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Jakie uczelnie 
wybrali?

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ze-
brał - jak co roku - informacje o tym, jaki 
kierunek kształcenia wybrali absolwenci, 
którzy zdawali maturę w maju 2015 roku. 
Analiza przekazanych nam danych jest nie-
zmiernie ciekawa. Wnioski mogą być bar-
dzo pomocne dla rodziców i uczniów te-
gorocznych trzecioklasistów gimnazjum 
w Kleszczowie oraz dla tych uczniów, któ-
rzy do matury przystąpią w przyszłym roku.

Więcej na str. 6.

Nowa inwestycja 
w Bogumiłowie
Wynajem i sprzedaż podnośników, po-

destów i ładowarek to opłacalny biznes. 
Zajmująca się nim firma Gizo działa na te-
renie naszej gminy od pięciu lat. Właśnie 
przeniosła się do nowej, stałej siedziby, 
zbudowanej w strefie przemysłowej „Bogu-
miłów”.

Więcej na str. 5.

Ćwiczenia obronne 
Pod kryptonimem „OC - listopad 2015” 

zostały przeprowadzone w Urzędzie Gmi-
ny 16 i 17 listopada ćwiczenia Obrony Cy-
wilnej. Okresowe szkolenia służą doskona-
leniu procedur reagowania kryzysowego 
i kierowania obronnością w trakcie prowa-
dzenia ewentualnych akcji ratowniczych z 
udziałem formacji OC, na bazie wytypowa-
nych jednostek Ochotniczej Straży Pożar-
nej z terenu gminy Kleszczów.

Więcej na str. 4.

Caritas czyli  
czynna miłość bliźniego

Caritas Polska - instytucja charytatywna Konferencji Episkopatu Pol-
ski obecna jest w naszym kraju od 25 lat, a dokładniej od 10 października 
1990 roku. O jej działalności słychać najczęściej wtedy, gdy organizowa-
ne są zbiórki na rzecz ofiar klęsk żywiołowych. Sporą popularność zdo-
była też prowadzona przed świętami Bożego Narodzenia sprzedaż świec 
Caritas, z której dochód zasila fundusze tej instytucji.

Więcej na str. 6.

DPS w Kleszczowie - otwarty
Metropolita częstochowski, ks. abp Wacław Depo dokonał 

otwarcia i poświęcenia Domu św. Barbary w Kleszczowie. Uro-
czystość odbyła się 3 grudnia. Więcej na str. 7.

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy, by te święta 
pozwoliły zapomnieć o codziennych troskach, 

przywołały miłe wspomnienia, 
były niepowtarzalnym i wyjątkowym czasem.

Nowy 2016 Rok 
niech sprzyja spełnianiu planów i marzeń, 

zarówno osobistych, rodzinnych, 
jak i zawodowych.

Serca otwarte  
jeszcze szerzej

Charytatywny kiermasz na rzecz Fundacji Gajusz, zor-
ganizowany 6 grudnia w ramach imprezy mikołajkowej, 
okazał się rekordowy - zarówno pod względem zaintere-
sowania darczyńców i kupujących, jak i zebranej kwoty, 
która zgodnie z zapowiedziami przeznaczona zostanie na 
rehabilitację dzieci z łódzkiego hospicjum.

Więcej na str. 5.

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR  CHOJNOWSKI

Przewodniczący
Rady Gminy

SŁAWOMIR  ŚLUGA
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å ciąg dalszy na str. 4

listopada i 1 grudnia odbyły się trzy otwarte spotkania kon-
sultacyjne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Kleszczów 2030+. W Łękińsku, Żłobnicy i Kleszczowie Krzysztof 
Rosenkiewicz, reprezentujący firmę Lider Projekt, przedstawił wpi-
sane w gminnej strategii propozycje kierunków rozwoju i wyzwania 
stojące przed naszą gminą w najbliższych latach.

U c z e s t n i c z ą -
cy w konsultacjach 
mieszkańcy, a tak-
że przedstawiciele 
gminnego samorzą-
du, firm oraz insty-
tucji dowiedzieli się, 
jakie cele średnio-
okresowe możliwe 
do osiągnięcia do 
2020 roku zakłada 

strategia gminy. Mówca wymienił wśród nich m.in. racjonalizację 
wydatków, rozwój komunalnego (gminnego) budownictwa mieszka-
niowego, poprawę dostępności transportowej gminy oraz opraco-
wanie koncepcji zagospodarowania terenów pogórniczych.

K. Rosenkiewicz podkreślił przy tym znaczenie kolejnego doku-
mentu strategicznego, który ma zostać opracowany. Będzie to Pro-
gram Rozwoju Lokalnego do roku 2020. Opisze on bardziej szcze-

Opiekunowie dzienni 
wybrani w konkursie

ofinansowany z budżetu gminy program opieki nad dzieć-
mi w tzw. wieku żłobkowym (od 20. tygodnia do 3. roku ży-

cia), zaczął być realizowany jesienią 2012 roku. W pierwszym roku 
kosztował tylko 14,2 tys. zł, bo - jak do każdej nowości - rodzice ma-
łych dzieci podchodzili do gminnej oferty trochę nieufnie. Dochodzą-
ca niania mogła wydawać się lepszym rozwiązaniem niż oddawanie 
malucha opiekunce, która naraz będzie zajmować się co najmniej 
trojgiem dzieci.

Ile wydaje gmina na „żłobkowy” program?
W kolejnym roku, kiedy ten prorodzinny program wprowadzo-

ny przez gminę upowszechnił się, wydatki z budżetu wyniosły już 
237,4 tys. zł. W roku 2014 wy-
płaty dla dziennych opiekunów 
działających na terenie gmi-
ny sięgnęły 521,96 tys. zł, a w 
okresie od stycznia do wrze-
śnia 2015 roku - już 668.559,4 
tys. zł. Na tę ostatnią kwo-
tę składają się wydatki z tytu-
łu umów zleceń (570.189,63 
zł) ,  składek ZUS-owskich 
(86.202,03 zł) oraz składek na 
Fundusz Pracy (12.167,74 zł).

