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Przybyli  
z dalekiego kraju

Dekanat sulmierzycki, w którego skład 
wchodzą m.in. rzymskokatolickie para-
fie w Kleszczowie i Łękińsku, przyjął 45 
uczestników Światowych Dni Młodzieży. 
Młodzi pielgrzymi przybyli do Polski z Ko-
rei Południowej. Wczesnym wieczorem 20 
lipca dotarli do Sulmierzyc i po powitaniu 
udali się do rodzin, które zadeklarowały 
się gościć ich przez kilka dni poprzedza-
jących ŚDM. Zamieszkali u rodzin na te-
renie parafii Kleszczów (13 osób) i Łękiń-
sko (4), a także Sulmierzyce (14) i Lgota 
Wielka (14).

Więcej na str. 6

W przedszkolu samorządowym 
w Łuszczanowicach pierwsze ty-
godnie wakacji upłynęły pod zna-
kiem remontu sali gimnastycznej 
oraz trzyczęściowej inwestycji, któ-
ra wzbogaciła wyposażenie placu 
zabaw.

- W sali przeprowadziliśmy cy-
klinowanie parkietu i jego lakierowa-
nie, pomalowane zostały też ścia-
ny - mówi dyrektor Ewa Bindas. - Te 
prace trwały przez tydzień i koszto-
wały ok. 12 tys. zł.

Więcej na str. 7

Z okazji Dnia Energetyka - święta wszystkich 
pracowników Elektrowni Bełchatów, 

największej w Polsce „fabryki prądu”, 
życzymy zatrudnionym w niej osobom, 

by z wykonywanej pracy czerpały jak 
najwięcej satysfakcji. Życzymy wszelkiej 

pomyślności i szczęścia w życiu osobistym.

 Przewodniczący Wójt  
 Rady Gminy Gminy Kleszczów 
 MICHAŁ  MICHAŁEK SŁAWOMIR  CHOJNOWSKI

Wakacyjne remonty

Tereny wyznaczone przez Ko-
palnię Węgla Brunatnego Bełchatów 
staną się ponownie miejscem ry-
walizacji najlepszych motocyklistów 
enduro. W tym roku termin organi-
zacji zawodów Red Bull 111 Mega-
watt wyznaczony został na sobotę 
i niedzielę 17 i 18 września. Mak-
symalnie 500 zawodników, spośród 
tych, którzy wezmą udział w elimina-
cjach, wystartuje do finałowego, nie-
dzielnego wyścigu.

Więcej na str. 11

17 i 18 września - Red Bull 111 
Megawatt

DOŻYNKI  
W GMINIE KLESZCZÓW

28 sierpnia, Antoniówka

14.00 - dziękczynna Msza św.
15.00 -  oficjalna ceremonia dożynkowa

-  wręczenie nagród laureatom kon-
kursów dożynkowych (konkur-
sy na wieniec dożynkowy oraz na 
najsmaczniejszy sernik)

-  ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród w konkursie „Najschlud-
niejsza posesja w gminie Klesz-
czów”

16.00 -  występ Zespołu Tańca  
Ludowego PRZYGODA

17.00 - koncert Sławomira z zespołem
18.10 -  występ Zespołu Tańca  

Ludowego PRZYGODA
18.40 - występ zespołu SZAFA GRA
20.00 -  gwiazda wieczoru - zespół  

PIERSI
21.10 - zespół APERITIF
22.10 - zespół LANCER

Atrakcje pozasceniczne: ● warszta-
ty z rękodzieła artystycznego, ● wystawa 
prac uczestników zajęć organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Klesz-
czowie: ceramika artystyczna, tkactwo, 
malarstwo na jedwabiu, wyroby z filcu, 
malarstwo, papieroplastyka, ● pokaz i de-
gustacja potraw kuchni regionalnej.

Foto: Tomasz Gola Red -Bull Content Pool
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Dokończą remont  
domu kultury

rzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Barbara Maziarz 
z Bełchatowa dokończy prace modernizacyjne w Domu 

Kultury w Wolicy. Firma ta była jednym z trzech oferentów, którzy 
wzięli udział w gminnym przetargu dotyczącym zadania „Dokoń-
czenie robót modernizacyjnych w budynku Domu Kultury w Woli-
cy”.

Wyniki przetargu zostały ogłoszone 4 lipca. Przy ocenie ofert 
uwzględniano wycenę prac, które pozostały do wykonania (90 
proc.) oraz okres rękojmi i gwarancji na zamontowane urządze-
nia i instalacje oraz zamontowaną windę osobową (10 proc.). Wy-
brana do dokończenia prac firma zadeklarowała 5-letni okres rękoj-
mi i gwarancji.

Koszt realizacji zleconych przez gminę prac bełchatowska firma 
wyceniła na 756.025,26 zł.
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Cztery awanse 
nauczycielskie

wakacje, po zakończeniu roku szkolnego nauczyciele fina-
lizują sprawy związane z własnym awansem zawodowym. 

Warunkiem uzyskania awansu z nauczyciela kontraktowego na 
stopień nauczyciela mianowanego jest spełnianie wymagań kwalifi-
kacyjnych; odbycie stażu; uzyskanie pozytywnej oceny dorobku za-
wodowego; zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

12 lipca w Urzędzie Gminy w Kleszczowie egzamin  na nauczy-
ciela mianowanego przed 5-osobową komisją zdały cztery panie: 
Renata Frach - bibliotekarz /nauczyciel j. polskiego oraz nauczyciel 
wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej im. J. Kor-
czaka w Kleszczowie, Emilia Palińska - pedagog szkolny w Szko-
le Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie, Anna Pałczyńska 
- nauczyciel j. angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie oraz Iwona Zakolska - nauczyciel wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu w Kleszczowie.

JS

Gmina zbuduje kolejne bloki
lipca ruszył proces wyboru firmy budowlanej, która posta-
wi dwa kolejne wielorodzinne budynki na osiedlu „Łuszcza-

nowice”. Wykonawca tej inwestycji zostanie wyłoniony w dwustop-
niowym przetargu ograniczonym. Nowe budynki powstaną na bazie 
„starych” projektów i będą bliźniaczo podobne do tych, które do 
użytku przekazane były w 2015 roku.

W niepodpiwniczonych budynkach na trzech kondygnacjach 
oraz poddaszu użytkowym zostanie urządzonych łącznie 28 loka-
li mieszkalnych (po 14 mieszkań w jednym budynku). Każdy z blo-
ków zajmie prawie 400 m kw. powierzchni, a kubatura wyniesie 
4940 m sześć. Wraz z dwoma budynkami wznoszone będą także 
przeznaczone dla ich najemców garaże. Jeden zespół garaży ma 
liczyć 20, a drugi - 12.

W skład infrastruktury towarzyszącej, która powstanie wokół 
budynków wchodzić będą chodniki i drogi dojazdowe, miejsca par-
kingowe oraz wszelkie instalacje podziemne.

Czas, jaki gmina zamierza dać wykonawcy na przeprowadze-
nie tej inwestycji to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Proce-
dura wyboru firmy, która otrzyma gminne zamówienie, potrwa przy-
najmniej kilka tygodni.

JS

Miasteczko gotowe do użytku
rzy ulicy Szkolnej w Łękińsku na 17-arowej działce sąsia-
dującej z zabudowaniami szkoły podstawowej powsta-

ło miasteczko ruchu drogowego. 19 lipca przeprowadzono odbiór 
techniczny tej inwestycji, zrealizowanej na zlecenie Urzędu Gminy 
w Kleszczowie przez firmę Skanska S.A. 

Miasteczko umożliwi pro-
wadzenie zajęć, które przybli-
żą uczniom podstawowe zasa-
dy bezpiecznego korzystania z 
dróg publicznych, szczególnie 
podczas poruszania się rowerem. 
Urządzona tu została droga ro-
werowa, chodniki, rondo i przej-
ścia dla pieszych, ustawiono sy-
gnalizację świetlną oraz liczne 
znaki drogowe.

Wyposażenie miasteczka stanowią elementy małej architektu-
ry: stojaki na rowery, ławki i kosze na śmieci oraz wiata przystanko-
wa. Teren miasteczka został ogrodzony i oświetlony.

Projekt techniczny tej inwestycji opracował Zakład Usług Pro-
jektowo-Konsultingowych Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych 
w Kępnie.
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Na budowie przedszkola

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (t. j Dz.U.2015.1774 j.t. ze zm.) zawiada-
mia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 
47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz części nierucho-
mości przeznaczonej do dzierżawy, położonej, w obrębie Kleszczów 
gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie. Informacja o wy-
wieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości w pra-
sie lokalnej, została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bipkleszczow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów 
www.kleszczow.pl. 
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KOMUNIKATY
Wnioski o zwrot akcyzy - do 31 sierpnia

Od 1 sierpnia Urząd Gminy w Kleszczo-
wie przyjmuje wnioski o zwrot części podat-
ku akcyzowego, zawartego w cenie oleju 
napędowego, wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej. Uprawnieni do otrzymania ak-
cyzy producenci rolni powinni dołączyć do 
wniosku faktury VAT, stanowiące dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 lutego do 31 lipca 2016 r. Wnioski złożo-
ne po 31 sierpnia nie będą rozpatrywane.

