie.

Rada zgodziła się też na wniosek gmi-
ny Kluki w sprawie przeznaczenia 20 tys. zł z 
udzielonej wcześniej dotacji 150 tys. zł. Głów-
na dotacja była przeznaczona na rozbudowę 
sieci wodociągowej w Zarzeczu. Pozostała po 
zrealizowaniu tego zadania kwota ma być wy-
dana na wymianę sieci wodociągowych z rur 
azbestowych w Zarzeczu.

Kolejna uchwała dotyczyła przyznania 
300 tys. zł na zakup nowoczesnego laparo-
skopu dla Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolektoral-
nej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. 
WAM w Łodzi. Radni zgodzili się na udzielenie 
takiego wsparcia, choć wcześniej odbyła się 
dyskusja, w której kilku radnych opowiedzia-
ło się za tym, by wnioski o dotacje, składane 
przez podmioty lecznicze, były rozpatrywane 
tylko jeden raz w roku, przy okazji uchwala-
nia budżetu.

Kolejną, dyskutowaną przez ponad 3 go-
dziny sprawą, było zajęcie stanowiska w spra-
wie dalszego ciągu inwestycji, związanej z za-
gospodarowaniem terenów zielonych przy 
kompleksie SOLPARK. Odbyła się prezenta-
cja głównych założeń Programu Funkcjonal-
no-Użytkowego, opracowanego na zlecenie 

gminy przez urbanistów z fi rmy GT Real Esta-
te. Przedstawił je Marius Schlesiona, omawia-
jąc przy tym główne pozycje kosztów plano-
wanego przedsięwzięcia. Po nim zabrał głos 
koordynator Sławomir Kamiński, prezentując 
kolejne etapy tworzenia i społecznych kon-
sultacji założeń projektu, nazwanego robo-
czo „Zielone serce Kleszczowa”. Mówił też o 
potencjalnych źródłach zewnętrznych (NFO-
ŚiGW, Ministerstwo Sportu), w których można 
byłoby starać się o pozyskanie dofi nansowa-
nia do tej inwestycji.

W rozpatrywanym następnie projekcie 
uchwały, wprowadzającej zmiany w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy Klesz-
czów na lata 2017-2020, radni nie uwzględ-
nili projektowanych na kolejne lata nakładów 
na „Zielone serce Kleszczowa”. Dalszą dysku-
sję i ewentualne podjęcie decyzji odłożyli na 
następne posiedzenie. Za taką decyzją opo-
wiedziało się 7 radnych, 4 było przeciw, zaś 3 
wstrzymało się od głosu.

W dalszej części sesji Rada Gminy przyję-
ła uchwały w sprawie:
• zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
•  wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch działek 

o łącznej powierzchni 0,92 ha, położonych w 
obrębie Żłobnica; mają one być sprzedane w 
ustnym przetargu nieograniczonym,

•  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do 
zasobów gminy ośmiu działek, będących 
własnością OSP Dębina; znajdują się na 
nich należące do gminy budynki (w tym bu-
dynek remizy OSP),

•  przystąpienia do sporządzenia zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy; pierwsza z 
wnioskowanych zmian ma umożliwić prze-
znaczenie terenów zabudowy jednorodzin-
nej w obrębie geodezyjnym Kleszczów na 
zabudowę wielorodzinną, zaś druga - zmia-
nę terenów zabudowy zagrodowej w Wolicy 
na tereny zabudowy mieszkalno-usługowej.

JS

koniec czerwca po wykonaniu 
ostatnich stropów w dwóch 

nowych blokach na osiedlu „Łuszczanowi-
ce” do działania przystąpiła ekipa montu-
jąca skomplikowaną, drewniano-stalową 
konstrukcję dachów. Trwają też prace przy 

zespołach garaży, które są budowane rów-
nocześnie z blokami. 

Dzięki tej fi nansowanej przez gminę in-
westycji powstanie 28 nowych mieszkań 

komunalnych o powierzchni od 45 m kw. do 
ponad 90 m kw. oraz 32 garaże. Ściany bu-
dynków mieszkalnych zostały wykonane z 
pustaków ceramicznych typu „max”. Będą 
one docieplone 15-centymetrową warstwą 
styropianu. Solidne docieplenie z wełny mi-
neralnej 20-centymetrowej grubości otrzy-
ma też połać dachowa. Każde z mieszkań 
będzie wyposażone w indywidualny piec 
gazowy. 

Wykonawcą z lecone j  p rzez  gmi -
nę inwestycji jest konsorcjum firm bu-
dowlanych: Piotr Machalewski i Witold 
Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano-
-Usługowe WIKTOR sp. j. z Radomska (li-
der) i „Cz.P.B.P. Przemysłówka” S.A. z 
Częstochowy.

JS

Pod

S
Czerwcowa sesja

Montują dachy 
nad komunalnymi blokami
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ziesięć lat działalności Gminnego Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi PCK w Kleszczowie stało się okazją do uroczy-

stych obchodów i spotkania integracyjnego. 16 czerwca na Piknik 
Krwiodawczy „Kropla życia” zaproszeni zostali nie tylko krwiodawcy 
z naszej gminy, ale także przedstawiciele klubów i kół HDK z tere-
nu powiatu. Jubileusz rozpoczęła msza święta w intencji krwiodaw-
ców i ich rodzin.

U r o c z y s t o ś ć 
uśw ie tn ia ły  pocz ty 
sztandarowe: Poczty 
sztandarowe: Zarzą-
du Rejonowego PCK 
Bełchatów; Miejskie-
go Klubu HDK PCK w 
Bełchatowie; Miejsko-
-Gminnego Klubu HDK 
PCK w Zelowie; Klubu 
HDK PCK przy Elek-
trowni Bełchatów; Sto-
warzyszenia HDK przy 
KWB Bełchatów; Ze-
społu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Klesz-

czowie oraz Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie.
Ksiądz Sławomir Bednarski w wygłoszonym kazaniu zwrócił się 

do zebranych w świątyni krwiodawców, podkreślając szlachetność 
ich postaw:

- Dzisiaj w tym świecie, w którym żyjemy, obojętność jest jed-
ną z największych chorób. Można zrobić wiele, ale ciągle wielu spo-
śród nas zadaje sobie pytanie: po co? I Wy, jako krwiodawcy, sku-
pieni wokół tej pięknej idei ratowania drugiego człowieka i służenia 
mu sobą, odnaleźliście w sobie najpierw to pytanie „po co dawać 
siebie drugiemu człowiekowi?”, a dopiero później zaczęło się to 
dziać. 

N a s t ę p n i e  m ó -
wił o odbywającej się 
Mszy św.: - Czynimy 
to dziękczynienie naj-
pierw Panu Bogu, że 
są osoby, które odczy-
tują te wspaniałe za-
dania życiowe, tak-
że we współczesnym 
świecie, kiedy tak trud-
no dać coś z siebie za 
darmo. Ale także jeste-
śmy tutaj, żeby dzię-
kować Wam, bo je-
stem przekonany, że 
ta Wasza ofiara z czę-
ści Was uratowała ży-
cie wielu osobom. I tą 

ideę trzeba szerzyć, trzeba się nią dzielić i wciągać młode pokole-
nia, co dzięki Bogu dzieje się także, jeśli chodzi o szkołę ponadgim-
nazjalną w Kleszczowie.

Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy przenieśli się do sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Wśród 
zaproszonych na akademię gości obecni byli przedstawiciele orga-
nizacji krwiodawczych oraz czerwonokrzyskich: Sławomir Kaczyń-
ski - przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa; 
Andrzej Chałupka - członek Krajowej Rady Honorowego Krwiodaw-
stwa; Bogdan Piotrowski - członek Zarządu Łódzkiego Oddziału 
Okręgowego PCK. W uroczystości brali też udział przedstawiciele 
samorządu gminy Kleszczów: wójt Sławomir Chojnowski, przewod-
niczący Rady Gminy Michał Michałek oraz zastępca wójta, Joan-
na Guc.

