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14 stycznia zostały ogłoszo-
ne wyniki  dorocznego Rankin-
gu Liceów i Techników Perspek-
tyw. Technikum Nowoczesnych 
Technologi i  im.  Jana Pawła I I
w Kleszczowie, działające na edu-
kacyjnym rynku od sześciu lat, zwy-
ciężyło w rankingu PERSPEK-
TYW ‘2016 z wynikiem 100 pkt., 
wyprzedzając krakowskie Techni-
kum Łączności nr 14 (95,39 pkt.) 
oraz Technikum Zawodowe nr 7 
w Nowym Sączu (92,93 pkt.).

Więcej na str. 5.

Technikum w Kleszczowie najlepsze 
w rankingu PERSPEKTYW

Głównym przedmiotem obrad 
Rady Gminy, zebranej na sesji 29 
grudnia były sprawy budżetu na rok 
2016. Wraz z nim przyjęta została tak-
że zaktuali zowana Wieloletnia Pro-
gnoza Finansowa Gminy Kleszczów 
n a  l a t a  2 0 1 6 - 2 0 1 9 .  D o c h o d y 
mają wynieść 268.515.058,90 zł, 
a po stronie wydatków zapisana zo-
stała kwota 307.150.617 zł.

Więcej na str. 3.

Rada uchwaliła
budżet ‘2016

O tym, jak wygląda przebudowa-
na siedziba jednostki OSP w Klesz-
czowie przedstawiciele gminnego 
samorządu oraz użytkownicy obiek-
tu czyli strażacy mogli przekonać się 
15 stycznia. Na ten dzień wyzna-
czony został końcowy odbiór. Dwu-
stopniowy przetarg, w którym był 
wybierany wykonawca, został roz-
strzygnięty na początku maja 2015 
roku. Najlepsze warunki zaofero-
wało konsorcjum fi rm budowlanych 
z Niezdrowic.

Więcej na str. 2.

Strażacy w nowych wnętrzach

GOK ogłosił propozycję obozów letnich. Zapisy uczniów 
i studentów są prowadzone do 11 lutego.       Więcej na str. 9.

W łódzkim podsumowaniu sportowe-
go roku 2015 Sylwia Oleśkiewicz z Ome-
gi Kleszczów zajęła drugie miejsce w kla-
syfikacji najlepszych sportowców LZS. 
Wśród wyróżnionych trenerów znalazł się 
trener sekcji podnoszenia ciężarów Ome-
gi - Sebastian Ołubek. W klasyfi kacji klu-
bowej Omega uplasowała się na trzecim 
miejscu.

Wojewódzki LZS 
podsumował

Zebrano ponad 
6400 zł

10 stycznia w całej Polsce odbywał 
się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. W gronie wolontariuszy nie 
zabrakło uczniów samorządowych szkół 
gminy Kleszczów, a ściślej - Szkoły Pod-
stawowej w Łękińsku oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

Więcej na str. 6.
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wyniku przebudowy kleszczowskiej remizy istniejący bu-
dynek został znacznie poszerzony w kierunku wschodnim, 

przez co powierzchnia zabudowy zwiększyła się z 221 m kw. do 
310 m kw. Dzięki temu w części garażowej przybyły dwa nowe sta-
nowiska dla samochodów.

Większe są też pomieszczenia na piętrze budynku, w tym sala 
szkoleniowa która imponuje przestronnością. Wygospodarowano 
miejsca na inne pomieszczenia socjalne. W budynku zostały wyko-
nane nowe instalacje, w tym m.in. wentylacja mechaniczna oraz kli-
matyzacja. Zmodernizowano wiatę magazynową i ogrodzenie, wy-
konano nowe nawierzchnie przy budynku.

Prace prowadzone były w oparciu o dokumentację opraco-
waną przez biuro projektowe PROJEKT 3 architekci - Marek Pelc  
i Wojciech Student. To firma, która zaprojektowała wcześniej prze-
budowę mieszczącej się pod tym samym adresem (ul. Główna 74) 
siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Wybranym  
w przetargu wykonawcą przebudowy remizy OSP w Kleszczowie 
było konsorcjum z Opolszczyzny: PHU „Profectus” sp. z o.o. oraz 
Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski z miejscowości Niezdrowi-
ce. Wartość brutto zrealizowanych robót wyniosła 2,14 mln zł.

(s)

uchwalonym 29 grudnia budżecie gminy na 2016 rok po 
stronie wydatków zapisana została kwota 307.150.617 zł. 

Tak jak co roku dwoma największymi wydatkami z gminnego bu-
dżetu będzie „Janosikowe” (wpłata równoważąca subwencji ogól-
nej dla gmin) oraz wpłata nadwyżki do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pierwsza ze 
wspomnianych kwot wyniesie dokładnie 52.016.975 zł. Drugi wyda-
tek planowany jest w wysokości 58 mln zł. Na jakie przedsięwzięcia 
wyda gmina pieniądze, jakie pozostaną jej do dyspozycji? W inwe-
stycyjnym planie wpisane zostały kolejne zadania z zakresu elek-
tryfikacji gminy, na które przeznaczona została kwota 25,1 mln zł. 
Rozbudowa powiatowych dróg, które pozostają w zarządzie gminy 
Kleszczów, pochłonąć ma w tym roku 10,65 mln zł. W tym przypad-
ku największe nakłady są przewidziane na modernizację liczącej 
ok. 4,5 kilometra drogi, biegnącej przez Żłobnicę.

Na rozbudowę i budowę dróg gminnych jest zarezerwowana  
w budżecie kwota 10,16 mln zł. Jednymi z większych zadań będzie 
rozbudowa głównej drogi przez Łuszczanowice i Łuszczanowice 
Kolonię, a także rozbudowa „Warszawki” w Żłobnicy. Plany budże-
towe przewidują też m.in. podjęcie prac przy budowie drogowego 
skrótu z Kleszczowa do Rogowca (droga „przez wkop”) oraz prze-
budowę drogi do Stefanowizny.

W pierwszym roku inwestycji „budowa przedszkola i żłobka  
w Kle szczowie” zostało zaplanowane wydatkowanie 9 mln zł. Na 
remont oraz modernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Klesz-
czowie przeznaczono łącznie 15 mln zł.

Jak co roku w wykazie gminnych inwestycji znalazły się za-
dania związane z rozbudową sieci gminnej infrastruktury. I tak - 
sieć wodociągowa ma kosztować 2,5 mln zł, kanalizacja sanitarna 
3,5 mln zł, a kanalizacja deszczowa - 4,5 mln zł. Na powiększenie 
gminnej sieci gazowej przeznaczone zostało półtora mln zł, nato-
miast na sieć teleinformatyczną - 12 mln zł. 

Jedną z większych kwot (6,3 mln zł) w dziale „gospodarka ko-
munalna i ochrona środowiska” zaplanowano na zakup pięciu au-
tobusów do przewozów szkolno-międzymiastowych. Tegoroczny 
plan wydatków budżetowych jest potwierdzeniem, że gmina Klesz-
czów nie szczędzi środków na funkcjonowanie sfery oświaty, wy-
chowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wydatki na funk-
cjonowanie gminnych szkół, przedszkoli, szkolnych świetlic oraz 
internatu podsumowane zostały na przeszło 39,89 mln zł.

Z kolei nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowe-
go wynieść mają 7,53 mln zł, przy czym dokończenie modernizacji 
domu kultury w Wolicy kosztować ma 1 mln zł.

(s)

minionym roku gmina Kleszczów pozyskała dofinansowanie 
do zadania „Utrzymanie i konserwacja zieleni” ze środków 

budżetu Powiatu Bełchatowskiego. Kwota dofinansowania wynio-
sła 50 tys. zł, a realizacja zadania trwała od 21 kwietnia do 30 listo-
pada 2015 roku. 

W jego ramach prowadzone były takie prace jak: pielęgnacja 
trawników (m.in. koszenie, podlewanie, wertykulacja, dosiew tra-
wy), utrzymanie i konserwacja skupin krzewów, pnączy i żywopło-
tów (m.in. pielenie, cięcie formujące, zasilanie nawozem, podlewa-
nie, ściółkowanie korą), kompleksowa pielęgnacja różanek (m.in. 
odkrycie i rozkopczykowanie na wiosnę, pielenie, usuwanie prze-
kwitłych kwiatostanów, podlewanie, ściółkowanie korą, okrycie 
i kopczykowanie na zimę) oraz wykaszanie terenów zielonych, bę-
dących własnością gminy Kleszczów. Wymienione zadania mia-
ły zapewnić poprawę walorów mikroklimatycznych i krajobrazo-
wo-przyrodniczych gminy Kleszczów oraz zmniejszenie poziomu 
zanieczyszczeń i hałasu - w szczególności wokół placów zabaw. 