Książeczki opłat za odpady
Urząd Gminy w Kleszczowie informu-

je, że książeczki opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi dla osób korzy-
stających z tej formy płatności dostępne są 
w Urzędzie Gminy (mały budynek, pok. 6). 
Ponadto informujemy, iż numery kont ban-
kowych nie uległy zmianie.

Informacje ważne dla pacjentów
● Gabinet stomatologiczny w GOZ 

Kleszczów wznowił pracę w dniu 26 lip-
ca. Obecnie usytuowany jest na pierwszym 
piętrze remontowanego budynku ośrod-
ka zdrowia, w gabinecie nr 102. Nastąpi-
ła zmiana numeru telefonu do gabinetu na 
695 737 857. Informujemy, że do czasu 
ukończenia prac remontowych nie będzie 
można wykonywać zdjęć RTG.

● Lekarz endokrynolog dr Michał Stuss 
będzie przyjmował pacjentów w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie 12 sierp-
nia. Zapisy pacjentów odbywają się tylko w 
dniu przyjazdu lekarza od godz. 8.00. Moż-
na zapisywać się osobiście lub telefonicz-
nie (nr 44/ 731 30 15).

Cudzoziemcy mogą składać  
wnioski przez Internet

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wy-
dział Spraw Obywatelskich i Cudzoziem-
ców informuje, iż uruchomiona została in-
ternetowa rezerwacja wizyt osób, chcących 
złożyć wnioski o legalizację pobytu cudzo-
ziemców na terytorium RP, zaproszenia 
oraz zezwolenia na pracę. Rezerwacji na-
leży dokonać na stronie rezerwacje.lodz-
kie.eu.

Punkt Zbiórki Odpadów  
w Łuszczanowicach Kolonii

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchato-
wie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych w Łuszczanowi-
cach Kolonii jest czynny w godzinach 9.00 
- 19.00 (z wyjątkiem niedziel i świąt). Tel. 
kontaktowy nr 697-969-194.

Finansowany z budżetu gminy PSZOK 
umożliwia mieszkańcom pozbycie się z do-
mów oraz posesji różnych odpadów, które 
nie mogą trafiać do tradycyjnych plastiko-
wych pojemników - albo ze względu na ich 
rodzaj, albo też ilość.

talowe rusztowania przy północnej i 
wschodniej ścianach budynku oraz 

widoczne z daleka siatki ochronne nie po-
zostawiają wątpliwości, że trwa zaplanowa-

racownicy spółki RAMB kończą wy-
konywanie zleconych przez gminę 

prac przy nowych przyłączach energetycz-
nych. Połowa z sześciu przyłączy, których 
dotyczył rozstrzygnięty w maju przetarg, 
wykonywana była przy ulicy Łącznej, gdzie 
budowane są nowe domy mieszkalne. Dwa 
przyłącza powstały w Czyżowie, a jedno - 
na terenie Strefy Przemysłowej w Żłobni-
cy (na zdjęciu). To ostatnie posłuży do zasi-
lenia zakładu produkcyjnego firmy ENTRO, 
który ma być tu budowany.

Na wykonanie zleconych przez gminę 
prac spółka RAMB miała trzy miesiące, a 
zapisana w umowie kwota wynagrodzenia 
ma wynieść 170.204,76 zł brutto.

JS

łaściciele 5 nowych domów w Łę-
kińsku, 4 w Łuszczanowicach, po 

2 w Czyżowie, Kleszczowie i Woli Grzyma-
linej Kolonii, a także jednego domu w Łusz-
czanowicach Kolonii i jednego w Wolicy 
uzyskali podłączenie do gminnej sieci ga-
zowej. W ciągu trzech miesięcy, od kiedy 
firma INSTAR Mariusz Tarkowski zaczęła 
realizować ramową umowę na wykonanie 
przyłączy gazowych, techniczne warunki 
do korzystania z gazu ziemnego uzyskali 
właściciele 17 nowych domów.

Przypomnijmy, że gmina przeznaczy-
ła na budowę przyłączy dla nowych odbior-
ców 586,3 tys. zł. Ta kwota pozwoli sfinan-

sować wykonanie około 80 sztuk przyłączy 
gazowych na terenie gminy Kleszczów 
w latach 2016-2018.

JS

ny na 6 miesięcy remont budynku miesz-
kalno-usługowego przy ul. Głównej 112. 
Pracownicy Przedsiębiorstwa Budowlano-
-Usługowego WIKTOR z Radomska - fir-
my, która wygrała przetarg na prowadzenie 
prac remontowych - dokonali już wymiany 
wszystkich okien, a obecnie zajmują się do-
cieplaniem zewnętrznych ścian 16-centy-
metrową warstwą styropianu. Montowane 
są też nowe parapety.

Remontowany obecnie budynek po-
wstał w połowie lat 90. Należy do gminy 
Kleszczów. Mieszczą się w nim m.in. sklep, 
urząd pocztowy, biuro rachunkowe, a także 
sześć mieszkń komunalnych.

JS
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Trwa remont przy Głównej 112

Nowe przyłącza energetyczne

Mogą korzystać z gazu

Wnioski o dofinansowanie sadzonek - do końca sierpnia
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że wnioski o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew 
i krzewów ozdobnych w danym roku budżetowym są przyjmowane tylko do końca sierpnia. Do-
tacja z gminnego budżetu wynosi do 60 proc. łącznej wartości kosztów zakupu (nie więcej niż 
5000 zł). Zasady ubiegania się o dofinansowanie zostały szczegółowo opisane na stronie inter-
netowej gminy Kleszczów, pod adresem www.eko.kleszczow.pl. Tu znaleźć można też doku-
menty, niezbędne przy ubieganiu się o dotację.
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Krwiodawcy! Będzie okazja 
do poprawy wyniku

ilka dni przed rozpoczęciem wakacji honorowi krwiodaw-
cy z gminy Kleszczów zgłosili się na akcję oddawania 

krwi. Wynik, jaki uzyskali 17 czerwca nie należał do imponujących. 
Krew oddały 23 osoby, co dało w sumie 10,35 bezcennego leku. 
Jego odpowiednie zasoby w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa są ważne szczególnie w okresie wakacyjnym. 
Krwiodawców jest wtedy mniej, bo przebywają na wakacyjnych wy-
jazdach, a osób potrzebujących ich pomocy zdecydowanie więcej.

Piątek 19 sierpnia będzie okazja do poprawienia czerwcowego 
wyniku. Akcja honorowego krwiodawstwa zostanie przeprowadzo-
na na terenie SOLPARKU w godz. 9:00-12:00. Do końca roku pla-
nowane są jeszcze dwie otwarte akcje krwiodawcze: 21 październi-
ka oraz 23 grudnia.

JS

Kolejki do lekarzy  
mogą być krótsze

olejki do lekarzy? To temat, który wydaje się nie dotyczyć 
gminy Kleszczów. Organizowane w stałych terminach przy-

jęcia lekarzy specjalistów pozwalają mieszkańcom unikać kilku-
miesięcznego, a nawet ponad rocznego oczekiwania na spotkanie 
z lekarzem danej specjalności. Mimo to warto się zapoznać z in-
formacjami, podawanymi przez łódzki oddział Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. Może się przecież zdarzyć, że któryś z mieszkańców 
gminy otrzyma skierowanie do szpitalnej poradni i w ustalonym ter-
minie nie zgłosi się do lekarza. Z takich pojedynczych przypadków 
tworzą się całkiem spore grupy pacjentów, którzy stają się współ-
winni temu, że do niektórych poradni i specjalistów czeka się zbyt 
długo.

Czy wiesz, że …
•  do jednej z łódzkich poradni ortopedycznych nie zgłasza się 

na pierwszą wizytę 50 pacjentów miesięcznie,
•  do poradni specjalistycznych jednego ze szpitali w Łódzkiem 

na 100 zapisanych pacjentów nie zgłasza się około 40 pacjen-
tów miesięcznie, 10 tygodniowo i 3 dziennie,

•  1128 zaplanowanych wizyt w Szpitalu im. M. Kopernika w Ło-
dzi nie odbyło się, bo pacjenci nie przyszli. Były to zarówno wi-
zyty pierwszorazowe, jak kolejne.

Ten krótki cytat pochodzi ze strony internetowej łódzkiego od-
działu NFZ. Podane liczby muszą zaskakiwać. Oczywiście z róż-
nych powodów może się zdarzyć, że coś przeszkodzi nam w 
wybraniu się w wyznaczonym dniu do specjalistycznej poradni. Po-
myślmy wtedy o tym, że na nasze miejsce może „wskoczyć” ktoś z 
dłuuuugiej kolejki. Wystarczy odpowiednio wcześnie powiadomić 
placówkę medyczną o naszej nieobecności.