Historię kleszczowskiego klubu, który założony został 14 czerw-
ca 2007 roku, przypomniał aktualny prezes zarządu Tadeusz Gaj-
da. W podsumowaniu przypomniał, że w 10-letnim okresie swojej 
aktywności 463 członków klubu, a także wolontariuszy i sympaty-
ków krwiodawstwa honorowo oddało ponad 1400 litrów krwi. Mówił 
też o takich działaniach, jak „Szpikomania Kleszczowska” (836 za-
rejestrowanych potencjalnych dawców szpiku kostnego) oraz o po-
kazach medycznych i zawodach dla szkolnych grup medycznych.

- Można mieć wspaniałe projekty, ambicje, chęć do działania, 
ale bez udziału dobrego serca darczyńców wspomagających na-
sze działanie żadna pomoc nie miałaby racji bytu – mówił przystę-
pując do składania podziękowań instytucjom, które udzielały wspar-
cia Gminnemu Klubowi HDK PCK w Kleszczowie. 

Jednym z najdłużej trwających fragmentów uroczystości okaza-
ła się ceremonia uhonorowania najbardziej zasłużonych krwiodaw-
ców. Trudno się dziwić, 
kiedy spojrzy się na 
zróżnicowanie wręcza-
nych odznak oraz dłu-
gą listę osób nimi uho-
norowanych.

Z a  z a s ł u g i  n a 
r zecz  hono rowego 
krwiodawstwa oraz 
propagowan ie  i de i 
cze rwonok rzysk ie j 
Odznakę Honorową 
„Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, nadaną przez mini-
stra zdrowia otrzymali: Jarosław Stefaniak i Marian Chyła.

Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia 
w uznaniu zasług na rzecz PCK, przyznawaną przez Kapitułę Od-
znaki Honorowej, otrzymała Agnieszka Nagoda-Gębicz - dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie oraz troje hono-
rowych krwiodawców z Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie: 
Alicja Bujacz, Anna Marszał i Krzysztof Rogoziński.

Za popularyzację krwiodawstwa i długoletnie oddawanie krwi 
dyrektor RCKiK w Łodzi nadał odznakę „Zasłużony dla Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”: Annie Mar-
szał, Andrzejowi Myjakowi, Arkadiuszowi Żarowskiemu i Mariano-
wi Chyle.

Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadał odzna-
kę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” następującym krwiodawcom: 

•  ZHDK stopnia pierwszego: Anna Marszał, Kamil Blada, Piotr 
Kaczmarczyk, Krzysztof Rogoziński,

•  ZHDK stopnia drugiego: Mateusz Pabich, Marek Miotełka, Jan 
Żarowski, Stanisław Orzechowski, Zbigniew Ptaszek,

•  ZHDK stopnia trzeciego: Barbara Bujacz, Sylwia Knopik, Mar-
ta Strumiłło, Magdalena Tomczewska-Olas, Arkadiusz Kowal-
czyk, Błażej Szczęsny, Krzysztof Botur, Marek Rośniak, Łu-
kasz Stawicki, Adam Sobociński, Damian Zerzowski.

Na wniosek Zarządu Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczo-
wie za promowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz za bez-

D

ciąg dalszy na str. 7

Gminny Klub HDK PCK świętował 10-lecie

Zebrali krew dla Dawida
rwiodawcza akcja, zorganizowana przez Gminny Klub 
HDK PCK w Kleszczowie 23 czerwca, miała na celu 

wsparcie leczenia Dawida - ucznia szkoły w Łękińsku, który prze-
bywa w Przylądku Nadziei we Wrocławiu. Zgłosiło się 40 krwio-
dawców, krew oddało 31.

- Zebraliśmy dla Dawida 13,95 litra krwi - informuje przedsta-
wiciel zarządu, Marek Kaczmarczyk. - Wraz z rodzicami Dawida 
dziękujemy naszym krwiodawcom. Mamy nadzieję, że choć tro-
chę pomożemy Dawidowi w powrocie do zdrowia.

W 2017 roku w Kleszczowie są jeszcze planowane trzy akcje 
krwiodawcze. Najbliższa odbędzie się 25 sierpnia.

JS

K
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Rodzinny piknik  
w firmie Colep

czerwca odbył się kolejny piknik dla pracowników firmy 
Colep oraz ich rodzin. Impreza na stadionie kleszczow-

skiego klubu OMEGA poprzedzona była, jak zwykle, Dniem Otwar-
tym, w ramach którego ponad 100 osób zwiedziło fabrykę. 

Na zlecenie spółki Colep piknik przygotowała firma Drzewo Ży-
cia z Rybnika.

-  D a ł o  s i ę  o d -
czuć bardzo pozytyw-
ną, rodzinną atmos-
ferę - opowiada jeden 
z uczestników. - Był 
pyszny grill z sałatka-
mi i przekąskami oraz 
cała gama słodkich 
dodatków dla dzieci. 
Program artystyczny 
poprowadził konferan-

sjer, który zachęcał do wspólnej zabawy zarówno dzieci, jak i doro-
słych. Każde nasze spotkanie na pikniku ma na celu integrację pra-
cowników w ramach rodzinnych gier i zabaw.

Imprezę uświet-
nił występ wokalistki 
Renaty Dąbkowskiej 
z zespołu „Dystans”. 
Sportowym dodatkiem 
do pikniku były zawo-
dy w piłce siatkowej. 
Udział wzięło 5 zespo-
łów, a wygrała drużyna 
„Przyjaciele”. Zorgani-
zowano też zajęcia z 

udzielania pierwszej pomocy z udziałem ochotników. 
- W tegorocznym rodzinnym pikniku firmy Colep uczestniczy-

ło około 1000 osób i członków ich rodzin - informuje przedstawiciel 
spółki. - Każdy kolejny piknik jest jeszcze lepszy. Na następy rok 
mamy już nowe pomysły i wizję.

(opr. JS)

Nowa inwestycja w strefie
irma ZPHU Entro Sławomir Kaźmierczak buduje na terenie 
strefy przemysłowej w Żłobnicy halę produkcyjno-magazy-

nową z pomieszcze-
niami socjalnymi i 
biurowymi. Inwesty-
cja rozpoczęta wio-
sną tego roku jest re-
alizowana na działce 
o powierzchni 1,93 
ha. W powstającym 
zakładzie mają być 
produkowane stela-
że gięte do mebli sy-
pialnianych.

Powstają funda-
menty oraz konstruk-

cja nośna ścian dla pierwszej hali, która ma liczyć ok. 3 tys. m kw. 
powierzchni. Generalnym wykonawcą robót jest piotrkowska spółka 
Ventus s.c. - Budownictwo, instalacje, automatyka przemysłowa. 

Dwa kolejne etapy, zaplanowane na kolejne lata, są związane z 
budową magazynów o powierzchni ponad 5 tys. m kw. Jak wynika 
z deklaracji inwestora wartość inwestycji jest szacowana na 12 mln 
zł. W zakładzie ma znaleźć zatrudnienie ok. 40 osób.

JS

Kleszczów to znakomita 
lokalizacja

Rozmowa z Henrykiem Sikorą, dyrektorem ds. produkcji 
Caparol Polska

- Jak po kilku latach funkcjonowania oceniacie Państwo 
wybór gminy Kleszczów na lokalizację centralnego magazynu 
oraz ośrodka szkoleniowego firmy Caparol?

- Wybór Kleszczowa na lokalizację magazynu centralnego 
i centrum szkoleniowego zarówno 6 lat temu, jak i dziś oceniamy 
bardzo pozytywnie. Kleszczów został wybrany na siedzibę nasze-
go zaplecza produkcyjno-logistyczno-szkoleniowego z kilku powo-
dów. Po pierwsze znakomita lokalizacja w centrum Polski u zbiegu 
najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Taka lokalizacja umoż-
liwia sprawny transport produktów do dystrybutorów oraz łatwość 
dojazdu na szkolenia dla wykonawców z całego kraju.