W nowej profesji odnaj-
dowało swoją przyszłość co-
raz więcej kobiet, zwłaszcza 
że początkowe stawki opłat 
dziennych zostały znacząco 
podwyższone. Do połowy mar-

ca 2013 r. rodzice płacili gminie za godzinę pracy opiekuna dzien-
nego 2 zł, natomiast wynagrodzenie wypłacane opiekunowi z gmin-
nej kasy za godzinę opieki nad jednym dzieckiem wynosiło 7 zł.

Zgodnie z nowymi stawkami uchwalonymi przez Radę Gmi-
ny Kleszczów ponoszona przez rodziców opłata za jedną godzinę 
opieki nad dzieckiem wynosi 1 zł, natomiast wynagrodzenie opie-
kuna za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dziec-
kiem - 10 zł.

Jak wynika z zamieszczonego w gminnym Biuletynie Informacji 
Publicznej ogłoszenia, dotyczącego nowego konkursu na opieku-
nów dziennych, na rok 2016 gmina Kleszczów przeznaczyła na re-
alizację tego programu 655.000 zł.

Kto może zostać opiekunem dziennym?
Przypomnijmy, jakie są wymagania stawiane kandydatom na 

opiekunów. Do składania ofert są uprawnione osoby fizyczne, któ-
re: ● posiadają tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana 
opieka nad dziećmi do lat 3; ● dają rękojmię należytego sprawowa-

Zmiany w gminnych 
stypendiach

uż przy najbliższym naborze wniosków o stypendia, czy-
li po I semestrze trwającego właśnie roku szkolnego, będą 

obowiązywać pewne nowe regulacje. Wynikają one z Lokalnego 
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z 
terenu Gminy Kleszczów, uchwalonego przez Radę Gminy Klesz-
czów 28 sierpnia br. Zasady funkcjonowania tego programu regu-
luje przyjęta również 28 sierpnia uchwała Rady Gminy Kleszczów 
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy 
finansowej uzdolnionym dzieciom i młodzieży.

Z gminnego wsparcia stypendialnego korzystać mogą ucznio-
wie zamieszkujący i zameldowani na terenie gminy Kleszczów, 
jak również uczący się w szkołach, prowadzonych przez gminę 
Kleszczów. Stypendia motywacyjne przyznawane będą za wyni-
ki w nauce, a także za szczególne osiągnięcia uzyskiwane w olim-
piadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych i artystycz-
nych na różnych szczeblach. Wspomniana uchwała określa warunki 
udzielania stypendiów motywacyjnych, podaje kwoty tych stypen-
diów i ustala, które miejsca zajmowane przez uczniów w konkur-
sach i zawodach na poszczególnych szczeblach będą premiowane 
finansowo.

Uchwała, a także formularze, które trzeba wypełnić starając 
się o gminne stypendium, zamieszczone zostały na stronie www.
kleszczow.pl.

(s)

Konsultowanie          strategii

Absolwentka germanistyki, 
Karolina Dąbrowska od dwóch 
lat jest opiekunem dziennym

D

J

Urząd nieczynny w Wigilię
Informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 

Urząd Gminy w Kleszczowie nie będzie czynny.

Spotkania opłatkowe
W sołectwach naszej gminy trwają przedświąteczne spo-

tkania opłatkowe, na które wójt Sławomir Chojnowski zaprasza 
serdecznie mieszkańców. Oto terminy najbliższych spotkań: ● 
14.12. - Kleszczów - godz. 17.00 - Gminny Ośrodek Kultury; 
● 15.12. - Łękińsko - godz. 17.00 - Wiejski Ośrodek Kultury; 
● 16.12. - Czyżów - godz. 17.00 - Wiejski Ośrodek Kultury; ● 
16.12. - Wolica - godz. 18.30 - pomieszczenia garażowe OSP; 
● 17.12. - Żłobnica - godz. 17.00 - strażnica OSP; ● 18.12. - 
Łuszczanowice - godz. 17.00 - Wiejski Ośrodek Kultury.

30
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KOMUNIKATY
Zapisy na kompostowniki
Urząd Gminy w Kleszczowie prowadzi zapisy 
mieszkańców, zainteresowanych otrzymaniem 
i użytkowaniem kompostowników. Będą one 
udostępniane mieszkańcom nieodpłatnie, 
na podstawie umowy użyczenia. Zgłoszenia 
są przyjmowane do 6 lutego 2016 r. przez 
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Gruntami, pok. 29, tel. 44/ 731-31-10 wew. 
146. Kompostowniki mają ułatwić mieszkańcom 
zagospodarowanie we własnym zakresie 
odpadów ulegających biodegradacji. Inicjatywa 
Urzędu Gminy ma służyć zmniejszeniu ilości 
odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie 
gminy Kleszczów.

Telefony do Urzędu Gminy
Dla usprawnienia kontaktu z poszczególnymi 
referatami Urzędu Gminy podajemy numery 
telefonów do kierowników:
•	 Referat Organizacyjny - 731 31 35
•	 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Gruntami - 731 31 10 w. 155
•	 Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promo-

cji - 731 31 10 w. 145
•	 Urząd Stanu Cywilnego / Referat Spraw 

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 
- 731 31 26

•	 Referat Inwestycji Gminnych - 731 31 23
•	 Referat Podatków i Opłat Lokalnych - 731 

31 10 w. 103
•	 Referat Majątku Gminy - 731 31 10 w. 138
•	 Referat Budżetu i Finansów - 731 31 10 w. 