„Z informacji, które posiadamy wynika, że na wizytę nie zgła-
sza się co 3 pacjent wpisany na listę oczekujących (…) Pamiętaj-
my! Odwołanie wizyty, z której nie możemy skorzystać, pozwoli le-
karzowi szybciej pomóc innemu pacjentowi. Wizytę można odwołać 
telefonicznie lub osobiście. Coraz więcej poradni umożliwia pacjen-
tom także kontakt za pośrednictwem Internetu.

Wykaz placówek medycznych z numerami telefonów do reje-
stracji, jest dostępny na stronie internetowej: www.zip.nfz.gov.pl” - 
czytamy w specjalnej ulotce, którą łódzki NFZ wydał dla pacjentów.

JS

Sprawdź ważność dowodu!
rwają wakacje. To czas, kiedy częściej zdarza nam się wy-
jeżdżać za granicę. Kiedy wyjeżdżamy do krajów Unii Eu-

ropejskiej nie jest nam potrzebny paszport, wystarcza dowód oso-
bisty. Apelujemy o to, by przed planowanym wyjazdem sprawdzić 
termin ważności posiadanego dowodu osobistego. Starsi miesz-
kańcy mogli nie zwrócić uwagi na to, że małe dowody, które w po-
przedniej dekadzie zastąpiły dawniejsze dowody książeczkowe, 
mają swój termin ważności.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o dowodach osobistych: • wniosek 
o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, • wydanie dowodu osobistego 
następuje nie później, niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Brak ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub 
paszportu) może uniemożliwić Państwu nie tylko wakacyjny wyjazd za 
granicę, ale też np. załatwienie wielu spraw urzędowych.

JS
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Kto może zostać dawcą krwi?
●  Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, 

o wadze ciała powyżej 50 kg. Dawca powinien władać języ-
kiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym sa-
modzielne zrozumienie treści kwestionariusza dawcy i pytań 
związanych z wywiadem lekarskim.

●  Dane krwiodawcy są wprowadzane do Krajowego Rejestru 
Dawców Krwi, dlatego konieczne będzie okazanie dokumentu 
ze zdjęciem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy).

●  Nie trzeba mieć żadnych wyników badań laboratoryjnych, nie 
trzeba też znać swojej grupy krwi. Jednorazowo od dawcy po-
bierane jest 450 ml krwi.

●  Na akcję krwiodawstwa nie należy przychodzić na czczo. Naj-
lepiej jest być po lekkim niskotłuszczowym posiłku, a dzień 
przed i w dniu oddawania krwi unikać potraw tłustych (smalec, 
masło, śmietana, tłusta wędlina), które mogą spowodować, że 
krew będzie lipemiczna (przetłuszczona).

●  Przed oddaniem należy pić dużo wody lub soków owocowych. 
Pół godziny przed oddaniem krwi nie powinno się palić papie-
rosów. Nie należy przychodzić do oddania krwi po spożyciu al-
koholu.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku 
zatrudni na pełny etat 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 

nauczyciela psychologa w wymiarze 3 godzin wychowawczo-dydaktycznych.
Dokumentację (list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające  

wykształcenie,zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy  
składać do dnia 16.08.2016 r. w przedszkolu w Łękińsku. Szczegóło-
we informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44/731-46-00.

Dyrektor
Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach

zatrudni PSYCHOLOGA.
Umowa o pracę w wymiarze 3/24 etatu. Dokumentację  

należy składać do dnia 19.08.2016 r. w przedszkolu w Łuszczanowicach.

T
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Dyrektor 
Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kleszczowie

zatrudni nauczyciela psychologa na 3/24 etatu.
Dokumenty: list motywacyjny, życiorys - CV, dokumenty  

potwierdzające wykształcenie oraz zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych należy składać do 16.08.2016 r.  

w siedzibie PPS w Kleszczowie, ul. Szkolna 6.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
zatrudni nauczyciela świetlicy od dnia 01.09.2016 r.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście  
w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika 

w Łękińsku, ul. Szkolna 20,  
w terminie do dnia 25 sierpnia 2016 r.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie  
rozmowy kwalifikacyjnej.

Sprzedam działkę budowlaną  
w Łuszczanowicach z mediami.  

Tel. 577-992-873.

USŁUGI MINIKOPARKĄ 3,5 t
USŁUGI TRANSPORTOWE do 10 t

Wykonujemy usługi w zakresie:
● korytowanie i równanie terenu,
● przyłącza wodno-kanalizacyjne,

● wykopy pod fundamenty, prąd, gaz
● oczyszczalnie przydomowe itp.

● transport i sprzedaż (piasek, kamień, tłuczeń, czarnoziem)
Wolica 170, 97-410 Kleszczów, tel. 516-596-167

Problemy 
z podrzucaniem śmieci
iągle zdarzają się przypadki podrzucania worków z odpa-
dami komunalnymi w różne miejsca nieprzeznaczone do 

tego. Worki są znajdowane w ulicznych koszach, w ogólnodostęp-
nych punktach zbiórki odpadów segregowanych, a także na tere-
nach leśnych i sąsiadujących z lasami.

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że wszystkie oso-
by zamieszkujące faktycznie w nieruchomościach na terenie gmi-
ny (nawet, gdy nie są zameldowane), muszą zostać uwzględnione 
w składanych deklaracjach do opłat za odpady. Przypomnienie kie-
rujemy przede wszystkim do osób wynajmujących lokale, goszczą-
cych w dłuższym czasie osoby, a także mieszkających na terenie 
gminy Kleszczów okresowo, np. w miesiącach letnich. 

Problem jest poważny i niezmiernie uciążliwy dla większości 
mieszkańców gminy, którzy cenią porządek w swoim otoczeniu. 
Zwracają na to uwagę zwłaszcza osoby zamieszkujące w pobliżu 
miejsc, do których są podrzucane worki ze śmieciami.

Informujemy, że nie jest możliwe zorganizowanie natychmia-
stowych działań Eko-Regionu po otrzymaniu informacji o podrzuco-
nych odpadach. Firma działa według zaplanowanego harmonogra-
mu i tylko na terenie, znajdującym się we władaniu gminy (a więc 
nie na terenach, będących prywatną własnością).

MK

Miejsc pracy bez liku
bezrobotnych mieszkańców gminy Kleszczów miał 
w swoich rejestrach Powiatowy Urząd Pracy na koniec 

czerwca. Na tle statystki pokazującej stan bezrobocia w całym po-
wiecie bełchatowskim (4241 osób) jest to ilość wręcz śladowa. Naj-
większe grono wśród bezrobotnych stanowią oczywiście mieszkań-
cy Bełchatowa (2077), a po nich mieszkańcy gminy i miasta Zelów 
(917).

W naszej gminie ciągle najtrudniej jest o miejsce pracy dla ko-
biet. W gronie 137 zarejestrowanych bezrobotnych było 88 pań. 
Jeśli spojrzymy na te oferty pracy, które w ciągu lipca zgłoszo-
ne zostały do bazy prowadzonej przez Gminne Centrum Infor-
macji w Kleszczowie widać wyraźnie, że mężczyźni mogą wręcz 
przebierać w propozycjach zatrudnienia. Spośród firm działają-
cych w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych najwięcej propo-
zycji pracy zgłosiła ostatnio spółka Uponor Infra. Fiński producent 
rur poszukuje operatorów maszyn, operatorów w dziale produkcji 
rur oraz kontrolera jakości. Ma to zapewne związek z opisywany-
mi już na łamach „Informatora” planami znacznej rozbudowy czę-
ści produkcyjnej. 

Operatora linii produkcyjnej, a także operatora wózka widłowe-
go chciała ostatnio zatrudnić spółka Epicom z Bogumiłowa. Dzia-
łający w tej samej strefie zakład firmy Maya Victory swoje 2 oferty 
pracy zaadresował do operatorów zużytego sprzętu elektrycznego. 
Z kolei elektromechanika ze znajomością automatyki poszukiwała 
spółka Constantia Teich Poland.

Osoby z wykształceniem technicznym mogły składać w lipcu 
swoje CV w odpowiedzi na ofertę spółki SOME KSW, poszukującej 
do pracy w Kleszczowie operatora pras oraz mechanika. Agencja 
pośrednicząca poszukiwała aż 5 monterów konstrukcji stalowych 
i 5 spawaczy dozorowych (wszystkich do pracy w Kozienicach).

Pulę lipcowych ofert pracy dopełniają propozycje Studia Fry-
zjerskiego Wiktoria (praca dla fryzjera), spółki KAN (kierowca) oraz 
spółki CAT Polska, szukającej specjalisty do spraw rozliczania 
szkód transportowych.

JS

Kolportaż  
„Informatora Kleszczowskiego”

Mieszkańców gminy Kleszczów informujemy, że bezpłatny biu-
letyn samorządowy „Informator Kleszczowski” jest kolportowany 
na terenie gminy, głównie za pośrednictwem kleszczowskiego kio-
sku „Ruchu” oraz działających sklepów spożywczych. W miejsco-
wościach, w których nie funkcjonują sklepy „Informator” jest dostar-
czany do sołtysa.

Kolejne wydania „Informatora Kleszczowskiego” są dostępne 
także w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz w Gminnym Centrum 
Informacji (Kleszczów, ul. Główna 122) przez ok. 2 tygodnie po wy-
drukowaniu.