Kolejnym argumentem za lokalizacją w Kleszczowie, było zwol-
nienie z podatku od gruntów i budynków przez okres 6 lat od za-
kończenia budowy oraz bardzo dobra współpraca z urzędnikami.

- Czy po produkty składowane w magazynie w Żłobnicy 
przyjeżdżają także odbiorcy zagraniczni, czy też magazyn słu-
ży wyłącznie polskiemu rynkowi?

- Magazyn Centralny to źródło zaopatrzenia w produkty Caparol 
dla całej sieci dystrybucji na terenie Polski. Magazyn służy także do 
dystrybucji produktów do krajów bałtyckich, a także Rosji.

- Jak duże jest zainteresowanie szkoleniami, które Państwo 
organizują w Żłobnicy i czy będą one kontynuowane?

- Zainteresowanie programem szkoleń Caparol jest bardzo 
duże i na pewno będą one kontynuowane w kolejnych latach. Roz-
ważamy nawet zwiększenie liczby szkoleń w przyszłym roku. Pod-
czas gdy w 2016 roku przeszkoliliśmy około 700 osób, to tylko w 
pierwszej połowie tego roku, liczba uczestników przekroczyła już 
600 osób. Prezentowane szkolenia dotyczą aktualnych inicjatyw 
produktowych z kategorii systemów ociepleń i farb. Szkolenia orga-
nizujemy dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, a więc 
wykonawców, architektów, dystrybutorów.

Podczas szkoleń koncentrujemy się przede wszystkim na 
warsztatach praktycznych. 
Zależy nam, aby uczestnicy, 
którzy przyjeżdżają do Klesz-
czowa na szkolenia zdoby-
wali nowe umiejętności i wie-
dzę, które pozwolą im stać 
się jeszcze lepszymi specja-
listami na rynku materiałów 
budowlanych.

- Z jakiej grupy (han-
d l o w c y  c z y  w y k o n a w-
cy) rekrutuje się najwięcej 
osób uczestniczących w 
szkoleniach?

- Znakomitą większość 
uczestników naszych szko-

leń stanowią wykonawcy, współpracujący od lat z Caparol Polska. 
Wykonawcy bardzo cenią sobie szkolenia Caparol, dlatego przyjeż-
dżają do nas nawet z bardzo oddalonych od Kleszczowa regionów 
i miast - Szczecina, Lublina czy Suwałk. Poza wykonawcami nie 
zapominamy również o innych uczestnikach rynku budowlanego, 
starając się dopasować program szkoleń także do potrzeb architek-
tów czy dystrybutorów. Od niedawna docieramy również do szkół 
budowlanych, organizując spotkania dla uczniów, którzy przygoto-
wują się do zawodu malarza czy wykonawcy ociepleń. 

I wreszcie, Centrum Szkoleniowe to również ważne miejsce 
podnoszenia kwalifikacji pracowników naszej organizacji. To wła-
śnie tutaj odbywają się szkolenia, zarówno praktyczne, jak i teore-
tyczne dla naszych handlowców i pozostałych pracowników.

- Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Jerzy Strachocki

24

F

Foto: Caparol Polska
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czeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
- Szymon Krawczyk został laureatem II Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastyczno-Fotograficzno-Filmowego „JA” w Słupsku. 
Spośród 120 konkursowych prac jury narodziło równorzędnymi na-

grodami 6 autorów, wyróż-
nieniami uhonorowało 10, a 
21 zakwalifi kowało na wysta-
wę pokonkursową. W tej licz-
bie jest praca Sz. Krawczyka, 
a także innej uczennicy ZSP 
- Wiktorii Gocałek. Udział w 
konkursie był dla kleszczow-
skiej szkoły elementem pro-
jektu, zrealizowanego w ra-
mach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa oraz 
przedmiotu „wiedza o kultu-
rze”. Opiekunem uczniów jest 
nauczycielka - Barbara Mic-
kiewicz.

F o t o g r a f i c z n e  p r a c e 
uczniów ZSP w Kleszczowie, 
składające się na wystawę 

„Bliżej natury”, prezentowaną w dniu 21 maja uczestnikom Dyktan-
da Kleszczowskiego, są od 19 czerwca oglądane w Bibliotece Pe-
dagogicznej w Bełcha-
towie. Prezentowane 
fotografie to przykład 
wielkiej wrażliwości na 
- często ulotne - pięk-
no otaczającej  nas 
przyrody. Ich autora-
mi są Marcin Muskała, 
Katarzyna Mroczkow-
ska, Magdalena Ko-
chanowska, Eryk Łusz-
czyński, Karolina Marszał i Julia Kowalska. Część spośród nich 
uczęszczała w zakończonym już roku szkolnym na zajęcia koła fo-
tografi cznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie.

Dodajmy jeszcze, że pokazywana już na naszych łamach i na-
grodzona wcześniej w jednym z konkursów praca M. Muskały 
(„Dmuchawiec”) brała udział w XVIII Ogólnopolskiej Wystawie Fo-
tografi i Dzieci i Młodzieży w Białymstoku. Nagrody, co prawda, tym 
razem Marcin nie otrzymał, ale został zaproszony do wystawy po-
konkursowej.

JS

U

Laureat Szymon Krawczyk

Prezentowana na wystawie praca M. Muskały

Wycieczkowy sezon
Początkowe i końcowe tygodnie roku 

szkolnego są wykorzystywane na organizo-
wanie wycieczek. Wyjazd, zwłaszcza dłuż-
szy pozwala uczniom uzupełniać zdobywa-
ną w szkole wiedzę teoretyczną, uczy ich 
samodzielności, integruje zespoły klaso-
we. Spośród wycieczek, jakie przed zakoń-
czeniem roku szkolnego odbyli uczniowie 
podstawówek w Łękińsku i Kleszczowie, 
zwracają uwagę dwa dłuższe, bo 3-dniowe 
wyjazdy. Starsi uczniowie pierwszej z tych 
szkół wyjechali do Trójmiasta, zwiedza-
jąc pełen atrakcji Gdańsk, Ogrody Ekspe-
rymentów w Gdyni, a także Sopot. Na We-
sterplatte odbyli edukacyjną grę terenową. 
Poza tym w Szymbarku zwiedzili Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu, a w Malborku 
– krzyżacki zamek.

Trzydniowa wycieczka dla uczniów kla-
sy III b i III c SP Kleszczów prowadziła 
Szlakiem Świętokrzyskich Perełek. Dla czę-
ści uczniów był to pierwszy w życiu wyjazd 
bez rodziców, uczyli się zatem samodziel-
ności i współpracy z rówieśnikami z grupy. 
Zwiedzili m.in. klasztor Świętego Krzyża, 
Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów, Mu-
zeum Zabawek, Centrum Neandertalczyka, 
Rezerwat Kadzielnia. Uczestniczyli w zaję-

ciach warsztatowych „Abc origami” lub „Za-
projektuj sobie domek”, warsztatach anima-
cji „Tajemnica Łyżeczki Miodu”, zajęciach 
hotelarskich oraz w warsztatach z kelne-
rem. Zapoznali się z zasadami savoir vivre 
przy stole oraz w restauracji. Podczas wi-
zyty w Europejskim Centrum Bajki w Paca-
nowie dzieci spotkały wielu bajkowych bo-
haterów, z Koziołkiem Matołkiem na czele.

Laureaci Olimpuska
Olimpiada Olimpusek przeznaczo-

na dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej 
polegała na rozwiązaniu zintegrowanego 
sprawdzianu. Były w nim elementy zarów-
no edukacji polonistycznej, jak też społecz-
no-przyrodniczej i matematycznej. Do tego 
sprawdzianu przystąpiło 57 uczniów Szko-
ły Podstawowej w Kleszczowie. Najlep-
sze wyniki i dyplom laureata zdobyły dwie 
uczennice kl. II d - Zofi a Kuc oraz Nadia Mi-
siak.