112
Inne numery telefonów:
•	 Punkt Obsługi Klienta - 731 31 10
•	 Sekretariat Wójta Gminy - 731 31 20
•	 Sekretarz Gminy - 731 31 14
•	 Skarbnik Gminy - 731 31 21

Doradca zawodowy - bezpłatnie
Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK) w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
zaprasza młodzież, rodziców i zainteresowane 
osoby do korzystania z usług doradcy 
zawodowego. Młodzi, wkraczający na rynek 
pracy, mogą uzyskać pomoc w wyborze zawodu 
bądź kierunku dalszej edukacji. Osoby starsze 
mogą uzyskać porady zawodowe czy informacje 
na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy.
Ponadto SZOK oferuje pomoc w przygotowywaniu 
dokumentów i CV, może też zorganizować 
warsztaty komunikacji interpersonalnej. Z 
doradcą zawodowym można kontaktować się: 
● w środy - 8.00-12.00, ● w piątki - 8.00-16.00. 
Kontakt mailowy: szok@zspkleszczow.pl.

Punkt Zbiórki Odpadów
Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, 
że w grudniu Gminny Punkt Zbiórki Odpadów 
Segregowanych i Wielkogabarytowych 
w Łuszczanowicach Kolonii będzie czynny - z 
wyjątkiem niedziel i świąt - w godzinach 9.00-
19.00. Tel. kontaktowy 697-969-104.

gółowo główne działania, prowadzące do osiągnięcia zamierzonych celów. W prezentacji 
zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych w gminie badań społecznych.

W dwóch spotkaniach wziął też udział prof. Zbigniew Kasztelewicz. Jego zdaniem pla-
nowana rekultywacja terenów pogórniczych stwarza przed gminą nowe szanse rozwojowe, 
pod warunkiem, że odpowiednio wcześnie przystąpi się do prac przygotowawczych, zwią-
zanych z planami jak najlepszego wykorzystania potencjału terenów otaczających przyszłe 
Jezioro Kleszczowskie, a także odpowiedniego ukształtowania jego dna i zboczy. Swoje 
wystąpienie ilustrował przykładami zagospodarowania terenów pogórniczych.

Uczestnicy dyskusji zwracali m.in. uwagę na konieczność przyciągania takich inwesty-
cji, które nie wpłyną na pogorszenie stanu środowiska naturalnego w gminie Kleszczów. 
Zastanawiano się, jakie działania są konieczne dla uczynienia z gminy silnego ośrodka in-
nowacyjnej przedsiębiorczości. Za istotne uznano promowanie przedsiębiorczości wśród 
mieszkańców. Ważnym zadaniem będzie też wsparcie innowacji w sektorze energetycz-

nym, który w gminie Klesz-
czów będzie odgrywał klu-
czową rolę przez kolejne 
dekady. Jest to istotne, bo 
wykorzystywanie energii 
ze źródeł odnawialnych to 
jeden z głównych zapisów 
nowej Strategii Rozwoju 
Gminy Kleszczów.

Podczas spotkań kon-
sultacyjnych uczestni-
cy mogli jeszcze zgłaszać 
uwagi i propozycje zmian 

do przedstawionego projektu „Strategii”. K. Rosenkiewicz po rozdaniu ankiet zachęcił, by 
zgłaszane były propozycje działań priorytetowych, które będą mogły znaleźć swoje miejsce 
w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Kleszczów do 2020 roku.

Konsultowanie          strategii

Koniec prac w Antoniówce
okół siedziby domu kultury w Antoniówce i w sąsiedztwie pobliskiego budynku 
mieszkalnego zakończone zostały prace remontowe. Po usunięciu starej nawierzch-

ni z asfaltu i kostki nastąpiła wymiana fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej połączona z 
demontażem dwóch betonowych szamb. Nową nawierzchnię placu zbudowano z szarej 
kostki betonowej. Przy budynku komunalnym powstał taras, zabezpieczony drewnianą ba-
rierą, a plac zabaw został ogrodzony niewysokim płotkiem z PCV.

Remont objął też 180 metrów ogrodzenia - metalowe przęsła zostały odnowione, po-
dobnie jak podmurówka z betonu. W ramach zawartej z gminą umowy firma wykonawcza 
(PPHU Marbud s.c. z Bełchatowa) zagospodarowała tereny zieleni, zamontowała elementy 
małej architektury oraz nową altanę śmietnikową. 

4 grudnia zakończył się odbiór techniczny tej inwestycji. Zlecone prace kosztowały po-
nad 340 tys. zł. (s)

W
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W

å ciąg dalszy ze str. 2

Szkolenie Obrony Cywilnej
pierwszym dniu ćwiczeń uruchomione zostało główne sta-
nowisko kierowania. W sali konferencyjnej odbyło się szko-

lenie osób, wyznaczonych do pełnienia funkcji w ramach stałego 
dyżuru Urzędu Gminy w Kleszczowie oraz w głównym stanowisku 
kierowania. W części ćwiczeń wzięli udział: wójt gminy, kierownicy 

referatów Urzędu Gminy w Klesz-
czowie, koordynatorzy zespołów 
i pracownicy Referatu Spraw Oby-
watelskich i Zarządzania Kryzy-
sowego. Uczestniczyli oni także 
w epizodach praktycznych, realizo-
wanych w ramach ćwiczenia gmin-
nego.

Koordynatorem i osobą pro-
wadzącą szkolenie był Józef War-
jas, specjalista ds. obronnych, 
pracownik Referatu Spraw Obywa-
telskich i Zarządzania Kryzysowego 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.

Pe łn ien ie  s ta łego  dyżu ru 
w Urzędzie Gminy trwało też w na-
stępnym dniu ćwiczeń. Prowadzo-
ne tego dnia szkolenie polegało na 
częściowym rozwinięciu główne-
go stanowiska kierowania, omówie-

niu i przedstawieniu dokumentacji związanej z procedurami reago-
wania kryzysowego, a także na teoretycznym szkoleniu Formacji 
Obrony Cywilnej i przedstawieniu zadań, które w określonych sytu-
acjach wykonywać będą te formacje.