Wydania w wersji cyfrowej (w formie umożliwiającej wydruk) 
są zamieszczane w tematycznej zakładce na stronie internetowej 
www.kleszczow.pl.

C
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oście z Korei Płd. na pięć dni przed rozpoczęciem Świa-
towych Dni Młodzieży przybyli do Polski i zamieszkali tak-

że u rodzin z gminy Kleszczów. Lotnicza podróż do czeskiej Pragi 
trwała 11 godzin, potem była jeszcze 8-godzinna jazda autokarem 
do Sulmierzyc. Trudy podróży, jak i późniejszy udział w intensyw-
nym programie ŚDM znieśli dobrze. Trudno się dziwić, skoro w gro-
nie koreańskich pielgrzymów dominowały osoby młode w wieku 20-
30 lat. Wszyscy pochodzili z jednej z największych metropolii Korei 
Płd. - miasta Gwangju, które obecnie liczy 1,47 mln mieszkańców.

Od czwartku 21 lipca pielgrzymi przebywający w naszej gminie (tak jak tysią-
ce przybyszy z wielu innych krajów) realizowali adaptacyjny program, nazwany 
„Dniami w Diecezjach”. Poprzedzał on Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i był 
wypełniony nie tylko treściami religijnymi, ale także wyjazdami typowo turystycz-
nymi. Miały one przybliżyć gościom Polskę, jej zabytki, miejsca szczególne pod 
względem kulturalnym, rekreacyjnym, a nawet przemysłowym.

***
21 lipca pielgrzymi z Gwangju oglądali m.in. KWB Bełchatów, odwiedzili też 

górę Kamieńsk, a po południu - Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. 22 lipca 
grupa z Kleszczowa i Łękińska przed udaniem się na zwiedzanie Elektrowni Beł-
chatów gościła w przedszkolu w Łuszczanowicach. Przedszkole pełniące wakacyj-
ny, 2-tygodniowy dyżur tętniło życiem i dziecięcym gwarem. Początkowe opory i 
zdziwienie przedszkolaki przełamały powitalną piosenką „Hello”. Goście opowie-
dzieli im m.in. o tym, gdzie znajduje się Korea Południowa, pokazali jak pisze się 
po koreańsku. Prezentowali swoje imiona, wykonywane zawody i - jeśli trafiło na 
studenta - kierunki studiów. Zaśpiewali też po koreańsku jedną z religijnych pieśni.

W elektrowni podzieleni na dwie grupy oglądali dwa starsze bloki energetycz-
ne (3, 4) i ich wspólną sterownię, a następnie nowy, największy z pracujących dziś 
w Polsce turbozespołów (858 MW). Kolejnym punktem programu pobytu koreań-
skich gości z dekanatu sulmierzyckiego w Polsce był popołudniowy wyjazd do Ra-
domska na modlitewne spotkanie w Parku Solidarności i udział w wieczornym 
koncercie TGD (Trzecia Godzina Dnia) - jednego z bardziej znanych zespołów wy-
konujących muzykę sakralną.

23 lipca czekał ich całodzienny wyjazd do Częstochowy. Tu pieszo przeszli z 
archikatedry na Jasną Górę, uczestniczyli w adoracji cudownego obrazu Matki Bo-
skiej Częstochowskiej, później we Mszy św. prowadzonej przez ks. abp Wacława 
Depo, w koncercie muzycznym i Apelu Jasnogórskim.

W niedzielę wzięli udział w liturgii w parafiach, które były ich miejscami po-
bytu. Koreańscy księża z grupy pielgrzymkowej byli koncelebransami podczas 
Mszy św. Członkowie kleszczowskiej parafii p.w. NMP Anielskiej, którzy przyszli 
na sumę o godz. 12.00 mogli po zakończeniu nabożeństwa obejrzeć krótki występ 
taneczny w wykonaniu grupy Koreańczyków. Ksiądz proboszcz odczytał nazwiska 
rodzin, które zgodziły się gościć w swoich domach pielgrzymów z Azji. Po każdym 
nazwisku rozlegały się brawa.

Po niedzielnym obiedzie goście odwiedzili SOLPARK. Po zwiedzeniu kom-
pleksu mogli korzystać z zajęć na basenie i kręgielni, kilkoro zdecydowało się wy-
ciszyć w grocie solnej. A wieczorem czekał ich wyjazd do Dobryszyc i spotkanie z 
mieszkańcami, którzy przywitali ich serdecznie i postarali się o wyjątkowo bogaty 
poczęstunek, połączony z zabawą przy ognisku.

24 lipca po śniadaniu cała koreańska grupa zebrała się na pożegnalnym na-
bożeństwie w Sulmierzycach. Koncelebrowana Msza św. została odprawiona w ję-
zyku koreańskim. Po jej zakończeniu goście wyruszyli autokarem do Krakowa - 
miejsca Światowych Dni Młodzieży ‘2016.

***
Magdalena Tomczewska-Olas, która jako wolontariusz, a jednocześnie tłu-

macz zaangażowała się do sprawowania opieki nad grupą koreańskich gości pod-
czas ich pobytu w dekanacie sulmierzyckim, pytana o to na co jej podopieczni 
zwrócili największą uwagę, mówi że byli zauroczeni gościnnością polskich rodzin, 
ich otwartością i serdecznym przyjęciem.

- Podobała im się przestrzeń i jej zagospodarowanie - duże domy jednoro-
dzinne, duże ogrody i różnorodność roślin - mówi M. Tomczewska-Olas. - Zachwy-
cali się architekturą starych polskich kościołów. Byli też pod wrażeniem polskie-
go jedzenia, jedli dużo i chętnie. Widać było, że odkrywają nowe dla siebie smaki. 

Kilka dni spędzonych z polskimi rodzinami, także na terenie gminy Klesz-
czów, pozwoliło nawiązać serdeczne relacje. Nic dziwnego, że przy pożegnaniu 
w wielu oczach pojawiały się łzy. Dla gości z dalekiego Gwangju pobyt w Europie 
nie zakończył się wraz z zamknięciem Światowych Dni Młodzieży. Turystycznym 
uzupełnieniem programu stało się dla nich zwiedzanie Pragi, a potem Wiednia. 
To właśnie ze stolicy Austrii odlecieli do swojej ojczyzny. Wypada mieć nadzieję, 
że serdecznie przyjęci w Polsce przekonają swoich znajomych do składania tury-
stycznych odwiedzin nad Wisłą. A może sami jeszcze kiedyś tu powrócą?

J. Strachocki

Rodziny gościły uczestników ŚDM

G
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Nowości  
na placu zabaw

rozległym placu zabaw po południo-
wej stronie przedszkola w Łuszczanowi-

cech pojawiły się trzy nowe elementy. Mają być po-
mocne w prowadzeniu zajęć, zgodnych z koncepcją 
montessariańskiej placówki. Służą organizowaniu 
ćwiczeń dnia codziennego, lubianych przez dzieci 
i uczących je samodzielności.

- Nie chodzi tu tylko o samodzielność w sen-
sie wykonywania podstawowych czynności, ale tak-
że samodzielność wyboru miejsca i formy zabawy 
- podkreśla dyrektor E. Bindas. - Już podczas waka-
cyjnego dyżuru, który w naszej placówce trwał od 15 
do 28 lipca, mogliśmy zobaczyć jak bardzo dzieci in-
teresują się tymi nowymi urządzeniami.

Jedno z nich to „wodociągi” z rurami, które do-
prowadzają wodę, zbiornikami wody, kolorowymi 

wiaderkami i foremkami. Drugie, nazwane „fabry-
ką piasku” pozwala na najróżniejsze zabawy z wy-
korzystaniem piasku (przesiewanie, transportowa-
nie, kopanie itp.).

Trzecie z urządzeń to zamontowane podejście 
na górkę. Doposażenie placu zabaw przedszkole 
zleciło firmie Educarium, która wykonała prace w cią-
gu tygodnia. Ich koszt wyniósł około 100 tys. zł.

Kolejne przedsięwzięcie, które wzbogaci edu-
kacyjną bazę placówki z Łuszczanowic, będzie re-
alizowane na zewnątrz przedszkola w sierpniu i na 
początku września. Powstanie wówczas ogródek dy-
daktyczny, podzielony na kilka stref. Napiszemy wię-
cej, kiedy to zadanie zostanie zakończone.

JS

Trwają letnie półkolonie

Nagrody za solidne płacenie czynszu

sierpnia rozpoczęły się dwuty-
godniowe półkolonie, organizo-

wane przez Gimnazjum im. Wł. St. Rey-
monta. Rodzice zapisali na nie łącznie 90 
uczniów z klas I-III szkół podstawowych 
w Kleszczowie i Łękińsku. Przypomnijmy, 
że taka forma wakacyjnych zajęć zosta-
ła w naszej gminie zorganizowana po raz 
pierwszy w wakacje 2015. Potem kolej-
ne, tym razem tygodniowe półkolonie mia-
ły miejsce podczas tegorocznych ferii zi-
mowych.