(s)

W

W

W

Budżetowe plany

Powiat dołożył 
do gminnej zieleni

Zakończona 
przebudowa remizy
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Rada uchwaliła
budżet na 2016 rok

statnie w 2015 roku posiedzenie rady było zarazem szesna-
stym w kadencji 2014-2018. Pierwsze z podjętych na tej se-

sji uchwał dotyczyły wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2015-2018 oraz zmian w bu-
dżecie gminy na 2015 rok.

Następnie radni zajęli się planami dochodów i wydatków na rok 
2016 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Kleszczów na 
lata 2016-2019. Projekty obydwu dokumentów podlegają nie tyl-
ko opiniowaniu przez komisje stałe rady gminy. Ocenia je również 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi. Zespół Zamiejscowy RIO 
w Piotrkowie Trybunalskim pod przewodnictwem Pawła Jaśkiewi-
cza wypowiedział się na temat projektu budżetu i projektu WPF na 
posiedzeniu 9 grudnia. Obydwa dokumenty ocenił pozytywnie.

Rada Gminy po uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Kleszczów na lata 2016-2019 uchwaliła również budżet 
gminy na 2016 rok. Planowane w tym roku dochody mają wynieść 
268.515.058,90 zł, natomiast wydatki - 307.150.617 zł. Planowa-
ny defi cyt w wysokości 38.535.558,10 zł będzie pokryty nadwyżką, 
która pozostała z poprzednich lat.

Przyjęta następnie uchwała w sprawie przyjęcia programów 
polityki zdrowotnej dotyczyła dwóch projektów (pisaliśmy o nich 
w poprzednim wydaniu „IK”): „Profi laktyka chorób nowotworowych 
ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi” oraz „Profi -
laktyka chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem 
raka szyjki macicy”. Obydwa te programy uzyskały wcześniej pozy-
tywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfi kacji.

W trakcie grudniowego posiedzenia przyjęta też została uchwa-
ła, w której RG wyraziła zgodę na nabycie do zasobu gminy nie-
ruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Żłobnica. Chodzi 
o zakup działki o pow. 0,015 ha, na której ustawione będą kontene-
ry na odpady z OSP w Żłobnicy. Radni przyjęli też plan pracy Komi-
sji Rewizyjnej na 2016 rok.

W końcowej części sesji głos zabrał Michał Mazur - prezes Za-
rządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Przekazał on uczest-
nikom posiedzenia krótką informację o wystąpieniu pokontrolnym, 
sporządzonym po kontroli przeprowadzonej w fundacji przez pra-
cowników Najwyższej Izby Kontroli. Fundacja otrzymała je pod ko-
niec listopada. Jak mówił prezes kontrola objęła wszystkie sfery 
funkcjonowania fundacji w latach 2010-2014, a w niektórych przy-
padkach sięgano także po dokumenty z wcześniejszych okresów. 
Prezes M. Mazur zacytował m.in. następujące fragmenty raportu:

„Zarząd Fundacji prowadził działalność z naruszeniem intere-
sów gminnej wspólnoty samorządowej i doprowadził do powsta-
wania szkody znacznych rozmiarów w majątku fundacji, w tym 
w zakresie obrotu nieruchomościami w wysokości co najmniej 
9 mln 714 tys. zł, a pośrednio w majątku gminy Każdy rodzaj dzia-
łalności poddany kontroli NIK realizowany był z rażącym narusze-
niem zasady transparentności prowadzenia spraw publicznych.

(…) Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania za-
rządu fundacji, związane z pozyskiwaniem inwestorów do stref 
przemysłowych zlokalizowanych na terenie gminy Kleszczów, jak 
również z obrotem nieruchomościami gruntowymi.”

Prezes FRGK poinformował też, że w uwagach i wnioskach 
tego raportu znalazło się 11 punktów dla aktualnego zarządu fun-
dacji, które dotyczą „wdrożenia pewnych działań, uchwalenia no-
wych regulaminów i sformalizowania zaleceń w celu uszczelnie-
nia działalności fundacji, aby ustrzec się przed przypadkami, które 
w raporcie zostały opisane”.

Ponieważ w materiałach pokontrolnych nie ma wzmianki o tym, 
czy NIK skierowała wystąpienie do prokuratury, fundacja wysłała 
zapytanie czy NIK podejmie takie działania. W przypadku negatyw-
nej odpowiedzi zarząd fundacji sam podejmie takie kroki. Raport 
z przeprowadzonej przez NIK kontroli został przekazany przewod-
niczącemu Rady Gminy Kleszczów, Sławomirowi Śludze. 

(s)

KOMUNIKATY
Wnioski o zwrot paliwowej akcyzy
Wójt Gminy Kleszczów informuje rolników o zbliżającym się ter-
minie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk-
cji rolnej. Wnioski należy składać w terminie od 1 do 29 lutego 
2016 r. wraz z załączonymi fakturami, które potwierdzają fakt 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 
31 stycznia 2016 r.

Terminy przyjęć lekarzy 
• 04.02., 13.00-18.00 - pediatra lek. med. Anna Socha-Banasiak
• 05.02., 13.00-18.00 - ginekolog dr Robert Skalski
• 06.02., 9.00-14.00 - ortopeda dziecięcy dr Cezary Młynarczyk
• 13.02., 9.00-13.00 - pediatra dr Violetta Gołąbek
• 13.02.,  9.00-14.00 - lek. med. Łukasz Pikul (USG dla dorosłych, 

EKG, pomiar ciśnienia, cukru)
• 18.02., 13.00-18.00 - pediatra lek. med. Anna Socha-Banasiak
• 26.02., 13.00-18.00 - ginekolog dr Robert Skalski
• 27.02., 9.00-13.00 - pediatra dr Violetta Gołąbek
Zapisy są prowadzone w Urzędzie Gminy pod nr tel. 535-011-383 
lub 44/731-31-10 w. 141 we wtorki i środy w godz. 10.00-12.00.

Wyjazd na łódzkie targi „FERMA”
20 lutego (sobota) organizowany jest wyjazd do Łodzi na XVI 
Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i XIX Międzynarodowe Tar-
gi Ferma Świń i Drobiu, które odbędą się w Hali EXPO i MOSiR 
w Łodzi. Na targach można będzie oglądać ekspozycje przygoto-
wane przez 230 wystawców z Polski i z zagranicy. Targom towa-
rzyszyć ma konferencja naukowo-techniczna z debatą „Wspólna 
Polityka Rolna - rolnictwo dziś i jutro”.
Zapisy mieszkańców zainteresowanych wyjazdem na w/w tar-
gi prowadzone są w Urzędzie Gminy (pok. 26, tel. 44/ 731-31-10 
wew. 131) do wyczerpania limitu miejsc na jeden autobus. Urząd 
Gminy pokrywa koszty przejazdu autokarem oraz ubezpieczenie. 
Zakup biletu na targi - we własnym zakresie. Wyjazd o godz. 8.30 
z Kleszczowa (parking przy Urzędzie Gminy), planowany powrót 
ok. godz. 16.
Warunkiem zorganizowania wyjazdu jest zapisanie się minimum 
19 osób (mały autobus).

Ważne dla Złotych Jubilatów
Urząd Stanu Cywilnego zwraca się z apelem do małżeństw z te-
renu naszej gminy, które w 2016 roku będą obchodzić Złote 
Gody. Prosimy do 29 lutego br. powiadomić kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Kleszczowie o 50-leciu związku. Dotyczy to 
w szczególności tych osób, które pół wieku temu brały ślub cywil-
ny na terenie innej gminy, a dopiero w następnych latach stały się 
mieszkańcami gminy Kleszczów. USC nie zawsze posiada doku-
menty potwierdzające fakt zawarcia małżeństwa przez te osoby.

Zapisy na kompostowniki
Urząd Gminy w Kleszczowie prowadzi zapisy mieszkańców, za-
interesowanych otrzymaniem i użytkowaniem kompostowników. 
Będą one udostępniane mieszkańcom nieodpłatnie, na podsta-
wie umowy użyczenia. Zgłoszenia są przyjmowane do 6 lutego 
2016 r. przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Grunta-
mi, pok. 29, tel. 44/ 731-31-10 wew. 146. 
Kompostowniki mają ułatwić mieszkańcom zagospodarowanie 
we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji. Inicja-
tywa Urzędu Gminy ma służyć zmniejszeniu ilości odpadów ko-
munalnych, wytwarzanych na terenie gminy Kleszczów.