Uczestnikami tego szkolenia było 22 członków formacji Obrony 
Cywilnej Gminy Kleszczów, utworzonych na bazie trzech jednostek 
OSP (Łuszczanowice, Wolica, Żłobnica).

– Przeprowadzone w listopadzie ćwiczenia służyły głównie do-
skonaleniu systemu kierowania realizacją zadań obronnych z ele-
mentami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w warunkach  
wojny - mówi J. Warjas, specjalista ds. obronnych. – W takich sytu-
acjach ważny jest właściwy obieg informacji i skuteczne współdzia-
łanie osób funkcyjnych.

W kolejnych latach przewidywane są dalsze szkolenia, związa-
ne z realizacją zadań obronnych. Zostaną w nie zaangażowane po-
szczególne podmioty, odpowiedzialne za bezpieczeństwo miesz-
kańców gminy.

(s)

Otwarte spotkanie z geriatrą
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Klesz-

czów informuje, że dnia 15 grudnia o godz. 16 w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Kleszczowie odbędzie się wykład doktora chorób we-
wnętrznych – geriatry p. Andrzeja Zająca. Tematem wykładów 
będzie profilaktyka i leczenie osób w podeszłym wieku. Wszyst-
kich chętnych mieszkańców gminy Kleszczów serdecznie zapra-
szamy. 

Kto jest uprawniony do 
dodatkowych świadczeń?
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że z dodatkowych 

świadczeń, które gmina zapewnia z myślą o swoich mieszkańcach, 
takich jak: ● usługi w gabinetach stomatologów, ● dostęp do le-
karzy specjalistów z łódzkich placówek (Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny im. WAM i CZMP), ● gabinetów rehabilitacji i masa-
żu, ● zajęć ruchowych i rekreacyjnych, udostępnianych dzięki 
karnetowi mieszkańca w kompleksie SOLPARK (basen, siłow-
nie, zumba, aerobik, joga, kick-boxing) mogą korzystać wyłącz-
nie mieszkańcy zameldowani na stałe na terenie gminy Kleszczów 
oraz - w szczególnych przypadkach - osoby mieszkające na tere-
nie gminy i zameldowane na pobyt czasowy (co najmniej od roku).

Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia jest ak-
tualny dowód osobisty wraz z zaświadczeniem wydanym przez 
ewidencję ludności o dokonaniu stałego zameldowania na te-
renie gminy Kleszczów. W przypadku zameldowania na pobyt cza-
sowy honorowane jest również stosowne zaświadczenie, po-
twierdzające pobyt czasowy na terenie gminy Kleszczów, 
okazywane każdorazowo przy korzystaniu z wymienionych po-
wyżej świadczeń.

Takie kamizelki mają 
wyróżniać osoby funkcyjne 
podczas akcji prowadzonych 
przez formacje OC

W formacjach OC ważną rolę odgrywają członkowie 
trzech jednostek OSP

Opiekunowie dzienni 
wybrani w konkursie

nia opieki nad dziećmi; ● nie są i nie były pozbawione władzy rodzi-
cielskiej; ● wypełniają obowiązki alimentacyjne, jeśli takie były na 
nie nałożone; ● nie są skazane prawomocnym wyrokiem za prze-
stępstwo umyślne; ● posiadają odpowiednie warunki lokalowe, by 
zapewnić opiekę nad dziećmi do lat 3; ● posiadają aktualne, obo-
wiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne; ● odbyły specjalne 
160-godzinne szkolenie.

W przypadku, gdy kandydatki na opiekuna posiadają kwalifika-
cje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wycho-
wania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub 
pedagoga opiekuńczo-wychowawczego wymagane jest tylko 40 
godzin dodatkowego szkolenia.

Czternaście kandydatek na 2016 rok
W terminie do 25 listopada oferty na konkurs złożyło 14 kandy-

datek. Dziesięć złożonych ofert wpłynęło od pań, które już pracują 
jako dzienni opiekunowie. Pozostałe oferty złożyły debiutantki. Ko-
misja konkursowa zdecydowała o wyborze ofert złożonych przez: 
Kamilę Bujacz, Karolinę Dąbrowską, Ilonę Górazdę, Aldonę Guryl, 
Katarzynę Jabłońską, Justynę Krężoch, Joannę Kurdek, Anetę Za-
krzewską, Joannę Muskałę i Barbarę Matuszczak. Ich oferty speł-
niały wszystkie wymagane kryteria - i merytorycznie, i formalnie.

Gminna komisja wystąpiła do kierownika Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Kleszczowie z wnioskiem o przeprowa-
dzenie wywiadów środowiskowych. Będą one stanowić uzupełnie-
nie pozostałych ofert. Sprawdzone też zostaną warunki lokalowe 
w miejscu, gdzie miałaby być sprawowana opieka nad dziećmi. Po-
tem zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wyborze kolejnych 
kandydatek na opiekunów dziennych. (s)

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. z siedzibą 
w Kleszczowie, ul. Główna 122 
informuje, iż w zasobach Kleszczow-

skiego Inkubatora Przedsiębiorczości w budynku przy ul. 
Głównej 122 posiada do wynajęcia trzy wolne pomiesz-
czenia biurowe o powierzchni: ● 14 m2, ● 14,20 m2,  
● 17,60 m2.    Zainteresowanych wynajmem zapraszamy.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki, pod nr 
tel. 44/ 731 37 10.
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Podnośniki i ładowarki 
w Bogumiłowie

oczątków firmy Gizo szukać należy Białymstoku, gdzie ćwierć 
wieku temu rodzinna spółka zaczęła zajmować się sprzeda-

żą i wynajmem różnego rodzaju maszyn, wykorzystywanych przez 
branżę budowlaną. Podnośniki i ładowarki są używane m.in. na bu-
dowach obiektów energetycznych, chemicznych i rafineryjnych czy 
sportowych.