Inicjatywa Urzędu Gminy spotkała 
się z bardzo dobrym przyjęciem, o czym 
świadczy większa od pierwotnie planowa-
nej liczba uczestników półkolonii. Dzieci 
zostały podzielone na sześć grup. Jak po-
informowała nas Magdalena Szczęsna, 
która kieruje organizacją letnich półkolo-
nii, do prowadzenia zajęć w trakcie półko-
lonii w Kleszczowie zostanie wykorzystana 
baza SOLPARKU (m.in. basen, grota sol-
na, kręgielnia). Dzieci będą brać udział w 

zajęciach ruchowych i rozgrywkach spor-
towych, a także w zajęciach plastycznych. 
Nie zabraknie warsztatów kulinarnych, za-
baw integracyjnych czy zajęć z rękodzieła, 
podczas których dzieci nauczą się np. pod-
staw obróbki bursztynu.

W trakcie chińskich i indyjskich warsz-
tatów etnicznych uczestnicy półkolonii po-
znawać będą egzotyczną kulturę azjatycką. 
Znacznie bliżej będą mogli poznać tak-
że kulturę Słowian podczas pobytu w Wa-
piennikach. Obejrzą pracę kowala w kuźni, 
wezmą udział w warsztatach garncarskich 
i łuczniczych. Najdłuższą wycieczką w trak-
cie półkolonii będzie wyjazd do JuraPar-
ku Bałtów.

Na zakończenie półkolonii zorganizo-
wany będzie wyjazd na Górę Kamieńsk. 
W strefie zabawy dzieci korzystać będą ze 
zjeżdżalni, trampolin i dmuchańców, a w 
sąsiedztwie domku myśliwskiego Koła Ło-
wieckiego „Sokół” zjedzą posiłek.

JS

ełchatowska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa, która na terenie gminy 

Kleszczów zbudowała w ostatnich latach li-
czące 10 bloków osiedle „Łuszczanowice”, 
upubliczniła sprawozdanie z działalności 
zarządu oraz rady nadzorczej za rok 2015.

Jedną z istotnych części tego sprawoz-
dania zarządu stanowią informacje odno-
szące się do stanu zadłużenia właścicieli 

spółdzielczych miesz-
kań, a także do sposo-
bów zmniejszania tego 
zadłużenia. BSM musi 
sięgać w przypadku 
szczególnie upartych 
dłużników do takich 
instrumentów jak po-

zwy sądowe, egzekucje komornicze, a na-
wet eksmisje. 

Informacje są i lustrowane danymi 
o kwotach zadłużenia lokatorów poszcze-
gólnych bloków, administrowanych przez 
BSM. W 2015 r. BSM zarządzała nieru-
chomościami trzynastu wspólnot mieszka-
niowych, w tym czterech na osiedlu „Łusz-

czanowice”. Kwota zadłużeń w blokach 
oznaczonych numerami 40, 40C, 40H oraz 
40I nie była zbyt znacząca na tle innych bu-
dynków spółdzielni. Wynosiła odpowied-
nio: 1.421,94 zł; 2.547,76 zł; 3.309,12 zł; 
2.835,74 zł.

„Chcąc zmobilizować naszych człon-
ków do systematycznego i terminowego 
dokonywania opłat w roku sprawozdaw-
czym kontynuowano losowanie nagród dla 
członków, którzy systematycznie i termi-
nowo wnoszą opłaty za używanie lokalu 
mieszkalnego. Zgodnie z obowiązującym 
regulaminem losowanie nagród przeprowa-
dzono dwukrotnie w ciągu roku tj. w czerw-
cu 2015 roku oraz 28 stycznia 2016 roku. 
W losowaniu za I półrocze 2015 r. uczest-
niczyło 469 członków, zaś w losowaniu na-
gród za II półrocze 2015 roku udział brało 
600 członków. Podczas losowania wyłonio-
nych zostaje sześciu zwycięzców, którzy 
w nagrodę na okres pół roku zostają zwol-
nieni z opłaty eksploatacyjnej” - czytamy 
w sprawozdaniu.

JS
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istoryczne dokumenty, a wśród nich prawdziwe perełki zna-
leźć można na stronach internetowych, prowadzonych przez 

pasjonatów genealogii. W portalu www.genealodzy.czestochowa.pl je-
den z użytkowników - Włodzimierz Stefani podzielił się znaleziskiem, 
w którym zanotowane zostały nazwiska ponad 120 mieszkańców 
Kleszczowa, Folwarku, Kucowa, Rogowca oraz wsi Gatki. Dokument 
sporządzony w 1833 r. przez radomszczańskiego rejenta (notariusza) 
dotyczył zakupu od tychże mieszkańców wyłącznych praw do propina-
cji. Propinacja to wyłączne prawo właściciela dóbr ziemskich do pro-
dukcji i sprzedaży piwa, gorzałki i miodu w obrębie jego dóbr. Prawo to 
oznaczało często także przywilej do sprowadzania tych wyrobów z in-
nych miejscowości i czerpania z tego tytułu dochodów.

W. Stefani cały rejentalny dokument oglądał w rękopisie i przepi-
sał w swoim komputerze. Dość widoczne błędy w nazwiskach, funk-
cjonujących na terenie gminy Kleszczów, mogą być też wynikiem błę-
dów w zapisie źródłowym czyli w wykazie tzw. właścicieli cząstkowych, 
który rejentowi okazał ówczesny wójt gminy Kleszczów Kazimierz Ka-
linowski.

W. Stefani w swoim wpisie poinformował pasjonatów genealogii:   
„Prowadząc jedną z kwerend, natrafiłem na akt kupna 21-letnich, wy-
łącznych praw do propinacji na terenie gminy Kleszczów, właśnie od 
właścicieli cząstkowych z wymienionych wyżej miejscowości. Niżej 
fragment aktu z nazwiskami.

Działo się na gruncie wsi Kleszczewa, mianowicie w Kancelarii 
Wójta Gminy Kleszczow w powiecie Radomskim województwie Kali-
skiem dnia 12 kwietnia 1833 r.

Przede mną Emerykiem Wysockim Rejentem Kancelarii powiatu 
Radomskiego w województwie Kaliskiem w mieście Radomsku w Ka-
mienicy pod liczbą 101 przy ulicy Kietlińskiej mieszkającym i urzędo-
wanie odbywającym, tu zaś na grunt jak wyżej wskutek żądania Stron 
interesowanych przybyłym, w przytomności świadków niżej wymienio-
nych osobiście stanąwszy:

A. Właściciele cząstkowi wsi Kleszczowa, tu w wsi Kleszczo-
wie zamieszkali, jako to: 1. Marcin Wagner - sołtys, 2. Franciszek Wró-
blewski, 3. Johan Szpryng, 4. Fryderyk Hektus, 5. Andrzej Modrzejew-
ski, 6. Bogumił Kubiś, 7. Krzysztof Oxterman, 8. Daniel Oxterman, 9. 
Michał Raedel, 10. Jan Mukelke, 11. Michał Morawski, 12. Gottfried 
Szpring, 13. Bernard Dlakowski, 14. Jan Niewieczerzał, dzierżawca za 
Mateusza Ditowskiego stanąwszy, 15. Andrzej Sluga, 16. Marcin Bah-
nik, 17. Ludwik Semerath, 18. Franciszek Zawadzki, 19. Ewa Rozyna 
Job, wdowa, 20. Andreas Kert, 21. Johan Zalisch, 22. Samuel Arendt, 
23. Jan Leświński, 24. Gotlieb Ekert, 25. Feliks Telenga, 26. Krystian 
Hektus, 27. Wilhelm Kryger, 28. Matias Szak, 29. Piotr Tylman, 30. Jo-
han Hoffman, 31. Józef Löder, 32. Franciszek Niedzielski, 33. Jan Kup-

ski, 34. Daniel Müller, 35. Jakub Wohlenberg, 36. Mateusz Klegin, 37. 
Johan Miller, 38. Andrzej Migulski, 39. Johan Rosenthal, 40. Wojciech 
Wespański, 41. Józef Zalisch, 42. Jan Klegin, 43. Michał Klegin.