O
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Co zmienia się w wymiarze 
podatków i opłat lokalnych

Referat Podatków i Opłat Lokalnych informuje, że 1 stycznia 
2016 r. weszły w życie zmiany do ustaw, na podstawie których do-
konywany jest wymiar podatków lokalnych. Są to: ● ustawa o po-
datkach i opłatach i lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), 
● ustawa o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.), ● 
ustawa o podatku leśnym (Dz. U z 2013 r. poz. 465 ze zm.), ● usta-
wa ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). W ślad 
za nowelizacją ustaw uległy zmianie niektóre kwestie, związane 
z wymiarem podatku na 2016 rok.
1.  Nie będzie ustalane zobowiązanie podatkowe na dany rok, jeże-

li jego wysokość nie przekraczałaby najniższych kosztów dorę-
czenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, tj. kwo-
ty 6,10 zł.

2.  W przypadku, gdy kwota podatku z decyzji lub kwota łącznego 
zobowiązania podatkowego nie przekracza 100 zł, podatek płat-
ny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 
marca 2016 roku.

3.  Zmianie uległy przeliczniki dla gruntów zabudowanych, gruntów 
zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz grun-
tów zajętych przez rowy:
•  grunty rolne zabudowane – 1 ha fizyczny=1 ha przeliczeniowy,
•  grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz 

pod rowami – 1 ha fizyczny=0,20 ha przeliczeniowego.
Zmiana przeliczników będzie miała wpływ na liczbę hektarów 

przeliczeniowych, a co za tym idzie na to, czy grunty spełniają nor-
mę gospodarstwa rolnego oraz na liczbę hektarów przeliczenio-
wych, branych pod uwagę przy staraniach o świadczenia socjalne.

Ważne dla pracodawców  
i bezrobotnych!

stycznia Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłosił 
terminy naboru wniosków w 2016 roku na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu 
Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 25 stycznia do wyczerpania limitu środków przyjmowane 
będą wnioski na: ● bony stażowe, ● bony na zasiedlenie, ● bony 
zatrudnieniowe, ● bony szkoleniowe, ● szkolenia, ● pożyczki na 
sfinansowanie kosztów szkolenia, ● pokrycie kosztów egzami-
nów i licencji, ● prace interwencyjne, ● pokrycie kosztów poniesio-
nych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od praco-
dawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, 
którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, ● pokrycie 
części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i skład-
ki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 
30 roku życia, ● pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia 
za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok 
życia.

Od 1 lutego do wyczerpania limitu środków będą przyjmowa-
ne wnioski na: ● staże, ● roboty publiczne, ● świadczenia aktywiza-
cyjne, ● granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, 
● przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane w formie prak-
tycznej nauki zawodu dorosłych.

Od 1 do 15 lutego i w kolejnych naborach od 1 do 15 dnia każ-
dego miesiąca - do wyczerpania limitu środków, będą przyjmowane 
wnioski na: ● jednorazowe środki na podjęcie działalności gospo-
darczej, ● refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia sta-
nowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu (www.
pupbelchatow.pl) lub bezpośrednio w siedzibie PUP Bełchatów. 
Szczegółowe informacje udzielane są w Centrum Aktywizacji Za-
wodowej.

20
olicja przygotowuje informację o stanie bezpieczeństwa 
na terenie gminy Kleszczów w minionym roku. Jak zwy-

kle przedstawimy ją także Czytelnikom „Informatora”. Wiadomo już 
dziś, że statystyki opisujące stan bezpieczeństwa na gminnych dro-
gach znacząco popsuje wypadek, który 18 grudnia ub.r. ok. godz. 
17.40 wydarzył się w Piaskach, na skrzyżowaniu drogi powiatowej 
P1500E z drogą wjazdową, która prowadzi przez tereny KWB Beł-
chatów.

Jak poinformował rzecznik prasowy KPP w Bełchato wie, kom. 
Sławomir Szymański 66-letni kierowca skody fabia, mie   szkaniec 
gminy Łęki Szlacheckie, uderzył swoim autem w bok jadącego  
fiata doblo.

„W wyniku zderzenia kierowca fiata, 24-letni mieszkaniec po-
wiatu pajęczańskiego, stracił panowanie nad pojazdem, który zje-
chał na pas ruchu dla przeciwnego kierunku zderzając się z auto-
busem marki Jelcz, przewożącym siedmioro pasażerów”. 

Do szpitala trafiły trzy ranne osoby - kierowca fiata, jego 21-let-
ni pasażer oraz 58-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskie-
go, kierujący autobusem. Najbardziej poszkodowany kierowca fia-
ta zmarł.

Foto: KPP Bełchatów
(s)

P

Tragiczny wypadek  
w Piaskach

Bezpłatna pomoc  
prawna w Bełchatowie
początkiem roku 2016 władze powiatów uruchomiły punkty, 
w których udzielane są bezpłatne porady prawne. Taki obo-

wiązek wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Do korzystania z bezpłatnych porad są uprawnione: ● oso-
by posiadające Kartę Dużej Rodziny, ● kombatanci, ofiary repre-
sji wojennych i okresu powojennego, weterani, ● osoby, który nie 
ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 rok życia, ● osoby korzystające  
ze świadczeń pomocy społecznej.

Uprawnione osoby wybierając się po bezpłatną pomoc prawną 
powinny pamiętać o zabraniu z sobą dowodu tożsamości. Prawnik 
udzielający porady może też poprosić interesanta o napisanie sto-
sownego oświadczenia związanego z jego sytuacją życiową.

Pomoc prawnika nie może dotyczyć spraw podatkowych zwią-
zanych z działalnością gospodarczą, prawa celnego i handlowe-
go. Jeśli osoba uprawniona potrzebuje porady w związku z roz-
poczęciem własnego biznesu, uzyska bezpłatną pomoc. Porady 
są udzielane przez adwokatów lub radców prawnych. W Urzędzie 
Miasta Bełchatowa (ul. T. Kościuszki 1) z pomocy prawnej moż-
na skorzystać w następujących terminach: ● poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek - godz. 11.00-15.00, ● wtorek - godz. 14.00-18.00.

W Starostwie Powiatowym w Bełchatowie (ul. Pabianicka 34) 
bezpłatna pomoc prawna jest dostępna w: ● poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek - godz. 8.00-12.00, ● wtorek - godz. 11.30-15.30.

(s)

Z
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ciąg dalszy na str.  7

anking Perspektyw stanowi podsumowanie poziomu kształ-
cenia w polskich szkołach ponadgimnazjalnych - liceach  

i technikach. Punkty, które decydują o końcowej pozycji danej szko-
ły są przyznawane za: wyniki matury z przedmiotów obowiązko-
wych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, sukcesy uczniów 
w olimpiadach przedmiotowych. W przypadku techników dodawa-
ne są dodatkowe punkty za wyniki z egzaminu zawodowego.

Technikum Nowo-
czesnych Technolo-
gii im. Jana Pawła II 
w Kleszczowie uzyska-
ło cztery pierwsze miej-
sca. Poza zwycięstwem  
w głównym rankingu 
okazało się najlepsze 
w Polsce w rankingu 
maturalnym techników, 
najlepsze w Polsce w 
rankingu egzaminów 

zawodowych w technikach. TNT zajęło też I miejsce w wojewódz-
twie łódzkim. Dodajmy, że Liceum Ogólnokształcące im. Jana Paw-
ła II w Kleszczowie uplasowało się na 39 miejscu w województwie 
łódzkim.

Kolejne ponadgimnazjalne szkoły techniczne z województwa 
łódzkiego w ogólnopolskim rankingu Perspektyw znalazły się na  
16. miejscu (Technikum nr 2 w ZSE im. Stanisława Staszica  
w Zduńskiej Woli) oraz na 17. miejscu (Technikum nr 10 w ZSP  
nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi).

Finałowa gala
14 stycznia na finałową galę, której uczestnicy zgromadzeni 

w audytorium Uniwersytetu Warszawskiego usłyszeli wyniki ran-
kingu Perspektyw, oprócz delegacji kilkudziesięciu najlepszych pol-
skich liceów i techników przyjechali rektorzy szkół wyższych, kura-
torzy oświaty i dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, 
a także samorządowcy.