Dziś na swojej stronie internetowej firma Gizo chwali się tym, że 
dysponuje 950 maszynami przeznaczonymi do wynajmu i ma 10 od-
działów na terenie Polski, a także przedstawicielstwa zagraniczne. 
W aktualnościach pod datą 26 września 2014 r. znajdujemy wpis: „W 
Gminie Kleszczów powstaje nowy kompleks hal. Centralna lokaliza-
cja na terenie Polski jest kolejnym ruchem w strategii rozwoju firmy”. 
A pod datą 26 września tego roku: „Budowa nowego kompleksu dys-
trybucji maszyn, szkoleń i napraw zmierza ku końcowi. Centralna lo-
kalizacja w Polsce to kolejny krok w usprawnieniu logistyki w Gizo”.

Rozpoczęta ponad rok temu inwestycja to efekt zakupu przez 
Gizo od Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów terenu o powierzch-
ni 2,24 ha w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 4. Uchwała 
Rady Gminy Kleszczów na sprzedaż gruntów inwestycyjnych w ce-
nie 5 zł za 1 m kw. zapadła w marcu 2014 r. Informując o planach 
inwestycyjnych nowego inwestora zarząd fundacji podawał, że na 
zakupionym terenie Gizo zamierza postawić halę, biuro, magazyn 
i warsztat, zajmujące ok. 1 tys. m kw. Plac wystawowo-magazynowy 
o powierzchni 5-7 tys. m kw. przeznaczony zostanie na ekspozycję 
wynajmowanych, bądź oferowanych do sprzedaży maszyn. Wartość 
inwestycji w Bogumiłowie szacowana była półtora roku temu na ok. 
3 mln zł, a poziom zatrudnienia w firmie na 5-7 osób.

Firma Gizo jest obecna na terenie gminy Kleszczów od oko-
ło pięciu lat. Dotychczas działała w Rogowcu, w pomieszczeniach 
wynajmowanych od firmy Instal Bełchatów. Jak mówi przedstawi-
ciel handlowy Tomasz Ochnio oddział w Rogowcu obsługuje klien-
tów z dość pokaźnego obszaru: cały region łódzki, część śląskiego 
(łącznie z Częstochową) i część dolnośląskiego (do Oleśnicy). Zaj-
muje się nie tylko wynajmem, ale także sprzedażą i serwisowaniem 
maszyn.

- Jesteśmy jedynym w Polsce dilerem podestów ruchomych fir-
my Manitou, mamy też w ofercie podnośniki i ładowarki teleskopowe 
firmy Genie – mówi, prezentując ofertę firmy.

Dowiaduję się, że obecnie (rozmowa odbyła się 27 listopada) 
w oddziale zatrudnionych jest czterech pracowników mieszkających 
na terenie gminy Kleszczów. Byłoby ich więcej, ale na niektóre ofer-
ty nie ma w ogóle odzewu mieszkańców gminy, trzeba więc zatrud-
niać osoby z dalszych okolic.

Mimo niewielkiej skali zatrudnienia nowa inwestycja w Bogumi-
łowie ma jednak spore znaczenie dla lokalnego rynku pracy. Jej ge-
neralnym wykonawcą została radomszczańska firma P.U.H. Ampro. 
To przedsiębiorca, który w przeszłości budował hale produkcyjne 
m.in. dla firm z Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej nr 2 – Kersten 
Europe oraz Colep Polska. Jego dziełem jest także siedziba Polo-
Marketu, funkcjonującego na kleszczowskim osiedlu „Zacisze”.

Ostatnie dni listopada były czasem kumulacji wielu prac na bu-
dowie nowej siedziby oddziału Gizo w Bogumiłowie. Na 1 grudnia 
zapowiadana była przeprowadzka z wynajmowanej hali na „wła-
sne śmieci”. (s)

P
R
Jeszcze można się dołożyć!

ano 7 grudnia po podliczeniu pieniędzy z niedzielnego kier-
maszu i sprawdzeniu konta Rady Rodziców Przedszkola 

w Łuszczanowicach, udostępnionego dla darczyńców, którzy chcie-
li wesprzeć Fundację Gajusz okazało się, że zebrano łącznie po-
nad 18,2 tys. zł.

Jeśli ktoś nie mógł dotrzeć na kiermasz charytatywny w SOL-
PARKU, albo nie wiedział o możliwości wpłat ma jeszcze okazję, by 
wesprzeć Fundację Gajusz. Do końca roku 2015 na konto Rady 
Rodziców Przedszkola w Łuszczanowicach będzie można przeka-
zywać wpłaty. Zgodnie z informacją podaną na stronie interneto-
wej http://www.ppsluszcz.wikom.pl/strona4.htm numer rachunku 
bankowego to 86 8978 0008 0001 7893 3000 0010. W tytule prze-
lewu należy wpisać „Fundacja Gajusz”. Właścicielem rachunku jest 
p. Agnieszka Wietek-Białek - przewodnicząca Rady Rodziców PPS 
w Łuszczanowicach.

O tym, jak przebiegał kiermasz i jakie oryginalne dary trafiły do 
sprzedaży napiszemy więcej w następnym wydaniu „Informatora”.

(s)

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie 

ogłasza nabór:
1. na stanowisko: pracownik stacji paliw
Miejsce pracy: Stacja Paliw „ORLEN” w Kleszczowie, praca w systemie 
zmianowym, całodobowym. Oferujemy: pracę w profesjonalnym, miłym 
zespole, w oparciu o procedury PKN ORLEN.
Wymagania: wykształcenie średnie, ukończony kurs minimum sanitarne, 
ukończony kurs obsługi kas fiskalnych, książeczka zdrowia do celów 
sanitarnych, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na 
stacji paliw.
Mile widziane: doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta,  ukończony 
kurs pierwszej pomocy.