Z kolei Olimpiada Olimpusek z języka 
angielskiego służyła sprawdzeniu wiedzy 
ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Do 
tego sprawdzianu przystąpiło 36 uczniów 
SP Kleszczów. Najlepsze wyniki i dyplo-
my laureata otrzymało czworo uczniów klas 
trzecich: Aniela Wieczorek (kl. III b), Filip 
Grzybek (kl. III d), Aleksandra Retkiewicz 
(kl. III d), Patrycja Zakolska (kl. III d).

Kto mistrzem matematyki?
Po raz drugi w kleszczowskiej podsta-

wówce odbył się konkurs matematyczny 
„Szkolny Mistrz Matematyki” skierowany do 
uczniów klas IV-VI. Polegał on na rozwią-
zywaniu zadań matematycznych, zamiesz-
czanych co tydzień na internetowej stronie 
szkoły. Na udział w konkursie zdecydowa-
ło się w sumie 42 uczniów. 5 czerwca odby-
ła się fi nałowa runda, w której 31 fi nalistów 
otrzymało do rozwiązania po kilkanaście 
zadań. Tytuły Szkolnego Mistrza Matema-
tyki zdobyli: Miłosz Stawiak (kl. IV c), Wik-

tor Michałek (kl. V b) oraz Małgorzata Zało-
ga (kl. VI b).
Trzy razy wytańczyli miejsce na podium 

Nie informowaliśmy dotąd o tanecznych 
sukcesach uczniów SP w Kleszczowie. W 
czerwcu Krzysztof Urbański i Martyna Mie-
lus biorąc udział w tanecznej rywalizacji 
wywalczyli: I miejsce w Ogólnopolskim Tur-
nieju Tańca Towarzyskiego we Wrocławiu 
(4 czerwca), II miejsce w Festiwalu Tań-
ca Opole 2017 (17 czerwca) oraz I miejsce 
w III Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towa-
rzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Ra-
domska (18 czerwca).

Jakub Muskała laureatem
W Szkole Podstawowej w Łękińsku 

podczas szkolnego plebiscytu, który od-
bywał się od 21 do 22 czerwca, został wy-
łoniony laureat II edycji konkursu „Uczeń 
godny naśladowania - Konkurs o pióro 
wzorowego ucznia”. Tym razem społecz-
ność szkolna ten zaszczytny tytuł przyznała 
Jakubowi Muskale z kl. VI. Poza Jakubem 
do szkolnego plebiscytu byli nominowani: 
Katarzyna Dwornik (kl. V), Filip Gaik (kl. V), 
Maksymilian Muskała (kl. IV) i Oskar Okoń 
(kl. IV).

Odwiedzili strażaków
Lektura popularnej do dziś opowieści 

Czesława Janczarskiego „Jak Wojtek zo-

Szkolne wieści

ciąg dalszy na str. 10ciąg dalszy na str. 8

Wrażliwi artystycznie
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interesowną działalność na rzecz klubu, odznakę „Zasłużony dla 
Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie”, przyznano następu-
jącym osobom: wójt gminy Kleszczów - Sławomir Chojnowski, dy-
rektor GOK w Kleszczowie - Sławomira Mrozowicz, dyrektor ZSP w 
Kleszczowie - Agnieszka Nagoda-Gębicz, pedagog ZSP w Klesz-
czowie - Beata Wysmułek oraz członkom Gminnego Klubu HDK 
PCK w Kleszczowie: Agacie Piwowarskiej, Arkadiuszowi Kowalczy-
kowi i Włodzimierzowi Pawelcowi. Tą samą odznaką uhonorowany 
został sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. 
Kolejne instytucje oraz osoby, które sprzyjały 10-letniej aktywności 
Gminnego Klubu HDK PCK (łącznie 30), zostały wyróżnione meda-
lem jubileuszowym 10-lecia klubu. 

W końcowej części uroczystości zabrali głos zaproszeni goście. 
Wójt Sławomir Chojnowski powiedział m.in.:

- Z okazji jubileuszu składam prezesowi klubu, całemu zarządo-
wi oraz wszystkim krwiodawcom wielkie podziękowania oraz ser-
deczne życzenia. Wasza dotychczasowa działalność oraz jej efekty 
zasługują na najgłębsze słowa uznania i wdzięczności. Przez te 10 
lat działalności odbyliście wiele akcji krwiodawczych, pozyskaliście 
wielu nowych krwiodawców, a także potencjalnych dawców szpiku 
kostnego. Dziękuję Wam za wszystkie akcje edukacyjne, szczegól-
nie za pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przez 

te 10 lat, które mijają 
dotarliście do serca i 
umysłów wielu miesz-
kańców naszej gminy. 
Wielu z nich pozyska-
liście do wspólnych, 
sz lache tnych  akc j i 
krwiodawczych. Dzię-
kuję Wam za przepeł-
nioną dobrocią i wraż-
liwością postawę, za 
ogromną ofiarność i 
poświęcenie, jaką oka-

zujecie oddając krew. Każda kropla Waszej bezcennej krwi jest źró-
dłem nadziei życia dla tych, którzy jej potrzebują. To dzięki Wam 
wielu z nich powróciło do zdrowia.

Nie trzeba być bogatym, aby pomagać innym. Wystarczy mieć 
dobre serce i kochać ludzi. A państwo jesteście dowodem istnienia 

ludzi dobrej woli i wielkiego serca. Cieszy mnie fakt, że Wasza ak-
tywność i potrzeba działania jest dostrzegana i nagradzana. Dowo-
dem są dzisiejsze odznaczenia, medale, wyróżnienia. 

Wspólnie ze swoją zastępczynią, Joanną Guc wójt wręczył pre-
zesowi T. Gajdzie okolicznościową statuetkę ze szkła oraz wiązan-
kę kwiatów. 

T a k ż e  i n n i  g o -
ście, uczestnicy jubile-
uszowego spotkania, 
przekazywali na ręce 
Tadeusza Gajdy po-
dziękowania za efek-
ty 10-letniej działalno-
ści klubu. Wręczali też 
okolicznościowe sta-
tuetki oraz listy gratu-
lacyjne. W składanych 
życzeniach podkreślali wielkie znaczenie działalności, prowadzonej 
przez klub, a także jej wpływ na uruchomienie społecznej aktywno-
ści w gminie Kleszczów. Wysoko ocenili efekty organizowanych re-
gularnie akcji krwiodawczych, a także akcji rejestrowania potencjal-
nych dawców szpiku kostnego. 

W krótkiej, artystycznej części jubileuszowych uroczystości za-
prezentowały się utalentowane dziewczęta, biorące udział w zaję-
ciach jednej z grup wo-
kalnych, działających 
w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kleszczowie: 
Zuzanna Krzywaźnia, 
Patrycja Krawczykow-
ska, Sandra Jakubiak, 
Zofia Kołatek i Zuzan-
na Kamińska.

Na plenerową, in-
tegracyjną część spo-
tkania wszyscy uczest-
nicy uroczystości przenieśli się do altany biwakowej w Rezerwacie 
Przyrody Łuszczanowice. Tę piknikową część rocznicowych obcho-
dów rozpoczął toast i poczęstunek jubileuszowym tortem.

Jerzy Strachocki

Gminny Klub HDK PCK świętował 10-lecie
ciąg dalszy ze str. 4
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Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

stał strażakiem” stała się dla uczniów klas I 
a i I b SP w Kleszczowie inspiracją do złoże-
nia 30 maja wizyty w jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kleszczowie. Pierwszo-
klasiści mogli z bliska przyjrzeć się pojaz-
dom i wyposażeniu, którym podczas akcji 
ratowniczych posługują się strażacy. Stra-
żacy nie tylko zaprezentowali sprzęt, którym 
dysponują. Przekazali też uczniom istotne 
wskazówki dotyczące zasad bezpieczeń-
stwa.