B. Właściciele cząstkowi wsi Kuczowa, we wsi Kuczowie za-
mieszkali, jako to: 1. Gottlieb Benkratz, 2. Bogumił Kina, sołtys, 3. Ja-
kub Szwon, 4. Andrzej Greger, 5. Józef Stegmiller, 6. Walenty Grott, 7. 
Michał Bienke, 8. Tomasz Pośpiech, 9. Jerzy Matys, 10. Tomasz Mi-
gulski, 11. Wojciech Dytrych, 12. Mateusz Altmajer, 13. Piotr Altmajer, 
14. Sebastian Janson, 15. Johan Janson, 16. Jan Kowalczyk, 17. Woj-
ciech Koperski, 18. Michał Stawiak, 19. Michał Hektus, 20. Gotlieb Mu-
rawski, 21. Adam Hailer, 22. Józef Wajgert, 23. Bartłomiej Kubiciel, 24. 
Jakub Keller, 25. Karl Bureś, 26. Johan Mantyk, 27. Jan Niewieciarzał, 
28. Leopold Fischer, 29. Fryderyk Miemeczek [Niemeczek ?], 30. Jó-
zef Modrzejewski, 31. Jakub Geller, 32. Samuel Bureś, 33. Tobiasz Cy-
zak, 34. Johan Hajer, 35. Michał Bąk, 36. Teresa Staszewska, wdowa

C. właściciele cząstkowi wsi Rogowca, w tejże wsi Rogowiec za-
mieszkali, jako to: 1. Ludwik Koep, sołtys, 2. Michał Frank, 3. Bogusław 
Kamieński, 4. [...?], 5. Marian Kupiec, 6. Krystyna Krese, 7. Bogusław 
Wolter, 8. Marcin Spring, 9. Michał Giza, 10. Johan Dydryński, 11. Go-
tlieb Meisel, 12. Gotlieb Milnikel, 13. Gotlieb Seelig, 14. Samuel Müller, 
15. Michał Peszke, 16. Michał Keller, 17. Łukasz Wiktorowski, 18. Ma-
ciej Kupiec, 19. Wojciech Faustowski alias Chwast zwany

D. właściciele wsi Folwarku i Gatek tamże zamieszkali, jako to: 
1. Paweł Niemeczek, 2. Michał Kupiec, 3. Krzysztof Mantyk, 4. Mar-
cin Soneberg, 5. Paweł Jędrzejewski, 6. Piotr Hassenteufel, 7. Wilhelm 
Perlian, 8. Gotfried Mihelis, 9. Marcin Wolny, 10. Franciszek Stolarski, 
11. Jan Kiern, 12. Balcer Pacena, 13. Szymon Bieniecki, 14. Tomasz 
Stolarczyk, 15. Andrzej Reda, 16. Michał Miller, 17. Maria Dorota Gwin-
dorfowa, wdowa, 18. Paweł Bureś, 19. Jan Gałecki, sołtys, 20. Andrzej 
Dubielczyk, 21. Krystyna Kupiecka [?], wdowa, 22. Andrzej Kulawiński, 
23. Karol Pośpiech, 24. Bogusław Szwon, 25. Jakub Dytrych, 26. Mi-
chał Sztuk, 27. Tomasz Starzewski

E. W. Wincenty Borzęcki właściciel folwarku Modrzewca, tamże 
zamieszkały.

Wszyscy powyżej wymienieni komparenci z jednej strony, gminę 
tutejszą Kleszczów składający, jako wypuszczający w dzierżawę i na 
koniec w. Marcin Ziołkowski pisarz SP […] jako biorący w dzierżawę z 
drugiej strony.

Za właścicieli cząstkowych ręczyli dwaj rekognoscenci: wójt gminy 
kleszczowskiej Kazimierz Kalinowski i nauczyciel z Kleszczowa Bogu-
mił Kupitz [?]. Następnie spisano wieloletni kontrakt dzierżawny, zawie-
rający w 15 artykułach prawa i powinności stron”.

JS
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Rekordowe zainteresowanie 
ofertą ZSP

namy już wyniki rekrutacji do pierwszych klas Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. W LO im. Jana 

Pawła II zostały utworzone trzy klasy. Do klasy językowej przyjęto 
24 absolwentów gimnazjum (chętnych było 92). Taka sama liczba 
uczniów (24) rozpocznie naukę w klasie matematycznej, do której 
chciało być przyjętych 77 osób. Klasa o profilu medyczno-ratowni-
czym i sportowym liczyć będzie łącznie 30 uczniów. Do tej klasy 
na profil medyczno-ratowniczy zgłosiło się w procesie rekrutacji 99 
chętnych, a na profil sportowy - 66 osób.

Rekordowym zainteresowaniem cieszyło się Technikum No-
woczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Kla-
sa pierwsza, kształcąca techników mechatroników w nowym roku 
szkolnym będzie liczyć 30 uczniów. Zainteresowane przyjęciem do 
TNT były natomiast 134 osoby. To oblężenie było bez wątpienia 
m.in. efektem rozgłosu, jaki uzyskała ta szkoła po zajęciu pierwsze-
go miejsca w tegorocznym rankingu Perspektyw.

JS
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Nazwiska przodków sprzed 183 lat

Firma z Kleszczowa 
oferuje usługi i instalacje: 
* FOTOWOLTAICZNĄ
* POMPY CIEPŁA
* TURBINY WIATROWE
* ZABEZPIECZENIA  CCTV 
   i SSWIN
* USŁUGI  IT

biuro@eko-it.eu

  eko-it.eu
tel:  512 909 726
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) realizowany 
do roku 2020 przeznaczone ma być 13,5 mld euro. W ramach 

PROW zaplanowanych zostało ok. 20 projektów, które służyć będą różnych 
formom rozwoju gospodarstw rolnych. Część z nich (np. modernizacja go-
spodarstw czy wsparcie dla młodych rolników) została już uruchomiona. Na 
przełomie sierpnia i września będą wprowadzane programy pomocy dla rol-
ników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Chodzi o inwestycje 
odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

We wrześniu o dotacje będą mogły występować grupy, organizacje 
producenckie i rolnicy, którzy chcą przetwarzać produkty ze swoich gospo-
darstw. Z kolei w październiku będą przyjmowane wnioski o dofinansowa-
nie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, a dokładnie usług rolniczych.

Ciekawą propozycją będzie pomoc finansowa udzielana w ramach 
poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospo-
darczej na obszarach wiejskich”. Na początku przyszłego roku będą mogli 

się o nią starać rolnicy, współmałżonkowie rolników lub domownicy w go-
spodarstwach, których wielkość ekonomiczna nie przekracza 15 tys. euro. 
O takie wsparcie będą też mogli występować rolnicy, którzy trwale przeka-
zali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Premia w wysokości 100 tys. zł 
ma pozwolić na rozpoczęcie biznesu w takich dziedzinach, jak: produkcja 
różnego rodzaju wyrobów, działalność usługowa (np. usługi transportowe, 
gastronomiczne), sprzedaż hurtowa i detaliczna.

Działalność gospodarcza, na którą przyznana zostanie premia, bę-
dzie mogła być prowadzona tylko w miejscowościach należących do: gmi-
ny wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powy-
żej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości 
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Otrzymane pieniądze można prze-
znaczyć m. in. na budowę lub modernizację obiektów budowlanych, zakup 
i instalację nowych maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania.

opr. JS

Czworonogi w schronisku
czerwca 2016 roku około 21-ej otrzymujemy zgłoszenie 
od Pani Marty, która informuje Nas, że na terenie lasu Łę-

kińsko (niedaleko ulicy Leśnej) znajduje się duży pies przywiąza-
ny do drzewa. Na takie zgłoszenia odpowiadamy natychmiastowo 
- montujemy ekipę i wyruszamy na ratunek psu. Po drodze może-
my się tylko domyślać w jakim stanie jest pies - czytamy na stronie 
internetowej schroniska dla zwierząt, prowadzonego w Bełchatowie 
przez firmę Sanikom.

Bezskuteczne poszukiwania psa w lesie trwały przez dwie go-
dziny. Wystraszony musiał uwolnić się ze sznura. Na miejsce, 
w którym pozostawił go właściciel wrócił następnego dnia. Pracow-
nicy schroniska powiadomieni ponownie przez panią Martę przyje-
chali. Udało im się schwytać wystraszonego czworonoga. Zabrali 
go do schroniska. Relacja kończy się podziękowaniami dla wrażli-
wej pani Marty i informacją, że psem zajął się weterynarz.

Pytania o wrażliwość właściciela porzuconego w lesie psa są 
bezcelowe. Wystarczy sobie przypomnieć, jak duże upały panowa-
ły u nas w ostatnich dniach czerwca. Być może po ekscytującym 
urlopie właściciel psa zechce „zaopiekować się” kolejnym czworo-
nogiem? Nie życzymy tego żadnemu pieskowi…

Pies przeszkadza w planowaniu wakacji
Problem porzucanych psów narasta zwykle od czerwca. Je-

śli właściciel nie ma szansy oddać ich pod opiekę komuś z rodzi-
ny lub sąsiadowi, a wybiera się na urlop za granicą to najprostszym 
rozwiązaniem które wybiera jest wywiezienie czworonoga dalej od 
domu i wyrzucenie go gdzieś na poboczu. Jeśli pies ma farta może 
ktoś go przygarnie, albo ktoś zgłosi gdzie trzeba i zajmie się nim 
schronisko.

Wiele osób nie wie pewnie o tym, że profesjonalne schroni-
ska oferują coś w rodzaju usługi hotelowej i przyjmują zwierzę pod 

opiekę na określony czas, zapewniając dach nad głową, wodę i po-
karm. Dodatkową opcją jest też wyprowadzanie psa na codzienne 
spacery czy podawanie leków.

Bełchatowskie schronisko firmy Sanikom przygotowało się do 
wakacji organizując 26 czerwca Dzień Otwartych Drzwi i zaprasza-
jąc gości do zabrania pod swój dach wybranego zwierzaka. W tym 
dniu do nowych właścicieli trafiło 17 czworonogów, a w kolejnych 
dniach, kiedy trwał tzw. tydzień adopcji - następne 13 zwierząt. 
„Od poniedziałku do soboty 40 naszych podopiecznych (w tym: 13 
szczeniaczków, 3 małe kotki, 22 dorosłe psy i 2 koty dorosłe koty) 
znalazło swoje domy” - pochwaliło się schronisko efektami akcji.