2. na stanowisko: samodzielny księgowy
Miejsce pracy: ARR „ARREKS” w Kleszczowie, ul. Główna 122
Wymagania: wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki: 
rachunkowość i finanse minimum 5-letni staż pracy na samodzielnym 
stanowisku w księgowości, znajomość procesów finansowo-księgowych 
i sprawozdawczych, umiejętność opracowywania analiz finansowych 
umiejętność pracy w programach: Microsoft Word i Microsoft Excel.
Oferty zawierające CV i list motywacyjny można składać w siedzibie Spółki 
(Kleszczów, ul. Główna 122) w godzinach 7.30-15.00 lub drogą elektroniczną 
na adres: sekretariat@arreks.com.pl w terminie:
•	 pracownik stacji paliw - do 21 grudnia 2015 roku,
•	 samodzielny księgowy - do 31 grudnia 2015 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Spółki oraz pod 
numerem telefonu: 44/731 37 31.
Przypominamy o zawarciu w dokumentach aplikacyjnych zapisu treści: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101, poz. 926. z późniejszymi zmianami)”.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
składamy Państwu serdeczne życzenia 

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. 

Niech radość i pokój Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia 

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.  

Zarząd i Pracownicy 
ARR „ARREKS” S.A.
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Postawili na transport i elektronikę
– Z grona 19 absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii 

trzy osoby podjęły pracę zawodową – mówi Agnieszka Nagoda-
Gębicz. – Pozostali wybrali dalsze kształcenie wyłącznie na 
uczelniach państwowych. Czternastu uczniów zdecydowało się na 
studia politechniczne w Łodzi (5 osób), Wrocławiu (7 osób), Opolu 
i Poznaniu.

Szczegółowe zestawienie pokazuje, że hitami wśród tegorocznych 
kierunków okazały się: transport (wybrało go 5 absolwentów TNT) 
i elektronika (4). Mechatronikę studiują dwie osoby. Inne kierunki, 
wybierane na politechnikach to: elektryka, telekomunikacja, 
automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn. Na dwóch 
innych uczelniach (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie) kleszczowscy 
absolwenci studiują zarządzanie i inżynierię produkcji oraz 
mechatronikę.

Pomocne analizy
Coroczne analizy losów 

absolwentów są dla klesz-
czowskiego zespołu szkół 
bardzo pomocne w tworzeniu 
planów zajęć z zakresu do-
radztwa zawodowego, w ra-
mach którego szkoła organi-
zuje dla uczniów spotkania 
zawodoznawcze, wyjazdy na 
targi pracy czy „salony ma-
turzystów” oraz wizyty w za-
kładach, które mogą być za-
interesowane zatrudnianiem 
absolwentów TNT.

– Losy naszych absolwentów i ich dalsze kształcenie świadczą 
także o efektywności kształcenia w liceum i technikum – podkreśla A. 
Nagoda-Gębicz. – Potwierdzane jest to wysokimi wynikami i 100-pro-
centową zdawalnością na egzaminach maturalnych i zawodowych. 
Hasło „Dobra szkoła - pewna przyszłość - dobra praca”, którym pro-
muje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, jest po-
twierdzone właśnie przez tegorocznych absolwentów.

J. Strachocki

yrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, 
Agnieszka Nagoda-Gębicz mówi– Jeśli chodzi 

o maturzystów z liceum to 39 spośród 43 absolwentów podjęło 
dalszą naukę na wyższych uczelniach. W tym roku wybierali 
głównie studia na uczelniach państwowych w ważnych ośrodkach 
akademickich, takich jak Wrocław, Warszawa, Kraków, Łódź. Aż 
9 osób spośród 12 z grupy o profilu językowym wybrało kierunki 
związane z językiem obcym i geografią, albo kierunki ekonomiczne 
- tu w toku rekrutacji uwzględnia się wyniki matury z języków 
i geografii. Z kolei 8 osób z grupy matematyczno-fizycznej wybrało 
kierunki na politechnikach lub w krakowskiej AGH.

Licealiści w AGH
Prestiżowa uczelnia Akademia Górniczo-Hutnicza to 

tegoroczny hit. Kleszczowscy absolwenci są dziś studentami 
takich kierunków, jak: geodezja i kartografia (2 osoby), zarządzanie 
i inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa oraz inżynieria 
mechaniczna i materiałowa. Uczniowie wybierali też uczelnie 
związane z wojskiem. Jedna uczennica studiuje administrację 

rządową w Akademii Obrony 
Narodowej, inny uczeń - logistykę 
w Wojskowej Akademii Technicznej 
w Warszawie, kolejny wybrał Wyższą 
Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych 
we Wrocławiu, a w niej kierunek 
„rozpoznanie i walki elektroniczne”. 
W trzech przypadkach wybrane zostały 
kierunki językowe: lingwistyka, filologia 
angielska i germanistyka.

– Ponad połowa absolwentów 
z klasy III b o profilu medyczno-
ratowniczym i sportowym kontynuuje 
naukę na kierunkach pokrewnych 
biologii, medycynie, wychowaniu 
fizycznemu - informuje dyrektor ZSP 
w Kleszczowie.

Na liście uczelni wybieranych 
przez absolwentów tej klasy są m.in. cztery politechniki, dwa 
uniwersytety, dwa AWF, a także Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
w Warszawie oraz wrocławska Wyższa Szkoła Bankowa.

oza głośnymi ogólnopolskimi akcja-
mi zbiórek codzienność Caritas Pol-

ska tworzą takie działania jak prowadzenie 
różnorodnych placówek pomocowych m.in. 
noclegowni, jadłodajni, domów samotnej 
matki, świetlic socjoterapeutycznych, ho-
spicjów.