Wyróżnieni za konkursowe prace
Prace plastyczne na wojewódzki kon-

kurs plastyczny „Z biegiem Wisły…” przy-
gotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Łękińsku. Prace wykonane przez uczniów 
miały prezentować piękno największej pol-
skiej rzeki, faunę i florę nadwiślańskich 
brzegów, a także wskazać rolę i znacze-
nie Wisły dla naszego kraju. Do etapu wo-
jewódzkiego zakwalifi kowały się 22 prace z 
tej szkoły. Maksymilian Muskała i Małgorza-

ta Podlejska zdobyli wyróżnienia. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się 13 czerwca w 
Tomaszowie Mazowieckim.

Zostali laureatami konkurs „Zuch”
Ogólnopolski konkurs „Zuch” jest prze-

znaczony dla uczniów najmłodszych klas 
szkół podstawowych. W klasie pierwszej 
SP w Łękińsku do rywalizacji przystąpiło 5 
uczniów i aż 4 wywalczyło dyplom laure-
ata: Wiktor Jaworski, Jakub Uchroński, Jan 
Grącki i Barbara Włodarczyk. Z grona 15 
drugoklasistów najlepiej spisały się Natasza 
Karczewska i Amelia Biegańska, a wśród 
10 uczniów klas III - Adam Olczyk. Wszyscy 
zdobyli tytuły laureatów.

Zajęli całe podium
20 czerwca w Szkółce Leśnej Borowi-

ny k. Kluk odbyło się podsumowanie po-
wiatowego konkursu plastycznego „Zimo-
wa pomoc dla zwierząt”. Konkurs odbył się 
jeszcze w lutym. Uczniowie szkoły w Łękiń-
sku zgłosili 11 prac. Autorzy czterech zdo-
byli główne nagrody: I miejsce - Katarzyna 

Dwornik, II miejsce - Maja Buraczyńska, III 
miejsce - Oskar Okoń i Bartłomiej Matusz-
czak. 

Laureaci odebrali nagrody w posta-
ci dyplomów, książek przyrodniczych i róż-
nych drobnych gadżetów. Leśnicy z Nad-
leśnictwa Bełchatów przygotowali również 
ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz wy-
cieczkę po ścieżce ekologicznej „Opowie-
ści Bielika”.

Kto najlepszy w konkursie 
„EDI-PANDA”?

Uczniowie z klas IV-VI SP Kleszczów 
brali udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Przyrodniczym „EDI-PANDA”. Najlepsze 
wyniki w poszczególnych klasach uzyskali: 
● klasy IV - Witold Jędrzejczak (50 pkt.); ● 
klasy V - Miłosz Dylak (49 pkt.); ● klasy VI - 
Antoni Bujacz (49 pkt.).

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

yniki tegorocznych matur, ogłoszone 30 czerwca przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi, udowadnia-

ją że kleszczowskie szkoły ponadgimnazjalne znakomicie przygo-
towały uczniów maturalnych klas do najpoważniejszego w ich życiu 
egzaminu. W tym roku wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcą-
cego i Technikum Nowoczesnych Technologii przystąpili do matury 
i wszyscy za pierwszym podejściem zdali egzaminy (zarówno ust-
ne, jak i pisemne). 

Po odebraniu świadectw dojrzałości mogą bez stresu spędzać 
pierwsze, tak długie wakacje. Zarówno maturzystom kleszczow-

skich szkół ponadgimnazjalnych, jak i ich nauczycielom składamy 
gratulacje z uzyskany 100-procentowy wynik.

W całym regionie łódzkim uśrednione wyniki matur pokazują, że 
świadectwa dojrzałości otrzymało niecałe 80 proc. absolwentów li-
ceów i techników. Kolejne 14 proc. maturzystów oblało tylko jeden z 
pięciu obowiązkowych egzaminów maturalnych i będzie miało oka-
zję poprawić wynik podchodząc ponownie do egzaminu pod koniec 
sierpnia. Pozostałe 6 proc. to maturzyści, którzy nie zdali co naj-
mniej dwóch egzaminów. Dla nich oznacza to konieczność ponow-
nego podchodzenia do matury w przyszłym roku.

W kleszczowskim liceum i technikum matury zdane na 100 %

Wakacyjne zajęcia z GOK - jest w czym wybierać
stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Klesz-
czowie zamieszczone zostały szczegółowe harmonogramy 

wakacyjnych imprez organizowanych w poszczególnych placów-
kach czyli wiejskich ośrodkach kultury w poszczególnych sołec-
twach. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programową, w któ-
rej każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Oto kilka przykładów, 
wybranych z programów zajęć organizowanych w WOK-ach:

Pracownia ceramiczna w WOK w Łękińsku:
•  13 lipca - Ceramiczny obrazek „drzewko” - godz. 14-15 - dzie-

ci w wieku przedszkolnym, godz. 15.30-17 - dzieci w wieku 
szkolnym i młodzież,

•  19 lipca - Ceramiczna miska „Miś” - godz. 14-15 - dzieci w wie-
ku przedszkolnym, godz. 15.30-17 - dzieci w wieku szkolnym 
i młodzież.

GOK w Kleszczowie:
•  3 sierpnia - godz. 11.30-13 - „Fimostwory” - lepienie stworów 

z modeliny FIMO.
WOK w Czyżowie:
•  21 lipca - godz. 14-17 - „Skarpetkowe pacynki”,
•  9 sierpnia - godz. 14-17 - „Ozdoby ludowe” słomiane pająki.
WOK w Żłobnicy:
•  19-20 lipca - godz. 15.30-17.30 - „Letnie wianki z bibuły i kre-

piny”,
•  2, 3, 8 sierpnia - godz. 15.30-17.30 - „Dinozaury, krokodyle i 

inne olbrzymie stwory” (tworzenie papierowych stworów).
WOK w Łękińsku:
•  19 lipca - godz. 11-13 - „Motyle z foamiranu” - twórcze inspi-

racje,

•  8 i 10 sierpnia - godz. 11-13 - „Witajcie w naszej bajce” - przy-
gotowanie pacynek i sceny do wspólnego przedstawienia.

WOK w Wolicy:
•  26 lipca - godz. 11-14 - Zajęcia plastyczne - „Barwne motyle” 

(drut, rajstopy, farby),
•  7 sierpnia - godz. 11-14 - Zajęcia plastyczne - „ Miękka przytu-

lanka” wykonana z tkaniny.
WOK w Łuszczanowicach:
•  21 lipca - godz. 11-13 - „Magiczny domek” - wykonanie ozdob-

nego domku na skarby ze szklanego słoika,
•  22 sierpnia - godz. 16-18 - Zajęcia w plenerze „Łapkowa ma-

lowanka”.
WOK w Antoniówce:
•  31 lipca - godz. 13-17 - Składanie puzzli przestrzennych (puz-

zle 3D i 4D),
•  1 sierpnia - godz. 13-17 - Składanie puzzli przestrzennych 

(puzzle 3D i 4D).
WOK w Rogowcu:
•  8 sierpnia - godz. 13-17 - „Barwne motyle” - malowane na ol-

brzymiej folii.
WOK w Dębinie:
• 19 lipca - godz. 15.30-17.30 - „Filcowe sówki”,
•  11 sierpnia - godz. 15.30-17.30 - Kreatywne zajęcia dla dzieci 

„Minionki rozrabiają na wyspie”.
WOK w Kamieniu:
•  11 sierpnia - godz. 15-17 - „Lato kredą malowane” - zajęcia 

w plenerze.

W

Na

ciąg dalszy ze str. 6
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Wakacje z biblioteką ‘2017
W kolejne dni lipca Gminna Biblioteka Publiczna w Klesz-

czowie oraz dwie jej fi lie zapraszają uczniów na następujące 
zajęcia:

Zajęcia we wszystkich placówkach odbywać się będą 
w godz. 12.00-14.00.