Do udziału w tej uroczystości prezes Fundacji Edukacyj-
nej „Perspektywy” i przewodniczący Kapituły Rankingu zaprosi-
li też wójta gminy Kleszczów, Sławomira Chojnowskiego. Tech-
nikum Nowoczesnych Technologii reprezentowała dyrektor 
Agnieszka Nagoda-Gębicz, nauczyciele Paulina Kowalczyk-Pyka  
i Piotr Zawiasa oraz siedmioro uczniów: Hubert Marszałek z  Opocz-
na, Maciej Kaniewski z Piotrkowa Trybunalskiego, Natalia Gaik  
z Sulmierzyc, Jakub Dudziński z Przedborza, Łukasz Kuśmierek 
z Kleszczowa, Wiktoria Kurek z Działoszyna i Adrian Piątek z Parzy-
miechów. (zdjęcie uczestników gali – na stronie 7).

W radiowej „Trójce”, która przedstawicieli Technikum Nowocze-
snych Technologii w Kleszczowie wkrótce po zakończeniu gali za-
prosiła do popołudniowej audycji „Zapraszamy do Trójki”, prowa-
dzonej przez Roberta Kantereita, na pytanie prowadzącego: „Fajna 
szkoła? Co w niej jest takiego fajnego?” uczeń I klasy TNT, Hubert 
Marszałek zwrócił przede wszystkim uwagę na otwartość nauczy-

Powiatowe forum
i 3 lutego w Hotelu Wodnik na Słoku odbędzie się I Fo-
rum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego, organizowane  

z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. W pierwszym 
dniu uczestnicy będą świadkami dyskusji, poświęconej źródłom fi-
nansowania przedsiębiorstw, a także - trendom w technologiach 
i współpracy nauki i biznesu. Wystąpienia przedstawicieli klubów 
SKRA i GKS mają dotyczyć sportowej marki regionu. 

Drugi dzień forum zdominuje temat współpracy biznesu z sa-
morządami. Prezentować się będą m.in. przedstawiciele powiatu 
stalowowolskiego i słupskiego, goście z Litwy i Niemiec. Odbędzie 
się też panel dyskusyjny, dotyczący odnawialnych źródeł energii. 

Więcej informacji zainteresowani uzyskają w Zespole ds. Pro-
mocji w starostwie: tel.44/ 635-86-42.

(s)

R 2
Wielki sukces technikum

Świadczenie rodzicielskie  
- nowa forma pomocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, 
że od 1 stycznia 2016 r. w wyniku nowelizacji ustawy o świadcze-
niach rodzinnych została wprowadzona możliwość ubiegania się 
o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie. Kwotę 1 tys. zł 
miesięcznie przez cały rok będą mogły otrzymywać rodziny, którym 
urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu 
rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Z tego nowego świadczenia będą mogli skorzystać między in-
nymi: • studenci, • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestro-
wane w Urzędzie Pracy czy nie), • osoby pracujące na umowach 
cywilno-prawnych.

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się 
osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność go-
spodarczą, jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

WAŻNE: Ze świadczenia rodzicielskiego będą mogli skorzystać 
rodzice, których dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r., a któ-
rzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. W takim przypad-
ku świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycz-
nia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio 
dłużej w przypadku wieloraczków). Świadczenie wynosi 1 tys. zł 
miesięcznie netto.

Nowe świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu 
rodziny i można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku 
urodzenia, bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 
65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni 
- czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni. 

Ze świadczenia rodzicielskiego nie mogą skorzystać osoby 
otrzymujące zasiłek macierzyński. W momencie, gdy jeden rodzic 
otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie może skorzystać 
ze świadczenia rodzicielskiego. Nowy zasiłek nie przysługuje rów-
nież osobom, które korzystają z tego typu świadczeń - z tytułu uro-
dzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubez-
pieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

Rodzic po świadczenie może się zgłosić w ciągu 3 miesięcy 
od daty urodzenia dziecka. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, 
świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wnio-
sku. Wniosek można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Kleszczowie. Wzór wniosku o świadczenie rodziciel-
skie został określony w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy  
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284).

UWAGA! Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu 
w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy usta-
laniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzin-
nych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem telefonu 44/ 731 36 32.

INFORMACJA
Wójt Gminy Kleszczów na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
(t. j Dz.U.2015.1774 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie  
Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został  
wywieszony na tab l icy  og łoszeń wykaz n ieruchomości  
przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie Łękińsko,  
gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie. Informacja  
o  wyw ieszen iu  wykazu  podana  zos ta ła  do  pub l i czne j  
wiadomości w prasie lokalnej oraz została opublikowana  
w Biuletynie Informacj i  Publ icznej www.bipkleszczow.pl  
i na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.
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Historyczny sukces
W szkolnych eliminacjach Konkursu Wie-
dzy Historycznej „Wojna obronna Polski 
1939 rok” dwaj uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Łękińsku (Bartłomiej Bednarz - kl. 
VI i Przemysław Muskała - kl. IV) uzyska-
li awans do etapu powiatowego. 15 grud-
nia czwartoklasista P. Muskała zajął drugie 
miejsce na szczeblu powiatowym. To suk-
ces  znaczący, bowiem przedmiotem kon-
kursu były wydarzenia, które przerabiane 
są dopiero w II semestrze w klasie VI.

Wiedzą dużo 
o racjonalnym żywieniu
Wanda Gwoździk (kl. VI), Mateusz Miarka 
i Mikołaj Sokołowski (kl. V) 15 grudnia re-
prezentowali szkołę z Łękińska w Powia-
towym Konkursie Wiedzy o Racjonalnym 
Żywieniu „Żyj zdrowo, wesoło i kolorowo”, 
zorganizowanym w Bełchatowie. Zadaniem 
drużyn było rozwiązanie testu, dokonanie 
wyboru zdrowej przekąski i uzasadnienie 
tego wyboru oraz udział w części sprawno-
ściowej. Po podliczeniu wyników punkto-
wych okazało się, że uczniowie z Łękińska 
wywalczyli II miejsce, przegrywając ze zwy-
cięzcami tylko jednym punktem.

Przedszkolaki na uniwersy-
teckich zajęciach 
w… gimnazjum
Pięciolatki z przedszkola w Łuszczanowi-
cach odwiedziły 13 stycznia kleszczow-
skie gimnazjum, gdzie wzięły udział w za-
jęciach prowadzonych w ramach programu 

Uniwersytet Przedszkolaka, który powstał 
we współpracy przedszkola ze Szkolnym 
Kołem Naukowym (SKN) z Biologii. Ucznio-
wie z SKN opowiedzieli dzieciom o spra-
wach związanych z tematyką oddychania 
oraz anatomią układu oddechowego czło-
wieka.

„Dopalacze - odsłona 
piekła”
Przy współpracy z Gminną Komisją Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Kleszczowie w gimnazjum zorganizowane 
zostały w grudniu profi laktyczne warsztaty. 
Poprowadziła je Barbara Chybalska-Cichoń, 
współautorka książki „Dopalacze - odsło-
na piekła”. Uczniowie poznali autentyczne 
przekazy osób, które uwikłały się w uzależ-
nienie od dopalaczy. Na zakończenie zajęć 
każdy z uczestników warsztatów otrzymał 
od prowadzących książkę.

Profilaktyczne zajęcia 
w ZSP
„Wykrzycz swoje imię” to temat zajęć pro-
filaktycznych, które 18 grudnia odbyły się 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie. Poświęcono je konstruk-
tywnemu zarządzaniu emocjami i niwelo-
waniu skutków stresu. Dopełnieniem zajęć 
był spektakl profilaktyczny „Bilet do raju”, 
w wykonaniu krakowskiego teatru ,,Kurty-
na”. Podejmował on m.in. problematykę re-
lacji w rodzinie i sprawę braku autorytetów.
Głównym celem zajęć było rozwijanie 
umiejętności psychospołecznych uczniów 
i uczenie ich rozpoznawania stanów emo-
cjonalnych (własnych i otoczenia), efek-
tywnego zarządzania nimi oraz wyrobienie 
odporności na stres.

Awans w olimpiadzie 
geograficznej
Dwie uczennice Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kleszczowie Marta Jagieła (III 
a) i Magdalena Kochanowska (II a) prze-
szły pomyślnie eliminacje pierwszego eta-
pu Olimpiady Geografi cznej, przechodząc 
do etapu rejonowego, który obejmuje woje-
wództwa łódzkie i świętokrzyskie.