Zachęcają do adopcji
Placówka dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie ciągle zaj-

muje się ponad 200 czworonogami. W tym gronie jest 20 psów 
z grona tych, które złapane zostały w ostatnich latach na terenie 
gminy Kleszczów i na zlecenie Urzędu Gminy oddane pod opiekę 
schronisku. Są to trzy psy z roku 2013, dwa z 2014, cztery z 2015. 
Pozostałe trafiły na ulicę Zdzieszulicką w Bełchatowie w ciągu 7 
miesięcy tego roku i jeszcze nie znalazły nowych właścicieli.

Podane liczby dobrze świadczą o tym, jak efektywne są akcje 
adopcji podejmowane przez bełchatowskie schronisko. W tym roku 
na terenie naszej gminy złapano 22 bezdomne psy - najwięcej w 
styczniu (6), kwietniu (6) i maju (5). W pozostałych miesiącach były 
to pojedyncze sztuki.

„Przygarniając jednego z naszych podopiecznych, adoptujący 
zyskuje pewność, że pies lub kot posiada pełen pakiet aktualnych 
szczepień, jest również odrobaczony i odpchlony. Ponadto czworo-
nogi wydawane do adopcji są zaczipowane (z wpisem do między-
narodowej bazy danych CBDZOE oraz SAFE - ANIMAL) oraz po-
siadają aktualną książeczkę zdrowia. Jeśli stan zdrowia oraz wiek 
naszego podopiecznego na to pozwala, poddawany jest zabiegowi 
sterylizacji” - zachęca schronisko.

Obowiązkowe czipowanie psów?
Rzetelne wywiązywanie się z obowiązku opieki nad bezdomny-

mi zwierzętami jest ciągle problemem dla wielu samorządów. Kie-
dyś do rozsądku miłośników psów miał przemawiać płacony co 
roku podatek. Kiedy okazało się, że - zwłaszcza w dużych miastach 
- koszty egzekwowania tegoż podatku przewyższyły wpływy do bu-
dżetu ustawodawca zniósł obowiązek uchwalania i corocznego po-
bierania podatku od psów. Samorządy miały odtąd same decydo-
wać czy taki podatek będzie pobierany.

Funkcjonuje on już tylko w kilku miastach. A minister finansów 
co roku określa jego maksymalną stawkę roczną. W 2007 r. wyno-
siła ona niecałe 54 zł, a w 2016 roku ustalona została na poziomie 
120,05 zł.

W resorcie rolnictwa trwają prace związane z wprowadzeniem 
obowiązkowego czipowania psów. To miałoby ułatwić identyfikację 
czworonogów i ich właścicieli. Pozwoliłoby też kontrolować czy pies 
został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie.

JS 
www.schronisko.sanikom.pl
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Zapowiedź kolejnych projektów z PROW
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Sierpniowe propozycje GOK
drugim miesiącu wakacji domy kultury i świetlice GOK, 
działające w poszczególnych sołectwach, proponują 

dzieciom i młodzieży bogatszą niż w lipcu ofertę zajęć. Powód? W 
lipcu bardzo wielu uczniów przebywało poza terenem gminy, na 
wyjazdowych obozach.
Wspomnijmy o niektórych propozycjach zajęć:
WOK w Antoniówce. Zajęcia plastyczne odbywają się w sierp-
niowe wtorki (godz. 11-14). Na 26 sierpnia (godz. 11-14) zaplano-
wano zajęcia kulinarne.
WOK w Czyżowie. Zajęcia manualne odbywać się tu mają 12, 19 
i 26 sierpnia. Twórczość związana z wykorzystaniem masy pla-
stycznej dominować będzie podczas zajęć 9, 16, 23 i 30 sierpnia. 
Z kolei 11, 18 i 25 sierpnia będzie można nauczyć się tworzenia 
dekoracyjnych rzeczy z kolorowego drutu aluminiowego.
WOK w Dębinie. Nauka origami (9 sierpnia), układanie dekoracji 
dożynkowych (12 i 16 sierpnia), tworzenie kwiatów z krepiny (19 
sierpnia) to tylko niektóre z propozycji. 22 sierpnia chętni zmierzą 
się w turnieju bilardowym, a 24 sierpnia - w komputerowym. Na 
zakończenie wakacji zaplanowano plenerowe zabawy i gry spor-
towe, połączone z ogniskiem (30 sierpnia).
WOK w Kamieniu. Zabawy w plenerze będą tu organizowane 12, 
19 i 26 sierpnia, warsztaty twórcze - 10, 17 i 24 sierpnia), a zaję-
cia z ceramiki 13 i 20 sierpnia. Wszystko to w godz. 11-14.
WOK w Łękińsku. Ta placówka zaprasza m.in. na zajęcia kuli-
narne (12 sierpnia - gofry, 23 sierpnia - kolorowe kanapki), a tak-
że na tworzenie cudeniek z barwnego filcu (16 sierpnia - ozdoby 
do włosów, 19 sierpnia - ozdobne magnesy i zakładki do książek).
WOK w Łuszczanowicach. Podczas zajęć manualnych „Jestem 
EKO”, zaplanowanych na 9, 16, 23 i 30 sierpnia uczestnicy na-
uczą się wykonywać kwiaty i motyle. 26 sierpnia poznawać będą 
tajniki tworzenia okolicznościowych kartek techniką quillingu, a 
12 sierpnia przeżyją kulinarną przygodę z goframi w roli głównej.
WOK w Rogowcu. 16 i 17 sierpnia można będzie nauczyć się 
tworzenia brzozowych osłonek na doniczki, a 23 i 24 sierpnia - 
biżuterii z koralików. Na zakończenie wakacji 30 sierpnia będzie 
słodko - uczestnicy zajęć nauczą się piec kruche babeczki z le-
śnymi owocami. Będą też przygotowywać tęczowe galaretki owo-
cowe.
WOK w Żłobnicy. 9 sierpnia odbędą się tu trzecie zajęcia zwią-
zane z pirografią czyli techniką zdobienia wyrobów z drewna za 
pomocą wypalanych wzorów. 12, 16 i 18 sierpnia uczestnicy za-
jęć mają się uczyć tworzenia dekoracyjnych świec.
Bardziej szczegółowe harmonogramy zajęć zamieszczone zosta-
ły na stronie www.gok.kleszczow.pl.
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PROSTO Z SOLPARKU
Weekendowe grillowanie

Na okres wakacji mobilny grill Route 66 stanął na dziedzińcu 
SOLPARKU. W każdy weekend po basenowych wojażach moż-
na posmakować grillowych dań, skosztować waty cukrowej czy też 
chrupiącego popcornu. 

Finał akcji „Zdobywamy Kamieńsk”
Na 21 sierpnia zaplanowano już IV edycję akcji „Zdobywa-

my Górę Kamieńsk”, organizowaną przez Akademię Pana Grześ-
ka wraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, której podopieczni będą 
przebywać w kompleksie SOLPARK. To wydarzenie ma na celu 
rozbudzenie i zasygnalizowanie problemu osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin w nowej, często trudnej rzeczywistości. Integrujący finał 
akcji odbędzie się na dziedzińcu SOLPARKU ok. godz. 13:00. Pla-
nowane są różne atrakcje, a wstęp jest wolny.

Rozrywka dla każdego
Gra w kręgle to coraz powszechniejsza forma spędzania cza-

su. To idealny sposób na aktywne spędzenie czasu oraz świetną 
zabawę w większym gronie. Wyzwala ducha walki i z każdą kolej-
ną rozgrywką podnosi poziom rywalizacji. Kręgielnia w SOLPARKU 
została przystosowana także dla najmłodszych, poprzez zainsta-
lowanie automatycznie wysuwających się płotków. Z czterotoro-
wej kręgielni można korzystać od wtorku do piątku w godz. 16:00-
22:00, a w weekendy i święta - w godz. 14:00-22:00.

W lesie na orientację
gólna powierzchnia lasów na terenie działania Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi wynosi około 440 tys. 

ha, przy czym 298 tys. ha to lasy państwowe, a pozostałe 142 tys. ha 
to lasy prywatnej własności i komunalnej. W strukturze RDLP w Łodzi 
funkcjonuje 19 nadleśnictw i 261 leśnictw.

Leśne obszary naszego regionu to 9 parków krajobrazowych, oko-
ło 100 rezerwatów przyrody i 495 pomników przyrody. Okazją do peł-
niejszego rekreacyjnego wykorzystania tak znacznego potencjału 
może być wdrożenie projektu „Zielony Punkt Kontrolny”. Tak nazwa-

na została opracowana w Polsce koncepcja sta-
łych punktów kontrolnych, które mają umożliwić 
uprawianie orienteeringu. Na bazie wyznaczonych 
punktów mogą być prowadzone zajęcia sportowe, 
edukacyjne i szkoleniowe, a przede wszystkim tu-
rystyka.