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza również do udziału 
w konkursie fotografi cznym „Przyłapani na czytaniu - edycja 2017”. 
Szczegóły konkursu będą udostępnione na stronie www.bibliote-
ka.kleszczow.pl, można też pytać pod nr. tel. 44/ 731 36 54.

Bakuś znalazł przyjazny dom
roku przed wakacjami pracownicy schronisk widzą, jak bardzo 
wzrasta liczba czworonogów porzuconych przez ich bezdusz-

nych właścicieli. Statystyki dowodzą, że liczba mieszkańców schronisk 
zwiększa się nawet o 40 proc. Pies to codzienny obowiązek, a więc „ba-
last”, uniemożliwiający swobodne wakacyjne wyjazdy. Jeśli „na przecho-
wanie” nie przyjmie go rodzina, albo znajomi, szuka się innych rozwiązań. 
Te dla czworonoga są zwykle fatalne. Zostaje wyrzucony z auta parędzie-
siąt kilometrów od domu, czasem czeka na ratunek w lesie, przywiązany 
smyczą do drzewa. Psy są też podrzucane w pobliże schronisk. Pracow-
nicy schronisk dla zwierząt regularnie apelują o adoptowanie zwierząt. 
Robią to szczególnie intensywnie przed wakacjami. Amelia nie czekała na 
te apele. Od dawna planowała zaadoptowanie psa ze schroniska.

- Bardzo długo namawiałam na to mamę - przyznaje. - Byłam chyba 
jednak za mała. Kiedy skończyłam 14 lat wreszcie się zgodziła. Namawia-
łam mamę na poszukanie psa w schronisku w Łodzi. 

Okazało się, że nie musiały jechać tak daleko. W pierwszej kolejności 
odwiedziły bełchatowskie schronisko, działające przy ulicy Zdzieszulickiej.

- Na stronie internetowej są opisy i zdjęcia około 40 psów, ale faktycz-
nie w schronisku jest ich ponad 200 - opowiada Amelia. - Wahałam się 
między dwoma pieskami. Ten, którego teraz trzymam na smyczy jest bar-
dziej przyjazny. Kiedy na terenie schroniska zabrałam go na spacer oka-
zało się, że bardzo lgnie do ludzi. Dałam mu imię Bakuś. 

- W naszym domu będzie miał towarzystwo: dwa koty i drugiego 
psa - informuje mama Amelii, Olimpia Ochnio z Łuszczanowic Kolonii. - 
Doświadczenie z psami już mamy. Przez osiem lat była z nami suczka 

Saba, przygarnięta znaj-
da. Trzy lata temu ode-
szła, chorowała na raka. 
Nic nie dało przeprowa-
dzenie operacji, trzeba ją 
było uśpić.

Wkrótce potem przy-
jęli do domu szczenia-
ka rasy cocker spaniel. 
Dina, bo tak się wabi, bę-
dzie teraz towarzyszką 
Bakusia.

- Psy, które zabie-
ra  s ię  ze schron iska 
są odrobaczone,  za-
szczepione, mają czipy 
- informuje Amelia. - Do 
załatwienia adopcji po-

trzebny jest dowód osobisty osoby dorosłej. Wnosi się opłatę 50 zł. Trze-
ba też mieć obrożę i smycz.

Do bełchatowskiego schroniska Amelia z mamą wybrały się 22 czerw-
ca, tuż przed zakończeniem roku szkolnego. Kilka dni później schronisko 
zapowiedziało organizację Dnia Otwartego, podczas którego psy i koty 
były wydawane do adopcji za przysłowiową złotówkę. Z zaproszenia sko-
rzystało niewiele osób. Do nowych, miejmy nadzieję wrażliwych i opiekuń-
czych właścicieli, trafi ło 7 psów i 2 koty.

JS

13.07. Bajkowe kalambury - zajęcia literackie - Żłobnica
14.07. Kreatywne piątki - wakacyjny pejzaż - zajęcia 

plastyczne - Kleszczów
15.07. Klub planszomaniaków - gry planszowe - Kleszczów
17.07. Kartki na różne okazje - zajęcia plastyczne - Łękińsko
18.07. Zabawa kolorami - barwne motyle malowane solą - 

Żłobnica
19.07. Dzień Czerwonego Kapturka - Koszyczek z papieru - 

zajęcia plastyczne - Łękińsko
20.07. Pędzlem malowane - jak zostać ilustratorem - zajęcia 

plastyczne - Żłobnica
21.07. Kreatywne piątki - sznurkowe ozdoby - zajęcia 

plastyczne - Kleszczów
22.07. Klub planszomaniaków - gry planszowe - Kleszczów
24.07. Książkowe koty - zajęcia plastyczne - Łękińsko
25.07. Zabawy i zajęcia ruchowe - Żłobnica
26.07. Szyszkowe ananasy - zajęcia plastyczne - Łękińsko
27.07. Papierowe słoneczniki - zajęcia plastyczne - Żłobnica
28.07. Kreatywne piątki - Drugie życie starej książki - zajęcia 

plastyczne - Kleszczów
29.07. Klub planszomaniaków - gry planszowe - Kleszczów

Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 16 arów, szer. 24 m 

w miejscowości Łękińsko, ul. Leśna.
Tel. 663-663-825, 608-026-380.

GoGoPowerPower Energia dla CiebieEnergia dla Ciebie

•• FotowoltaikaFotowoltaika

•• RekuperacjaRekuperacja

•• Instalacje elektryczneInstalacje elektryczne
Jako firma z Gminy Kleszczów, wykonujemy 
dla mieszkańców naszej gminy najlepsze 
instalacje, w najlepszych cenach.

Bezpłatna wycena Bezpłatna wycena Tel 609 556 290Tel 609 556 290

Uwaga wnioski o dotacje tylko do końca sierpnia !

Wszystko kręciło 
się wokół rowerów

czerwca przy Szkole Podstawowej w Łękińsku oraz na te-
renie Miasteczka Ruchu Drogowego odbyła się pierwsza 

edycja imprezy „Kleszczów Kocha Rower”. W festiwalu rowerowym 
zorganizowanym przez Urząd Gminy w Kleszczowie we współpra-
cy z Fundacją Kult z Wrocławia oraz szkołami podstawowymi z Łę-
kińska i Kleszczowa uczestniczyło kilkuset młodszych i starszych 
mieszkańców Kleszczowa. W programie całodniowej imprezy zna-
lazło się wiele atrakcji. Na uczestników czekał tor do szybkiej jaz-
dy na rowerze - pumptrack wraz z instruktorem, darmowy serwis 
rowerowy oraz miasteczko ruchu drogowego, w którym rowerzy-
ści byli instruowani o zasadach obowiązujących podczas jazdy po 
drogach publicznych. Młodzież chętnie przyglądała się pracy serwi-
santów, którzy dokonywali drobnych napraw, regulacji i konserwacji 
rowerów. Przy okazji uczyła się budowy swoich pojazdów i dowia-
dywała, jak właściwie regulować przerzutki i hamulce. W ciągu ca-
łego dnia sprawdzono stan techniczny 150 jednośladów.

20

ciąg dalszy na str. 10
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Właściciele rowerów chętnie też korzystali z obecności funkcjo-
nariuszy z Posterunku Policji w Kleszczowie, którzy znakowali ro-
wery i rejestrowali je w policyjnej bazie. Dzięki znakowaniu rower 
staje się mniej atrakcyjny dla potencjalnego złodzieja, a w przy-
padku kradzieży i odnalezienia jednośladu, łatwiej można odna-
leźć właściciela. Dzielnicowi - asp. szt. Jarosław Piętakiewicz i mł. 
asp. Tomasz Retke przez cały czas trwania imprezy oznakowali 68 
rowerów. Aby zwiększyć widoczność rowerzystów w ruchu drogo-
wym, dzielnicowi wręczali uczestnikom festiwalu kamizelki odbla-
skowe z napisem „Kleszczów Kocha Rower”. Akcja wręczania ka-
mizelek została przygotowana we współpracy z Urzędem Gminy 
w Kleszczowie.