Spójrzmy na ofertę, którą do potrze-
bujących kieruje najbliższa mieszkań-
com gminy Kleszczów Caritas Archidiece-
zji Częstochowskiej (dane zaczerpnięte ze 
strony internetowej):

l Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyj-
nego. Łóżka rehabilitacyjno-ortopedyczne 

(łącznie z materacami), 
oscy latory ,  chodzik i , 
wózki inwalidzkie, a tak-
że kule i szafki na leki 
z podnoszonym blatem 
można wypożyczać po 
wcześniejszym skontak-

Agnieszka Nagoda-
Gębicz, dyrektor ZSP 
w Kleszczowie

Dzień otwarty w ZSP

Dobra szkoła – pewna przyszłość

W częstochowskiej Caritas
towaniu się z siedzibą Caritas Archidiece-
zji Częstochowskiej (ul. Staszica 5 w Czę-
stochowie). Kontakt do koordynatora (515 
195 921).

l Prowadzenie „Przytuliska dla Bez-
domnych im. św. Brata Alberta” oraz „Przy-
tuliska dla Kobiet i Matek z Dziećmi”. Są 
to wspierane z budżetu Skarbu Państwa 
- wojewody śląskiego działania służące 
przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia 
społecznego osób skrajnie ubogich i zagro-
żonych bezdomnością. 

l Porady prawne w Caritas. Aby sko-
rzystać z bezpłatnych porad prawnych 
w Caritas Archidiecezji Częstochow-
skiej należy się skontaktować z nr tel. 506 
394 570 i ustalić dokładny termin konsulta-
cji. Porady udzielane są we wtorki w godz. 
9-11 i w czwartki od 15 do 17.

l Obuwie dla osób ubogich. Kampania 
„Buty muszą chodzić”, prowadzona wspól-

nie z parafiami, polega na zapewnianiu no-
wego obuwia dla osób ubogich z terenu 
archidiecezji, szczególnie dla dzieci i mło-
dzieży. O szczegóły można pytać u koordy-
natora (515 195 921).

l Zimowisko `2016 dla dzieci i młodzie-
ży. W czasie najbliższych ferii zimowych 
Caritas AC zorganizuje dwa turnusy wypo-
czynkowe: jeden w Ośrodku „Silver” w Za-
woi (cena 650 zł), drugi - w Olsztynie k/
Częstochowy w Ośrodku „Święta Puszcza” 
(cena 400 zł). Informacje i zapisy w siedzi-
bie Caritas AC.

Dodajmy na koniec, że jednym ze źró-
deł finansowania działalności są odpisy 
1%, deklarowane przy rozliczaniu indywi-
dualnych PIT-ów. Z wpłat 1% za rok 2014 
do Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 
wpłynęło łącznie 222 017,10 zł. Z tej sumy 
na leczenie i rehabilitację podopiecznych 
przeznaczono 154 394,40 zł, na działal-
ność statutową Caritas - 58 774 zł, a na ak-
cję „Dożywianie dzieci” 8 848,70 zł.

(s)

P

D



1 - 15 XII `2015 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  7

tej inwestycji, jest potwierdzeniem, że gmi-
na Kleszczów to wspólnota ludzi, którzy my-
ślą nie tylko o tym, jak dobrze wypełnić swo-
ją misję administracyjną, ale również jak 
stworzyć przestrzeń przyjazną i godną dla 
drugiego człowieka. 

- Jestem przekonany, że osoby starsze, 
niepełnosprawne i samotne znajdą 
tu nie tylko profesjonalną opiekę, ale 
przede wszystkim ciepło, wsparcie 
i szacunek, jakim przyszło otaczać 
seniorów – powiedział.

Życzenia dla prezesa Fundacji 
Servire Homini, dyrektora DPS 
oraz personelu wójt złożył wspól-
nie z przewodniczącym Rady Gminy 
Kleszczów, Sławomirem Ślugą. 

Uczestnicy uroczystości wysłu-
chali też wykładu „Polityka społecz-
na wobec starości i starzenia się 

społeczności lokalnych”, zaprezentowane-
go przez senatora RP Ryszarda Majera. (s)

Z wracając się do uczestników uro-
czystości w Kleszczowie metropoli-
ta częstochowski mówił o znaczeniu 

takich inicjatyw, jak utworzenie domu po-
mocy społecznej.

- To jest szukanie wspólnego dobra, 
a tym najwyższym dobrem dla nas wszyst-
kich w tym wypadku jest konkretny czło-
wiek, który będzie korzystał z warunków, 
które tu stworzono. 

Wyraził też wdzięczność „Panu Bogu, 
wszystkim ludziom, kapłanom, wszystkim 
osobom odpowiedzialnym w sferze władz”.

W ceremonii przecięcia wstęgi obok ks. 
arcybiskupa uczestniczyli wójt gminy Klesz-
czów, Sławomir Chojnowski oraz proboszcz 

Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie 
Andrzej Pękalski. Następnie ks. abp Wa-
cław Depo dokonał poświęcenia wnętrz bu-
dynku oraz krzyży, które znajdą się w po-
mieszczeniach DPS.

Uczestnicy uroczystości z trudem zmie-
ścili się w największej z sal na parterze 
DPS, która pełnić ma funkcję świetlicy. 

Na wstępie głos zabrał ks. Sławomir 
Bednarski, prezes Fundacji Servire Homini. 

- Jest wielu ta-
kich, którym dzię-
kować trzeba sto-
krotnie. Wspólnie 
bardzo serdecz-
nie dziękuję tym 
wszystkim, któ-
rym zawsze los 
tej inicjatywy le-
żał  g łęboko na 
sercu .  Zawsze 
były takie osoby, 
które z ogromną 
życzliwością pochylały się nad tym domem 
– mówił ks. Bednarski. Serdecznie podzię-
kowania skierował do ks. abp W. Depo, do 
byłej wójt Kazimiery Tarkowskiej i obecne-
go wójta gminy S. Chojnowskiego. Dzię-
kował też radnym obecnej kadencji oraz 
kadencji poprzednich. Przypomniał, że 
w relacjach z samorządem zdarzały się 
spory i różnice zdań, jednak ostatecznie 
udało się wspólnymi siłami dopiąć to dzieło, 
jakim jest Dom św. Barbary.

Następnie został odczytany okoliczno-
ściowy list przesłany z okazji otwarcia DPS 
przez Andrzeja Derę - sekretarza stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP.