Podstawowy materiał do uprawiania oriente-
eringu to mapa z wyznaczonymi trasami i punk-
tami kontrolnymi. Na swojej stronie internetowej 
Nadleśnictwo Bełchatów umieściło niedawno pli-
ki pdf z mapami i naniesionymi na nich trasami 
pieszymi i rowerowymi. Początkujący znajdą też 

15-stronicową broszurę „Pierwsze kroki w orientacji terenowej”.
O koncepcji ZPK i jej powstaniu można przeczytać więcej na stro-

nie: www.zielonypunktkontrolny.pl. Poszukiwanie, umieszczonych na 
stałe punktów kontrolnych, na bazie specjalistycznej mapy (oriente-
ering), odbywające się w kontakcie z naturą, daje ogromną satysfakcję 
każdemu, kto zdecyduje się podjąć to wyzwanie. Szczególne zaintere-
sowanie wzbudza ono wśród młodzieży. Na orientację można chodzić, 
maszerować z kijkami, truchtać, biegać, jeździć rowerem lub na nar-
tach. Można to robić indywidualnie lub w grupach, za dnia lub w nocy, 
przy każdej pogodzie. Ćwiczymy wówczas ciało i umysł, uwrażliwiamy 
się na przyrodę.

Punkty kontrolne lokalizuje się w charakterystycznych miejscach. 
W każdym z nich umieszczony jest „kasownik” służący do tego, by 
uczestnik zajęć mógł potwierdzić zaliczenie danego punktu. Punk-
ty kontrolne można odnajdywać indywidualnie lub grupowo, a tem-
po pokonywania trasy jest dowolne, zależne od możliwości fizycznych 
uczestnika. Zabawę terenową w poszukiwanie punktów kontrolnych 
można prowadzić w trakcie marszu z kijkami do nordic walking, a także 
jeżdżąc na rowerze - o ile umożliwia to konfiguracja terenu.

JS
Foto: zielonypunktkontrolny.pl
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Turniej siatkówki plażowej
minny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa LKS Omega 
Kleszczów odbył się 23 lipca na boisku w Żłobnicy. Do turnieju, rozgry-

wanego na boisku w Żłobnicy, przystąpiło dwanaście drużyn. Eliminacje odbywały 
się w czterech grupach. Zwycięskie drużyny rozegrały mecze finałowe systemem 
„każdy z każdym”. Padły następujące wyniki: ● Spoceni Żłobnica - Mali Gigan-
ci 22:20; ● Mały Szary Człowiek - Bracia Grimm 9:21; ● Spoceni Żłobnica - Mały 

S z a r y  C z ł o w i e k 
21:18; ● Mali Gigan-
ci - Bracia Grimm 
2 1 : 1 9 ;  ●  S p o c e -
ni Żłobnica - Bracia 
Grimm 21:19; ● Mali 
Giganci - Mały Szary 
Człowiek 21:12.

Z w y c i ę s t w o 
w turn ie ju  odnie -
śli Spoceni Żłobni-
ca (Dawid Milczarek 
i Radosław Klewin), 
którzy zdobyli 6 pkt. 
Z 4-punktowym do-
robkiem rywalizację 
na drugim miejscu 

zakończyli Mali Giganci, a Bracia Grimm zajęli trzecie miejsce z dorobkiem 2 pkt.

Motocykliści enduro znów w Kleszczowie
ajwiększy w Europie Środkowo-Wschodniej masowy wyścig motocyklowe-
go enduro zawita ponownie do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów! Jeśli 

chcesz sprawdzić się na spektakularnej trasie i walczyć ramię w ramię z elitą dyscypli-
ny - musisz tam być! – to zachęta do udziału, zamieszczona na internetowej stronie im-
prezy. 

Od 19 lipca, kiedy ruszyła rejestracja uczestników do 1 sierpnia na liście startowej 
znalazło się ponad 560 zawodników. Limit uczestników, którzy przystąpią d eliminacji 
zwiększono w tym roku do tysiąca osób. Swój udział w zawodach zapowiedział Tade-
usz Błażusiak. To sześciokrotny mistrz świata i najsłynniejszy polski motocyklista w kla-
sie enduro.

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 Za-
kładzie Komunalnym „Kleszczów” - 
tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

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

• Awar ie  oświe t len ia  u l icznego  – 
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub 
692-130-780.

Gdzie zgłaszać awarie?

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  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
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

S p o r t

S p o r t

N

G

Foto ze strony omegakleszczow.pl
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 Wakacyjna galeria
W Muzeum Animacji 
26 i 28 lipca gru-

pa dz iec i  w wieku 
przedszkolnym gości-
ła wraz z rodzicami w 
łódzkim Muzeum Ani-
macji SE-MA-FOR. 
Przedszkolaki zwie-
dziły wystawę oraz 
wzięły udział w pro-
jekcji filmów wyprodu-
kowanych w wytwórni 
Se-ma-for. Wspólnie 
z rodzicami tworzyły 
też własne filmy ani-
mowane.

Plastyka i rękodzieło…
…  d o m i n o w a -

ły podczas bibliotecz-
nych zajęć w drugiej 
połowie lipca. Uczest-
niczki brały udział w 
warsztatach „Papie-
rowa wiklina”, tworząc 
biżuterią. Podczas za-
jęć plastycznych po-
wstało natomiast „so-
w i e ”  d r z e w o .  D o 
miłośników gier plan-
szowych by ł  adre -
sowany sobotni klub 
planszomaniaków.

Gliniana ryba
P r z e d s z k o l a -

ki i dzieci ze starszej 
grupy wiekowej wzię-
ły udział w zajęciach z 
ceramiki artystycznej 
w pracowni w Łękiń-
sku. Dzieci wykony-
wały płaskorzeźbę - 
rybę z gliny, po czym 
w dowolny sposób ją 
ozdabiały.

Bliskie spotkania z Indianami
Różne rodzaje ak-

tywności dla najmłod-
szych, jak i starszych 
zaproponował GOK 
podczas „Pikniku in-
d iańsk iego” .  Moż -
na było z bliska obej-
rzeć wigwamy i ich 
mieszkańców, spraw-
dzić swoje umiejętno-
ści w różnych konkur-
sach. Także zajęcia 
plastyczne były połą-
czone z tematyką in-
diańską.

Wakacyjne konkursy
Przyślij widokówkę z wakacji

Rozpoczął się drugi miesiąc tegorocznych wakacji. Przed wie-
loma osobami urlopowe wyjazdy, wycieczki, odwiedziny składane 
bliskim i znajomym na drugim krańcu Polski, albo… Europy. Takie 
wyjazdy to dobra okazja, by odświeżyć tradycję wysyłania widokó-
wek z odwiedzanych miejsc. Przypominamy o konkursie ogłoszo-
nym przez Urząd Gminy na początku wakacji. Główne założe-
nie konkursu, adresowanego do dzieci i młodzieży, to wysyłanie 
jak najciekawszych widokówek z miejsc wakacyjnego wypoczyn-
ku wraz z tekstem pozdrowień na adres Urzędu Gminy w Kleszczo-
wie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie kleszczowskich 
szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 
Szansę na nagrody będą mieli uczniowie, których widokówki zo-
staną dostarczone do Urzędu Gminy w Kleszczowie do 24 sierpnia 
2016 r. Organizator zapewnia nagrody dla najciekawszych pocztó-
wek z pozdrowieniami. Regulamin konkursu zamieszczony jest na 
stronie internetowej www.kleszczow.pl.

Przyłap na czytaniu, zrób zdjęcie i zgarnij nagrodę
Do 9 września Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczo-

wie przyjmować będzie prace przysłane na konkurs fotograficzny 
„Przyłapani na czytaniu - edycja 2016”. Konkurs jest organizowa-
ny w trzech kategoriach: ● do lat 13; ● 14-17 lat, ●18 lat i więcej.

Fotografie są przyjmowane w postaci wydruków bądź odbitek 
fotograficznych w min. formacie 15x20 cm oraz dodatkowo w wersji 
elektronicznej (format JPG). Każdy uczestnik może zgłosić do kon-
kursu maksymalnie 2 zdjęcia. Trzy najlepsze prace w każdej kate-
gorii zostaną nagrodzone kartami podarunkowymi o nominałach: ● 
600 zł za I m., ● 400 zł za II m., ● 200 zł za III m. 

Więcej szczegółów oraz karty zgłoszeń do konkursu zaintere-
sowani znajdą na stronie www.biblioteka.kleszczow.pl.

„Złap lato w obiektyw”
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zachęca uczestników kon-

kursu fotograficznego „Złap lato”, by pokazali na zdjęciach powiat 
bełchatowski (a więc także np. atrakcje SOLPARKU) w letniej, wa-
kacyjnej odsłonie. Każdy uczestnik może nadesłać do 31 sierpnia 
maksymalnie trzy fotografie. Główną nagrodą będzie tablet. Regu-
lamin konkursu znajduje się na stronie www.powiat-belchatow-
ski.pl/menu/zlap-lato-w-obiektyw-konkurs-fotograficzny/1/.