Największym zaintere-
sowaniem uczestników cie-
szył się zamontowany na 
placu szkolnym tor do jaz-
dy na rowerze - pumptrack. 
Specjalna konstrukcja w 
kształcie zamkniętej pętli 
pozwalała uczestnikom na 
szybką jazdę po licznych 
muldach i zakrętach. Pod 
opieką instruktora młodsi i 
starsi amatorzy dwóch kółek 
trenowali technikę skrętu, 
jazdę po nierównym terenie, 
kondycję oraz zmysł równo-
wagi. W zawodach na naj-
szybsze pokonanie trzech 
okrążeń uczestniczyło po-
nad 20 zawodników podzie-
lonych na trzy kategorie. W 
kategorii wiekowej do 6 lat 
najszybsi byli: Natalia Spie-
cha, lat 5 (37,03 sek.), Piotr 
Jarząbek, 3,5 roku (39,67 
sek.), Jan Pałczyński, 4,5 
roku (42,30 sek.). W kate-
gorii wiekowej od 6 do 9 lat 

zwyciężyli: Patrycja Spiecha, lat 6 (31,95 sek.), Urszula Pałczyń-
ska, lat 7 (32,31 sek.), Amelia Witasik, lat 9 (33,05 sek.). W kate-
gorii powyżej 10 lat trzy pierwsze miejsca zajęli: Dominik Stawski, 

lat 10 (25,65 sek.), Oskar 
Okoń, lat 11 (30,69 sek.), 
Wiktor Fryś, lat 10 (30,74 
sek.) .  Wszyscy b iorący 
udział w konkurencji zosta-
li nagrodzeni drobnymi upo-
minkami, a dla zwycięzców 
przygotowano nagrody.

Oprócz samych atrak-
cji ruchowych, dla najmłod-
szych rowerzystów przy-
gotowano liczne konkursy, 
m.in. quiz rowerowy, spraw-
dzanie znajomości znaków 
drogowych czy konkurs na 

najładniejszą pracę plastyczną, związaną z tematyką rowerową. 
Podczas przerwy najmłodsi korzystali z posiłku oraz gasili pragnie-
nie napojami przygotowanymi przez Szkołę Podstawową w Łękiń-
sku. Na uczestników czekała również strefa edukacyjna, gdzie wy-
dawane były materiały informacyjno-szkoleniowe oraz gadżety 
odblaskowe od partnerów imprezy.

MSz

Lekkoatleci zapełnili stadion
połowie czerwca Kleszczów gościł uczniów, którzy rywali-
zowali w zawodach II rzutu ligi lekkoatletycznej szkół pod-

stawowych i gimnazjalnych. Wśród kilkuset uczestników byli tez 
uczniowie szkół z Kleszczowa oraz Łękińska. Medalowe wyniki 

uzyskali: ● Filip Dzie-
ciątkowski (SP Łękiń-
sko) - II m. w biegu na 
1000 m, ● Kacper Ko-
morowski (SP Klesz-
czów) - II m. w rzucie 
piłką palantową, ● Da-
wid Tatara (SP Klesz-
czów) - III m. w sko-
ku w dal chłopców, ● 
SP Kleszczów - II m. 
w sztafecie szwedz-
kiej chłopców, ● Pauli-

na Kupc (Gimnazjum Kleszczów) - III m. w biegu na 300 m, ● Kamil 
Kałużny (Gimnazjum Kleszczów) - III m. w biegu na 300 m. 

Foto ze strony omegakleszczow.pl

Alfa czwarta w tabeli
lub piłkarski Alfa Kleszczów podczas wiosennej rundy roz-
grywek w klasie B grupa II kończył mecze następującymi wy-

nikami: ● z KS Ruch 1951 Chrzanowice 1:5, ● z LKS Dobryszy-
ce 1:5, ● z KS BG Sport Bąkowa Góra 3:0, ● z LKS Warta-Carbo 
Pławno 6:1, ● z MKS Pilica II Przedbórz 1:0, ● z LKS VIS Gidle 1:3, 
● z KS Niedośpielin 0:2, ● z KS EBE SPN Bełchatów 1:4, ● z KS 
Grocholice Bełchatów 3:1. 

Sezon 2016/17 na pierwszym miejscu w tabeli ukończył zespół 
KS Ruch 1951 Chrzanowice (42 pkt.), na drugim - KS Niedośpielin 
(39 pkt.), na trzecim - KS EBE SPN Bełchatów (34 pkt.), na czwar-
tym - KS Alfa Kleszczów (31 pkt.).

Piłkarze na piasku
turnieju plażowej piłki nożnej, zorganizowanym w Sulejowie, 
brali udział trampkarze LKS Omega Kleszczów. Zajęli czwar-

te miejsce. W eliminacjach pokonali 4:0 Włókniarza Pabianice, 1:0 
Skalnika Sulejów i 3:2 Stal Niewiadów. W półfinale doznali porażki 
z UKS Concordia 1909 Piotrków 2:4, a walcząc o III miejsce prze-
grali 3:4 ze Stalą Niewiadów.

Kibice nie będą  
długo czekać

akacyjna przerwa w piłkarskich rozgrywkach naszych klu-
bów nie potrwa zbyt długo, więc kibice nie zdążą się stęsknić 

za meczami. Na początek będą to sparingi, potem - mecze Pucharu 
Polski. Jak można przeczytać na stronie internetowej Omegi Klesz-
czów IV-ligowy zespół, który w minionym sezonie zajął trzecie miej-
sce w tabeli, ma w planie 5 meczów sparingowych (19 lipca z Wartą 
Działoszyn, 22 lipca ze Stalą Niewiadów, 26 lipca z MLKS Konop-
nica, 29 lipca z Sokołem Aleksandrów i 2 sierpnia z Włókniarzem 
Pabianice). W sierpniu zaczną się mecze pierwszej rundy Pucharu 
Polski (6 oraz 12/13 sierpnia).

(opr. JS)
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Trzy najlepsze biegaczki na 300 m

S p o r t

S p o r t

ciąg dalszy ze str. 9

Wszystko kręciło  
się wokół rowerów
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„Kleszczów na Piątkę”
rganizatorem imprezy biegowej jest LKS Omega Kleszczów, a fi rmą wykonaw-
czą - tak jak w poprzednich edycjach fi rma InesSport. Ustalono, że maksymal-

na ilość miejsc startowych w tej edycji biegu wyniesie 350. Dla oszczędnych biegaczy 
szybkie zgłoszenie się do biegu to fi nansowa korzyść. Regulaminowa opłata startowa 
dla pierwszych 100 zawodników wynosiła 25 zł. Kolejni (aż do numeru 300) zapłacą 35 
zł, natomiast ostatnia pięćdziesiątka - 50 zł. Przy rejestracji zawodnik podaje rozmiar 
koszulki (każdy otrzyma koszulkę na własność), składa też oświadczenie o dobrym sta-
nie zdrowia i posiadanych aktualnych badaniach lekarskich.

Impreza będzie służyła promocji nie tylko wyczynowego, ale i rekreacyjnego biega-
nia. Zostaną zorganizowane biegi dla grup dziecięcych. Bieg główny wystartuje w samo 
południe ze stadionu gminnego.

Na stronie www.kleszczowna5.pl można zapoznać się z regulaminem biegu, który 
wypracował sobie już tak wysoką markę, że przy „błogosławieństwie” Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki jest łączony z Otwartymi Mistrzostwami Polski Kobiet na 5 km.