O godnej opiece 
dla seniorów
lacówka kleszczowska jest pięknym 
domem - zarówno architektonicz-

nie, jak i ergonomicznie - jeżeli tak możemy 
mówić. Tam wszystko jest na swoim miej-
scu. To jest taka placówka, w której każ-
da osoba, która się znajdzie będzie mogła 
znaleźć godne warunki do życia, do szczę-
ścia - te słowa, opisujące Dom św. Barbary 
w Kleszczowie, padły z ust senatora dr Ry-
szarda Majera podczas audycji „Świadczyć 
miłosierdzie”, nadanej 31 grudnia na ante-
nie Radia Jasna Góra.

W cyklu audycji poświęconych proble-
mom starości i szeroko rozumianym spra-
wom osób w podeszłym wieku uczestniczy 
też regularnie ksiądz Sławomir Bednarski - 
wikariusz parafi i w Kleszczowie, a zarazem 
prezes Fundacji Servire Homini oraz Artur 
Dąbrowski - prezes Akcji Katolickiej Archi-
diecezji Częstochowskiej. Audycje są emi-
towane w czwartki o godz. 14.

(s)

Finał WOŚP
zkoła z Łękińska uczestniczyła w fi -
nale WOŚP już po raz trzynasty. 

Sześcioro uczniów klas V i VI pod opieką 
nauczycielek prowadziło zbiórkę przy miej-
scowym kościele oraz na ulicach Łękińska. 
Dzięki hojności ofiarodawców uczniowie 
zebrali kwotę prawie 1230 zł.

Wolontariusze Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleszczowie w trakcie 
niedzielnego finału nie tylko zbierali dat-
ki, udzielali się również artystycznie i kuli-
narnie. 

Efekt działań realizowanych na terenie 
kompleksu SOLPARK oraz zbiórki, prowa-
dzonej także na ulicach Kleszczowa, to po-
nad 5200 zł.

Organizatorzy finału WOŚP w gmi-
nie Kleszczów składają serdeczne podzię-
kowania wszystkim darczyńcom, a także 
osobom, które w jakikolwiek sposób przy-
czyniły się do właściwego przebiegu tej ak-
cji (m.in. rodzicom kwestujących uczniów 
szkoły w Łękińsku i policjantom z Posterun-
ku Policji w Kleszczowie).

(s)

Kolejny raz zaśpiewają w obcych językach
o raz kolejny utalentowani wokalnie uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych będą mogli rywalizować, śpiewając hity w języku angielskim, hiszpańskim 

bądź niemieckim. Będzie to już piąta edycja Konkursu Piosenki Obcojęzycznej w Kleszczo-
wie. Konkurs odbędzie się 9 lutego w auli kompleksu SOLPARK przy ul. Sportowej 8. Po-
czątek - godz. 9.00.

Zgłoszenia uczestników z powiatów bełchatowskiego, radomszczańskiego i pajęczań-
skiego są przyjmowane do 3 lutego. Wypełnione karty należy przesyłać na adres konkurs.
piosenki@zspkleszczow.pl. Jeden z regulaminowych wymogów to czas trwania utworu - 
nie więcej niż 3 minuty. „Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczestników, 
a każdy uczestnik może wykonywać tylko jeden utwór w wybranym przez siebie języku” - 
to kolejny zapis regulaminu. Jury przyzna nagrodę główną Grand Prix w kategoriach: gim-
nazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

(s)

S
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Szkolne wieści
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aszym czytelnikom dłużni jesteśmy informację o wynikach III 
Przedszkolno-Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Kolę-

dować Małemu”. Zorganizowało go w grudniu samorządowe przed-
szkole w Kleszczowie. Wykonawcy z przedszkoli i szkół naszej gmi-
ny zaprezentowali się w repertuarze pastorałkowym i kolędowym. Ich 
występy na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie oce-
niało 3-osobowe jury, złożone z nauczycieli muzyki. Jurorzy (Mar-
ta Kołatek, Sławomir Szafrański i Tomasz Stępień) zachęcili małych 
wykonawców do występu, wykonując na otwarcie konkursu jedną  
z najpopularniejszych kolęd „W żłobie leży”.

Podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach śpiewaczej ry-
walizacji dzieci towarzyszyły dwa główne cele - przybliżenie trady-
cji bożonarodzeniowego kolędowania i uwrażliwienie młodych ludzi  
na piękno tych tradycji.

W konkursie wzięło udział 20 uczestników. Poddani ocenie juro-
rów najwyższe miejsca zajęli: 

Kategoria PRZEDSZKOLA:
● I m. ex aequo Marta Gorząd (PPS w Kleszczowie) i Pola Ja-

rząbkowska (PPS w Łuszczanowicach); ● II m. - Joanna Borowiec-
ka (PPS w Łękińsku); ● III m. - Natasza Kułak (PPS w Kleszczowie).

Kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE:
● I m. - Bianka Cybulska (SP w Kleszczowie); ● II m. - Zofia Bia-

łek (SP w Łękińsku); ● III m. - Amelia Witasik (SP w Kleszczowie);  
● wyróżnienie - Nikola Zawodzińska (SP w Kleszczowie).

Laureaci I, II i III miejsca oraz zdobywcy wyróżnień zostali za-
proszeni do Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, by zaśpiewać 
podczas przedświątecznego kiermaszu charytatywnego. Obszer-
ną galerię zdjęć z tegoż konkursu obejrzeć można na internetowej 
stronie przedszkola w Kleszczowie (www.wikom.pl/ppskleszczow).

(s)

cieli i ich partnerstwo w stosunku do uczniów, a także na dużą licz-
bę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

W tej 11-minutowej audycji oprócz obszernych wypowiedzi dy-
rektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych znalazło się miejsce na 
ocenę samego rankingu Perspektyw, jak też na podkreślenie ran-
gi sukcesu, odniesionego przez tak „młodą” szkołę z Kleszczowa.

– Należy podkreślić, że ta szkoła została założona w 2009 roku 
- mówił Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspek-
tywy. – Jest to sukces budowany od zera. I jest to niesamowity suk-
ces - w ciągu sześciu lat dojść do poziomu najlepszego technikum 
w Polsce!

Głośno w mediach
Pierwsze miejsce Technikum Nowoczesnych Technologii im. 

Jana Pawła II w Kleszczowie wśród 1817 techników z całej Pol-
ski, analizowanych w tegorocznym rankingu Perspektyw, wzbudzi-
ło niemałe zainteresowanie innych mediów. Redakcje gazet, roz-
głośnie radiowe i nadawcy telewizyjni szeroko informowali o tym 
sukcesie. Do większości tych materiałów - relacji, wywiadów i infor-
macji - można sięgnąć, korzystając z linków, podanych na stronie 
internetowej ZSP w Kleszczowie (www.zspkleszczow.pl).

Wcześnie rano 18 stycznia w kleszczowskim zespole szkół po-
jawiła się ekipa stacji TVN. Stąd nadany został kilkuminutowy mate-
riał z udziałem dyrektorki ZSP, nauczyciela mechatroniki dr Krzysz-

tofa Smółki oraz Pauliny - jednej z czterech uczennic Technikum 
Nowoczesnych Technologii. Dziennikarz Dzień Dobry TVN Mar-
cin Sawicki pytał rozmówców m.in. o to, czego można się nauczyć 
w klasie o profilu mechatronicznym; jakie jest zapotrzebowanie na 
rynku pracy na ludzi z takim właśnie wykształceniem zawodowym; 
czym absolwentów gimnazjów kusi kleszczowska szkoła, sko-
ro zgłaszają się tu osoby mieszkające w wielu odległych miastach 
i gminach? 

Marta Cichocka z TVP Łódź w materiale wyemitowanym 
17 stycznia obszernie informowała o tym, co jest oceniane w ran-
kingu Perspektyw. Pokazywała też migawki z zajęć prowadzonych 
w technikum. Obok dyrektor A. Nagody-Gębicz wypowiadali się: ab-
solwent TNT Maciej Szymczak, uczniowie: Mikołaj Samaszek i Pa-
tryk Pacholik, a także wykładowca K. Smółka.

– Absolwenci, którzy już pracują w zakładach przemysłowych 
gminy Kleszczów są bardzo dobrymi pracowni kami. Prezesi do 
mnie się zwracają z pytaniami czy więcej będzie takich absolwen-
tów – to fragment dłuższej wypowiedzi dyrektor ZSP w Kleszczo-
wie dla Polskiego Radia 24.

– Od samego początku istnienia szkoły głównym moim priory-
tetem była wysoka jakość kształcenia i wychowania uczniów – mó-
wiła dyrektor dziennikarzowi Radia Łódź - Wojciechowi Bojdo. –  
Z tego względu pozyskiwałam kadrę o najwyższych kwalifikacjach. 
Jeżeli chodzi o profesorów doktorów z Politechniki Łódzkiej to głów-
nie zajmują się oni kształceniem zawodowym.