JS

Na pływackich zawodach
Grand Prix w pływaniu o puchar burmistrza dzielnicy Bemowo zgromadziło na 
starcie 124 zawodników z 21 klubów. Klub Omega był reprezentowany przez 

Oliwiera Krzyszkowskiego i Antoninę Nowak, którzy wystartowali w kategorii wieko-
wej 2007/2008. Oto wyniki naszych pływaków: Oliwier Krzyszkowski: ● 3. na 50 m st. 
grzbietowym (0’41”33), ● 3. na 50 m st. dowolnym (0’35”32); Antonina Nowak: ● 8. na 
50 m st. grzbietowym (0’54”12), ● 9. na 50 m st. dowolnym (0’45”98).

***
Do innych zawodów pływackich, zorganizowa-

nych w Łodzi (Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 
10-11 lat), z klubu Omega zgłoszony został tylko Oli-
wier Krzyszkowski. Podopieczny Roberta Pawlickie-
go uzyskał takie oto wyniki: ● 2. na 50 m st. dowolnym 
(0’34”85), ● 2. na 50 m st. grzbietowym (0’40”90), ● 
3. na 50 m st. klasycznym (0’50”20), ● 3. na 100 m 
zmiennym (1’36”25).

Omega II w okręgówce
iłkarska drużyna LKS Omega II Kleszczów uzyskała awans do piotrkowskiej 
klasy okręgowej. W barażowych spotkaniach, decydujących o awansie, wygra-

ła mecze z LKS Radzice - pierwszy wyjazdowy 2:0, a drugi - 4:1. W meczu rozegranym 
w Kleszczowie trzy bramki strzelił Dawid Gajda, a czwartą - Maciej Gasik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gdzie zgłaszać awarie?

S p o r t

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

O

P

X
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Z okazji Dnia Ludzi Starszych Gminny Ośrodek Kultury w 
Kleszczowie organizuje 3-dniową wycieczkę dla emerytów i ren-
cistów z terenu gminy Kleszczów do Zakopanego. Można wy-
brać jeden z dwóch terminów: 05-07 września oraz 12-14 wrze-
śnia. Wyjazd o godz. 5:30 sprzed budynku GOK w Kleszczowie.

W programie m.in.: zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Fa-
timskiej, Wielka Krokiew, Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym 
Brzyzku, kościółek na Jaszczurówkach, wjazd kolejką na Gu-
bałówkę, zjazd wyciągiem krzesełkowym z Butorowego Wier-
chu, spotkanie w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” w Murzasichlu 
- prelekcja o tematyce tatrzańskiej, wycieczka nad Morskie Oko 
(wjazd i zjazd bryczkami), zwiedzanie Sanktuarium Maryjno-Pa-
syjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwiedzanie Muzeum Domu 
Rodzinnego św. Jana Pawła II i Katedry w Wadowicach.

Zapisy do 19 lipca włącznie w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kleszczowie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-
15:00. Odpłatność za wycieczkę 240 zł (przy dofinansowaniu 
50%), lub 144 zł (przy dofinansowaniu 70%) - płatne w dniu za-
pisu.

Przy dokonywaniu zapisu należy: podać dane osobowe 
uczestnika; przedłożyć legitymację emeryta lub rencisty; złożyć 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych; złożyć oświadczenie o ustaleniu wysokości dochodów 
na członka rodziny.

UWAGA: Odpłatność 30% - przy dochodach 1300 zł netto 
lub poniżej kwoty 1300 zł na osobę w rodzinie emeryta/ rencisty, 
a odpłatność 50% - przy dochodach przekraczających 1300 zł 
netto na osobę w rodzinie.

piętrze SOLPARKU w sąsiedztwie auli, a także w holu zaj-
mowanym na potrzeby Gimnazjum im. Wł. St. Reymon-

ta, są prezentowane prace pla-
styczne, wykonywane podczas 
zajęć z plastyki. Gimnazjaliści 
pracowali pod kierunkiem Bo-
gusławy Gajzler, odkrywając 
różne techniki twórcze, bawiąc 
się kolorami i fakturą.

Na uroczysty wernisaż przy-
było wiele osób. Wśród zapro-
szonych gości był obecny m.in. 
starostwa bełchatowski, Wal-
demar Wyczachowski. Spotka-
nie zorganizowane 16 czerwca 
miało szerszy, artystyczny kon-
tekst. Można było przyjrzeć się 
procesowi malowania obrazów 
przez kilka uczennic. Uczestni-
cy mieli też okazję poznać pro-
gram muzyczny i poetycki w ję-
zyku ukraińskim, przygotowany 
przez gimnazjalistów w Klesz-
czowie w związku z ich majo-
wym pobytem w partnerskiej 
szkole w Równem na Ukrainie.

***
Inna ekspozycja amatorskich prac plastycznych (ponad 30) 

jest obecnie dostępna w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Kleszczowie. Prezentowa-
ne obrazy to pokłosie zajęć gru-
py mieszkańców naszej gminy, 
którzy swoje wizje i pomysły ko-
lorystyczne przelewają na płót-
no w ramach zajęć koła, które-
go opiekunem jest artysta Józef 
Jakubczyk.

Na wystawę trafiły prace wykonane przez Dariusza Bujacza, 
Lesława Jańczyka, Andrzeja Tkacza, Iwonę Perkowską i Agatę 
Klimczyk. Są też prezentowane płótna J. Jakubczyka.

JS

GOK zapisuje seniorów  
na wycieczkę

Barwne wystawy  
w gimnazjum i GOK-u

Na

Konkurs na wieniec 
dożynkowy…

… został ogłoszony przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie wraz z 
Urzędem Gminy w Kleszczowie. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, 
organizacje zrzeszone zarejestrowane i niezarejestrowane (np. Kluby Seniora, 
rady sołeckie, rady kościelne itp.) z terenu gminy Kleszczów. Wieńce mogą być 
wykonywane indywidualnie lub w zespołach 4-osobowych. Zgłoszenia do konkur-
su należy dokonać do 10 sierpnia w siedzibie GOK Kleszczów do godz. 15:00. 
Wieńce należy dostarczyć w dniu dożynek (27 sierpnia) do godz. 13:00 na plac 
dożynkowy w Czyżowie. 

Do wykonania wieńca muszą być użyte przede wszystkim kłosy zbóż, ziarno, 
warzywa, owoce, kwiaty, wstążki. Komisja konkursowa podczas oceny wieńców 
zwracać będzie uwagę na wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, mate-
riał użyty do wykonania wieńca oraz kompozycja), a także na inwencję twórców i 
nowatorskie rozwiązania.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe zostały przewidziane za zajęcie I, II i III miej-
sca. Dla pozostałych uczestników konkursu przewidziano wyróżnienia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 sierpnia, podczas uroczystości doży-
nek gminnych.

Konkurs na ciasto makowe
pewnego czasu nieodłączna częścią Dożynek Gminnych są konkur-
sy kulinarne. W tym roku rywalizować będą twórcy najsmaczniejszych 

ciast makowych. Konkurs ogłoszony przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczo-
wie wraz z Urzędem Gminy służy m.in. kultywowaniu i upowszechnianiu tradycji 
ludowych, promocji walorów wsi polskiej, a także wymianie doświadczeń. W kon-
kursie mogą brać udział osoby fizyczne, organizacje zrzeszone zarejestrowane 
i niezarejestrowane (np. kluby seniora, rady sołeckie itp.) z terenu gminy Klesz-
czów. Ciasta mogą zostać wykonane indywidualnie lub w zespołach. Produk-
ty do przygotowania ciasta makowego są kupowane przez uczestników konkur-
su, na ich koszt.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnego zgłoszenia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kleszczowie do 10 sierpnia br.

Uczestnicy są zobowiązani do podania przepisu, według którego przygo-
towane zostało ciasto. Konkursowe ciasto makowe należy dostarczyć 27 sierp-
nia w godz. 12.30-13.00 na miejsce organizacji Dożynek Gminnych w Czyżowie.

Komisja dokona wyboru najsmaczniejszego ciasta makowego oceniając m.in. 
jego oryginalność, a także walory smakowe. Przewidziano atrakcyjne nagrody 
rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia dla pozostałych uczestni-
ków konkursu. 

Od