Podstawy sukcesu
Obszerne materiały prasowe poświęcone naszej szkole ukaza-

ły się w „Gazecie Wyborczej” i „Dzienniku Łódzkim”. W regionalnym 
dzienniku dyrektor A. Nagoda-Gębicz miała okazję opowiedzieć 
więcej o podstawach sukcesu TNT. Stwierdziła m. in. „najważniej-
sze jest to, aby była konsekwentna i systematyczna praca. Ważna 
także na poziomie szkoły gimnazjalnej, a nie tylko szkoły podsta-
wowej, jest współpraca z rodzicami. Oczywiście nie można nie do-
cenić bazy dydaktycznej i sportowej. My akurat mamy bardzo do-
bre warunki, które stworzył nam nasz organ prowadzący, jakim jest 
gmina Kleszczów. Chcę też podkreślić, że potencjałem tej szkoły są 
znakomici nauczyciele i młodzież, która chce dążyć do jak najlep-
szych wyników”.

Każdej ze szkół, które w tegorocznym rankingu znalazły się na 
podium, portal PERSPEKTYWY poświęcił odrębny artykuł. Mate-
riał o kleszczowskim Technikum Nowoczesnych Technologii zna-
leźć można pod adresem: http://www.perspektywy.pl/portal/index.
php?option=com_content&view=article&id=2611:inwestycja-w-przy
szlosc&catid=181&Itemid=353.

Foto z portalu Perspektywy.
J. Strachocki

Wielki sukces technikum

Piękne kolędowanie

ciąg dalszy ze str.  5
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Szkolne www
w nowej odsłonie

ruchomiona wiosną 2002 roku strona internetowa Szkoły Podstawowej 
im. J. Korczaka w Kleszczowie doczekała się kolejnej, tym razem rady-

kalnej przebudowy. Internetowa witryna podstawówki, otwierająca się po wpisaniu 
adresu www.spkleszczow.republika.pl, uruchomiona została z okazji uroczystości 
nadania szkole imienia Janusza Korczaka.

- Jej konstrukcja była bardzo prosta, ale dzięki niej mogliśmy publikować 
w sieci informacje o naszej szkole, o ważnych dla nas wydarzeniach, o sukce-
sach naszych uczniów - mówi nauczycielka Justyna Klimczyk, która zajmowała się 
zarówno tworzeniem, jak i prowadzeniem kolejnych wersji strony www.

Pierwsza przebudowa nastąpiła z końcem 2003 roku. Nowy szablon pozwalał 
łatwiej dodawać nowe informacje i zmieniać elementy grafi ki.

Kolejna modyfi kacja witryny nastąpiła około roku 2009. Na tytułowym pasku 
zmontowanym ze zdjęć szkolnych budynków został umieszczony rysunek patrona 
w otoczeniu dzieci, pojawił się też herb gminy Kleszczów. Nowy schemat pozwalał 
wstawiać najpilniejsze komunikaty już na głównej stronie.

- Z każdym rokiem wzbogacaliśmy stronę o nowe działy, które zawierały mnó-
stwo informacji ważnych dla całej społeczności szkolnej - mówi J. Klimczyk.

- Całkowicie nową stronę uruchomiliśmy w drugiej połowie grudnia 2015 r. - 
informuje Mariola Świderska-Kulka, dyrektor szkoły w Kleszczowie. - Można na 
nią wchodzić poprzez stary adres, jak też z nowego, prostszego www.spklesz-
czow.pl.

Strona została stworzona przy współpracy Justyny Klimczyk oraz pracujące-
go w szkole informatyka Krzysztofa Kątnego. Wykorzystał do tego celu popular-
ny, darmowy system zarządzania internetową treścią o nazwie WordPress, któ-

ry umożliwia łatwe dodawanie, modyfi kowanie i usuwanie tekstów, tabel, grafi k, 
zdjęć, a także fi lmów.

Stronę wyróżnia całkowicie nowa grafi ka, inny układ menu, pojawiła się także 
wyszukiwarka. Szata grafi czna - zgodnie z intencją twórczyni strony - będzie się 
zmieniać w zależności od pór roku. Uruchomiono specyfi czny, szkolny licznik - od-
mierza on czas, jaki pozostał do najbliższych wakacji.

Umieszczony w obrębie strony odnośnik pozwala otworzyć starą zawartość 

internetowej witryny. Historyczny dział „Z życia szkoły” często odwiedzają absol-
wenci kleszczowskiej podstawówki.

- Liczymy na to, że nowa strona przypadnie do gustu jej użytkownikom - mówi 
dyrektor M. Świderska-Kulka.

(s)

Politechniczne zajęcia uczniów TNT
Podstawowe zasady projektowania systemów automatyki w nowo-
czesnych, inteligentnych budynkach były jednym z przedmiotów za-
jęć, które uczniowie klasy III TNT odbyli 15 grudnia na Politechnice 
Łódzkiej, w Katedrze Aparatów Elektrycznych.

Zajęcia te były okazją do powtórzenia i utrwalenia materiału przed 
egzaminem sprawdzającym kwalifi kacje z zakresu eksploatacji in-
stalacji i sieci elektroenergetycznych (tzw. „uprawnienia SEP”). Przy 
okazji uczniowie zwiedzili Centrum Technologii Informatycznych.

„Góra grosza” także w podstawówce
W grudniu w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie 
pedagog szkolny wraz z Samorządem Uczniowskim przeprowadzili 
akcję „Góra grosza”. Przypomnijmy, że celem zbiórki groszowych 
monet jest gromadzenie funduszy na pomoc dzieciom, które 
wychowują się poza własną rodziną, w tym na tworzenie
 i dofi nansowanie dla domów dziecka, rodzinnych domów dziecka 
i innych form zastępczej pomocy rodzicielskiej. Łączny efekt zbiórki 
to 1009,41 zł. Największe kwoty zebrali uczniowie z następujących 
klas: ● kl. IV a - 129,38 zł, ● kl. II d - 124,64 zł, ● kl. III c - 116,46 zł, 
● kl. V b - 116,02 zł, ● kl. I d- 94,92 zł, ● kl. V a - 54,11 zł.

Rozgrzewka przed właściwym egzaminem
12 stycznia uczniowie szóstych klas sprawdzali swoją wiedzę pod-
czas Próbnego Egzaminu Szóstoklasisty z Operonem, do którego 
materiały przygotowało Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Pierw-
sza część próby, w trakcie której uczestnicy rozwiązywali zadania 
z języka polskiego i matematyki trwała 80 minut. W drugiej, 45-minu-
towej zajmowali się językiem angielskim. Ogólnopolski sprawdzian 
szóstoklasistów, który zaplanowany jest w kwietniu, będzie jeszcze 
poprzedzony innymi próbnymi sprawdzianami.

Opracowano z wykorzystaniem informacji i zdjęć
przekazanych przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

Zimowe półkolonie
zęść uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych 
w gminie Kleszczów będzie mogła podczas zbliżających się 

ferii spędzać kilka godzin dziennie na zajęciach organizowanych 
przez Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie. 

Pięciodniowe półkolonie potrwają od 22 do 26 lutego i będą 
w nich uczestniczyć zgłoszeni uczniowie w wieku od 7 do 10 lat.

Nabór dzieci był prowadzony do 15 stycznia włącznie. Zgod-
nie z regulaminem rekrutacji odpłatność rodziców za udział dziecka 
w półkoloniach wyniosła 100 zł, a w przypadku rodziców posiada-
jących Kartę Dużej Rodziny - połowę tej kwoty.

(s)
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Strażacy szykują  
się do wyborów

ozpoczął się cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych 
w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie 

gminy Kleszczów. 390 osób - tylu mieszkańców według danych 
z ubiegłorocznych sprawozdań działa w roli strażaków-ochotni-
ków w dziewięciu jednostkach OSP (Antoniówka, Czyżów, Dębina, 
Kamień, Kleszczów, Łękińsko, Łuszczanowice, Wolica, Żłobnica). 
W tym gronie było 264 mężczyzn w wieku do 65 lat, 52 mężczyzn 
w wieku powyżej 65 lat oraz 57 kobiet z czterech kobiecych drużyn 
OSP (Kleszczów, Łękińsko, Łuszczanowice, Wolica).

Dwie gminne jednostki OSP (Kleszczów i Łękińsko) funkcjo-
nują w ramach Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego, natomiast 
w t rzech jednostkach 
(Kleszczów, Łękińsko, 
Żłobnica) zostały powoła-
ne Jednostki Operacyjno-
-Techniczne III kategorii. 

2 3  s t y c z n i a  j a k o 
pierwsi odbyli walne ze-
branie sprawozdawczo-
-wyborcze członkowie 

jednostki OSP w Łuszczanowicach (na zdjęciu). Kolejne zebrania 
odbędą się w następujących terminach:
Jednostka OSP Data zebrania Godzina
Czyżów 6 lutego 17.00

Antoniówka 13 lutego 17.00

Łękińsko 20 lutego 17.00

Kleszczów 26 lutego 17.00

Wolica 5 marca 18.00

Dębina 12 marca 18.00

Kamień 17 marca 17.00

Żłobnica 19 marca 18.00

Na zakończenie cyklu strażackich zebrań sprawozdawczo-wy-
borczych odbędzie się zebranie Oddziału Gminnego ZOSP RP. 
Jego termin ustalono na dzień 16 kwietnia, godz. 18.00, a miejsce - 
OSP Kleszczów, ul. Główna 74.

(s)

Wakacyjne obozy  
- zapisy do 11 lutego

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie ogłasza zapisy na 
obozy letnie w 2016 roku dla uczniów szkół podstawowych, 

uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i młodzieży studiu-
jącej (niepracującej) oraz członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Kleszczów. Proponowane wyjazdy mają charakter eduka-
cyjno-rekreacyjny.
Oto szczegóły oferty letniego wypoczynku:
I. Uczniowie szkół podstawowych - klasy I-III

 1.  14-dniowy obóz teatralno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim
 2. 7-dniowy obóz muzyczno-rekreacyjny w górach

II. Uczniowie szkół podstawowych - klasy IV-VI
 1. 14-dniowy obóz teatralno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim
 2.  14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny na Pojezierzu Ma-

zurskim lub Pojezierzu Suwalskim z elementami survivalu
III. Uczniowie gimnazjum
 1.  14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyc-

kim z elementami survivalu
 2.  14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny na Pojezierzu Ma-

zurskim lub Pojezierzu Suwalskim z elementami survivalu
IV.   Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i niepracujący stu-

denci
14-dniowy pobyt w Czarnogórze, połączony z poznawaniem histo-
rii i kultury regionu.
Wymagane dokumenty: ● ważny paszport (w przypadku osób 
niepełnoletnich), ● ważny paszport lub dowód osobisty (w przypad-
ku osób pełnoletnich)
V. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów
14-dniowy wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny nad Morze Bałtyckie - 
wyjazd bezpłatny.
ODPŁATNOŚĆ: ● 7-dniowy obóz krajowy - 100 zł, ● 14-dniowy 
obóz krajowy - 150 zł, ● 14-dniowy obóz zagraniczny - 250 zł
UWAGA!
  1)  Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obo-

zu.
  2)  W obozie mogą brać udział uczniowie i studenci uczący się, 

niepracujący, którzy nie ukończyli 25. roku życia, posiadający 
stałe zameldowanie oraz stale zamieszkujący wraz z rodzicem 
lub prawnym opiekunem na terenie gminy Kleszczów - co naj-
mniej 1 rok do dnia zapisu.

  3)  Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów 
są przyjmowane w siedzibie GOK w Kleszczowie w następują-
cych dniach: ● poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 
7.30-15.00, ● wtorek w godz. 7.30-19.00. Osoby dokonujące 
zapisu w godzinach popołudniowych (15.00-19.00), zobowiąza-
ne są do wcześniejszego uiszczenia wpłaty na wskazany przez 
GOK rachunek bankowy i przedłożenia dowodu wpłaty pod-
czas zapisu.

  4)  Przy dokonaniu zapisu konieczne jest: ● podanie danych 
osobowych uczestnika, ● przedłożenie aktualnej legityma-
cji uczniowskiej lub studenckiej, ● złożenie oświadczeń rodzi-
ca lub prawnego opiekuna, ● uiszczenie opłaty wpisowego lub 
przedłożenie dowodu wpłaty, ● złożenie prawidłowo wypełnio-
nej karty kwalifikacyjnej.

  5)  Karty kwalifikacyjne i oświadczenia - do odebrania w sekretaria-
tach szkół i siedzibie GOK w Kleszczowie.

  6)  Zapisy wyłącznie do dnia 11 lutego 2016 roku - zapisy po termi-
nie ustalonym przez GOK nie będą brane pod uwagę.

  7)  Warunkiem zorganizowania danej formy wypoczynku jest zgło-
szenie się co najmniej 20 uczestników.

  8)  Konkretny termin oraz miejsce obozu podane zostaną po roz-
strzygnięciu przetargu. 

  9)  Możliwość rozpoczęcia w/w obozów letnich - od 26 czerwca do 
30 lipca 2016 roku.

10)  Bliższe informacje dotyczące obozów są udzielane w siedzibie 
GOK w Kleszczowie lub pod numerem telefonu 44/ 731-32-30.

R G
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Prosto z SOLPARKU
Naucz się pływać
Chcesz nauczyć swoje dziecko pływać? A może sam chcesz spró-
bować? SOLPARK wprowadził do swojej oferty lekcje indywidual-
nej nauki pływania. Zajęcia te skierowane są do osób, chcących 
doskonalić określoną technikę, „nadrobić materiał” lub po prostu 
zdobyć dodatkowe umiejętności. Zapisy pod nr tel. 512 216 621.

Dodatkowe godziny aquacyclingu
W związku z dużym zainteresowaniem rowerkami wodnymi, SOL-
PARK uruchomił dodatkowe dwie godziny aquacyclingu w każdy 
czwartek. To ciekawa odmiana aktywności dla fanów jednośladów, 
spiningu oraz aqua aerobiku. Polecany jest osobom w każdym wie-
ku, szczególnie tym które chcą zrzucić zbędne kilogramy, zreduko-
wać cellulit oraz usprawnić krążenie, nie obciążając przy tym sta-
wów.
Zajęcia aquacyclingu są prowadzone w małych 7-osobowych gru-
pach, pod fachowym okiem wykwalifikowanych instruktorów i przy 
dynamicznej muzyce. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, 
konieczna jest rezerwacja pod nr tel. 44/ 731 65 01 na wybrane za-
jęcia. Terminy: poniedziałek - 19:30 i 20:30, środa - 18:00 i 19:00, 
czwartek - 18:00 i 19:00.

Zajęcia dodatkowe dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2016 obowiązuje nowy harmonogram zajęć dodat-
kowych dla mieszkańców Gminy Kleszczów, finansowanych przez 
Urząd Gminy. Do uczestnictwa w nich uprawnia karnet obejmują-
cy osiem wejść w miesiącu na dowolne zajęcia. Terminy zajęć: ● 
ZUMBA - wtorek 19:00, ● KICK-BOXING - wtorek 20:00, ● YOGA - 
środa 17:30, ● AEROBIK - środa 19:00. Ponadto dla seniorów z te-
renu gminy Kleszczów organizowane są zajęcia AQUA AEROBIKU 
-  w każdy wtorek o godz. 10:00.

Walentynkowe seanse
„Planeta singli” to filmowa komedia, na której pokaz w przeddzień 
Walentynek, w sobotę 13 lutego zaprasza SOLPARK. Seanse 
o godz. 17.00 i 20.00, cena biletu – 17 zł. 

Jeszcze o podsumowaniach
rzedstawiciele LKS Omega Kleszczów wzięli udział w po-
wiatowym podsumowaniu roku sportowego 2015. W gronie 

dziesięciu najlepszych sportowców LZS powiatu bełchatowskiego 
znalazło się miejsce dla pięciu sportowców Omegi: 1. Sylwia Oleś-
kiewicz; 2. Weronika Chojka; 3. Klaudia Ołubek; 4. Przemysław 
Gawrysiak; 6. Marta Olczyk. W kategorii „Odkrycie sportowe roku” 
znaleźli się Sergiusz Urbaniak i Oskar Ołubek, a w gronie wyróżnio-
nych trenerów - Sebastian Ołubek i Tomasz Bednarski.

Turniejem upamiętnią  
Z. Perońskiego

a niedzielę 31 stycznia został zapowiedziany I Gminny Tur-
niej im. Zdzisława Perońskiego. W hali SOLPARKU w roz-

grywkach piłki nożnej wystąpi kilkanaście drużyn, nie tylko z tere-
nu naszej gminy. Turniej jest organizowany przy współpracy klubów 
Omega Kleszczów i Alfa Kleszczów, w których działał zmarły pod 
koniec listopada ub. roku Zdzisław Peroński. Jak czytamy na face-
bookowej stronie Alfy w organizację turnieju zaangażowani są rów-
nież zawodnicy i kibice. Początek rozgrywek o godz. 9.00.

Ruszył plebiscyt sportowy
VII Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Regionu Bełcha-
towskiego w 2015 roku można głosować na 15 kandydatów. 

Jest wśród nich dwoje sportowców związanych z Kleszczowem: 
Sylwia Oleśkiewicz (podnoszenie ciężarów, LKS Omega Klesz-
czów) i Patryk Chojnowski (tenis stołowy, Dekorglass Działdowo). 
Kandydatury wszystkich sportowców, a także zasady głosowania 
znaleźć można na stronie www.belsport.pl/plebiscy/11849-vii-ple-
biscyt-w-jednym-miejscu.html. Organizatorami plebiscytu są portal 
Belsport i Twoja Telewizja Lokalna Bełchatów.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

KOREPETYCJE
• fizyka • chemia

Tel. 601-692-345

Poszukuję działki budowlanej 
lub rolno-budowlanej  

o powierzchni od 2500 m kw., najlepiej  
w miejscowości Łuszczanowice  

(ewentualnie inne lokalizacje gmina Kleszczów).  

Kontakt: 604-485-224

OPIEKUN DZIENNY
zaopiekuje się dziećmi w wieku do lat 3

Łuszczanowice 17b, tel. 725-419-771

Sprzedam	mieszkanie		
w Łuszczanowicach 
o pow. 56,10 m kw.

Tel.	692-940-666

P

N

W
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W szkolnym sporcie
Juniorzy młodsi trenują. Od 19 stycznia ruszyły treningi piłkarskiej drużyny juniorów 
młodszych. W jej składzie gra jedenastu piłkarzy klasy sportowej Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kleszczowie.

Podium w Łodzi. 19 grudnia w Łodzi odbyło się podsumowanie rywalizacji sporto-
wej za rok kalendarzowy 2015 Ludowych Zespołów Sportowych. Kleszczowski Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych zajął w swojej kategorii III miejsce. Jest to kolejne podium 
w siedmioletniej historii szkoły.

Zdrowi i aktywni. Pod adresem http://blogiceo.nq.pl/zdrowoiaktywnie/ znaleźć moż-
na opis działań, które do tej pory podjęła Szkoła Podstawowa w Łękińsku w ramach pro-
gramu „WF z klasą”. Oprócz relacji z prowadzonych kampanii społecznych („Co dzień 
jedz zdrowo i kolorowo”, „Nowa dyscyplina sportowa w naszej szkole -aktywne prze-
rwy”) zamieszczana jest też dokumentacja zdjęciowa.

P. Gawrysiak na podium
W grudniowych pływackich Zimowych Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców 
klub LKS Omega Kleszczów reprezentował Przemysław Gawrysiak. W wyścigu na dy-

stansie 50 m stylem dowolnym uzyskał czas 0:21.92, co w kategorii młodzieżowców 
dało mu brązowy medal i klasę mistrzowską. W kategorii seniorów z tym rezultatem za-
jął 7. miejsce. Dystans 100 m. stylem dowolnym przepłynął w czasie 0:51.16 i zajął 36. 
miejsce. Lubelskie zawody miały aż 709 uczestników ze 140 klubów.

S p o r t

S p o r t

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
POLICJA  997
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Podziękowania za ofiarność
„Akcja – rehabilitacja”…
… to hasło przewodnie zorganizowanego po raz szósty kiermaszu 

charytatywnego dla podopiecznych hospicjum, prowadzonego przez Fun-
dację Gajusz. 

„Dziękujemy za obecność, za zrobione zakupy, za podarowane przed-
mioty, za wpłacane na konto Rady Rodziców pieniądze, za zjedzone cia-
sta i pierniki, za miłą i domową atmosferę, za słowa uznania i wsparcia” - 
czytamy na internetowej stronie przedszkola w Łuszczanowicach. Zebrana 
w wyniku grudniowej akcji kwota wyniosła ostatecznie 19.907,36 zł.

„Otwarci na Innych”
„Społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Klesz-

czowie pragnie serdecznie podziękować za hojność i dobre serce wszyst-
kim uczestnikom Przedświątecznego Kiermaszu Charytatywnego „Otwarci 
na Innych” oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej 
niezwykłej uroczystości.

Dzięki Wam zgromadziliśmy kwotę 10.084,92 zł, która w całości zosta-
nie przekazana na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrowie Ru-
sieckiej” - czytamy na internetowej stronie podstawówki w Kleszczowie.

Gimnazjaliści spełniają marzenia
Akcja charytatywna „Uwierz w marzenia, na nie nigdy nie jest za póź-

no” odbywała się na terenie gminy od 6 do 18 stycznia. 
W jej pro  wadzenie zaangażowało się 74 uczniów, głównie z klas  

I i II. W tym roku podczas zbiórki gimnazjaliści zebrali kwotę 2.746,88 zł.
„Zebrane pieniądze będą przeznaczone - jak co roku - na spełnienie 

marzeń podopiecznych fundacji „Mam Marzenie”. Wszystkim darczyńcom 
i wolontariuszom serdecznie dziękujemy” - informują organizatorzy z Gim-
nazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie.

(s)

GOK informuje i zaprasza
Gminny „Dzień Babci i Dziadka”

W sobotę 23 stycznia babcie i dziadkowie z terenu gminy 
Kleszczów uczestniczyli w corocznej gminnej imprezie, zorganizo-
wanej z okazji ich święta. Zgłoszenia osób chętnych wraz z wpłatą 

wpisowego przyjmo-
wane były w GOK do 
18 stycznia. Impreza 
„Dzień Babci i Dziad-
ka” została zorgani-
zowana w kompleksie 
S O L P A R K  K l e s z -
czów.

W  j e j  p r o g r a -
mie znalazły się ta-
kie atrakcje, jak: ● 
koncert Krystyny Gi-

żowskiej z zespołem, ● występy tancerzy z Akademii Tańca „A+S” 
z Częstochowy, ● karnawałowa zabawa taneczna przy muzyce 

zespołu KONKRET, 
● zabawy i konkur-
sy prowadzone przez 
inst ruktorów GOK. 
P r z e d  r o z p o c z ę -
ciem występu K. Gi-
żowskiej życzenia do 
obecnych na sali babć 
i dziadków skierował 
wójt gminy, Sławo-
mir Chojnowski oraz 
przewodniczący Rady 

Gminy, Sławomir Śluga. Do życzeń przyłączyła się dyrektor GOK, 
Sławomira Mrozowicz. Więcej informacji z święta babć i dziadków 
wraz ze zdjęciami podamy w następnym wydaniu „IK”.

Kleszczowscy twórcy w łódzkiej galerii
8 stycznia w łódzkiej galerii „Nasza Galeria” przy ul. Piotrkow-

skiej 17 odbył się wernisaż prac tkackich, wykonanych podczas 
warsztatów tkactwa artystycznego. Warsztaty w okresie zimowo-
-wiosennym 2015 roku zorganizował Gminny Ośrodek Kultury 
w Kleszczowie. W zajęciach prowadzonych przez artystę Józefa 
Jakubczyka udział brała grupa mieszkanek gminy Kleszczów: Ali-
cja Bujacz, Halina Chrząszcz, Jadwiga Cieślak, Teresa Domagała, 
Janina Gawor, Janina Gieroń, Lucyna Jakubczyk, Urszula Micha-
łek, Teresa Pawelec i Halina Skoczyńska.

T w o r z y w e m 
prac umieszczo-
nych na ramach 
tkackich była na-
t u r a l n a  w e ł n a 
owcza. Wystawę 
można oglądać do 
7 lutego, w godz. 
10.00-18.00.

Uczestniczki warsztatów wraz z dyrektor GOK - 
Sławomirą Mrozowicz w łódzkiej galerii

Muzycy także wyjadą na ferie
Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów 

podczas lutowych ferii wyjadą na 7-dniowy obóz szkoleniowo-re-
kreacyjny do miejscowości Ochotnica Dolna. Termin obozu ustalo-
ny został od 13 do 19 lutego. Wyjazd z parkingu obok Kompleksu 
SOLPARK - godz. 8.00. Organizatorem obozu jest Firma Tury-
styczna „JURKOWSKI” Wojciech Jurkowski z Ochotnicy Górnej.

(opr. s)