Wójt S. Chojnowski podkreśli ł, że 
wsparcie samorządu gminnego, udzielone 

Jeden z pokoi w Domu św. Barbary

Serdeczne życzenia
pełnych ciepła, spokoju i miłości

Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów

w nadchodzącym 
Nowym Roku

Zarząd i Pracownicy

Zakładu Komunalnego 
„Kleszczów” Sp. z o.o.

Patronką – święta Barbara

Poświęcenie krzyży

Ks. Sławomir Bednarski
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P odczas listopadowych Kleszczowskich Dni Przedsiębiorczo-
ści prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, Mi-

chał Mazur przedstawił zebranym w auli SOLPARKU uczestnikom 
garść informacji o obecnych i planowanych działaniach FRGK. Pod-
kreślił, że są to działania na szeroką skalę, a poszczególne obsza-
ry przenikają się. 

Pierwszoplanowy i podstawowy kierunek to nadal relacje inwe-
storskie, w tym zwłaszcza pozyskiwanie nowych inwestorów. 

- Aby ich pozyskać musimy gminę promować, działać tak, aby 
było o niej głośno - nie tylko w Polsce, ale i za granicą. 

Rola fundacji nie kończy się z chwilą przyciągnięcia inwestora. 
Interesom gminy Kleszczów dobrze służy też troska i dbanie o tych 

przedsiębiorców, którzy 
już funkcjonują. Dalszy 
rozwój ich firm wpływa na 
tworzenie nowych miejsc 
pracy na terenie gminy.

Kolejny obszar dzia-
łania fundacji to sfera 
programów lokalnych. Z 
punktu widzenia inwesto-
rów może pozornie stano-
wić temat poboczny. 

- Prowadzenie przez 
fundację takich progra-
mów lokalnych wyko -
rzystujemy w naszych 
działaniach marketingo-
wych - mówił Michał Ma-

zur. - Przekazujemy światu komunikat, że gmina Kleszczów wyróż-
nia się bardzo wysokim standardem życia. Bierze się on stąd, że 
przez 25 lat zbudowano w gminie bardzo bogatą infrastrukturę - po-
cząwszy od ścieżek rowerowych, których jest kilkadziesiąt kilome-
trów, a skończywszy na auli, w której odbywają się Kleszczowskie 
Dni Przedsiębiorczości. To są również gminne szkoły i przedszkola, 
a także cala infrastruktura mieszkaniowa.

Omawiając bardziej szczegółowo programy lokalne prezes za-
rządu FRGK wspomniał zarówno o działaniach na rzecz rolnictwa, 
jak i o dofinansowaniu specjalistycznej opieki zdrowotnej. Więcej 

Na zdjęciu od lewej: Dariusz Stępczyński 
(prezes BKPPT sp. z o.o.), Michał Mazur 
(prezes FRGK), Joanna Guc (zastępca 
wójta gminy Kleszczów)

uwagi poświęcił programom związanym z biznesem, wymieniając 
m.in. realizowany przez fundację program wypłaty stypendiów, jak 
i wspieranie doskonalenia zawodowego pracowników, mieszkają-
cych na terenie gminy.

- Przedsiębiorcy mogą się do nas zgłaszać i uzgadniać, jakie 
szczegółowe szkolenia są potrzebne dla ich pracowników. Funda-
cja dofinansowuje te szkolenia na poziomie 50 - 70 procent - pod-
kreślał. - Myślę, że nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce, gdzie 
przedsiębiorcy mogą liczyć na równie duże wsparcie w tym zakre-
sie.

Nowością w działaniach fundacji ma być program proekologicz-
ny. Ekologia jest jednym z priorytetów w działaniach Unii Europej-
skiej. Wiele projektów, wspieranych w najbliższych latach unijnymi 
środkami, będzie dotyczyć działań związanych z ekologią.

- Na terenie gminy Kleszczów funkcjonuje kopalnia i elektrow-
nia, które - jak Państwo wiecie - mają wpływ na środowisko - mówił 
prezes M. Mazur. - Ten wpływ powinniśmy przeanalizować, po to, 
żeby w przyszłości żyło nam się tutaj dobrze. Musimy zadbać, aby 
to środowisko było zrewitalizowane, zielone.

Wspomniał też, że o środki na takie badania fundacja będzie 
się starać z programu Biostrateg. Sprawę działań proekologicz-
nych połączył z kwestiami innowacyjności. Podkreślił, że ta sfera 
będzie jedną z najważniejszych w najbliższych latach. Opowiedział 
o nowych, innowacyjnych przedsięwzięciach, które na terenie gmi-
ny przygotowują inwestorzy. Jednym z nich jest Food Kosher Po-
land (o tej firmie pisaliśmy w jednym z wcześniejszych wydań „IK”). 
Obecna już na terenie gminy firma Makani ma w przyszłym roku 
rozpocząć budowę jednej z najnowocześniejszych na świecie li-
nii produkcyjnych. Będzie na niej produkować liofilizowane produk-
ty spożywcze. 

Ważną deklaracją ze strony tych inwestorów jest chęć współ-
pracy z innymi, obecnymi już u nas przedsiębiorcami i chęć dziele-
nia się doświadczeniem w zdobywaniu nowych rynków zbytu.

- W Kleszczowie będzie się dużo działo - zapowiedział prezes 
zarządu FRGK. Uprzedził jednocześnie, że fundacja nie będzie 
rywalizować o inwestorów z dużymi miastami, z wielkimi strefa-
mi. - Chcemy podchodzić do Kleszczowa jako do miejsca eksklu-
zywnego.

J. Strachocki

Nowe kierunki w działaniach FRGK

Z okazji górniczego święta
grudnia, w przeddzień święta górniczej patronki - św. Barba-
ry odbyły się w kleszczowskim kościele parafialnym uroczy-

ste obchody barbórkowe. Rozpoczęły się wspólną modlitwą przy fi-
gurze św. Barbary. Mszę św. w intencji górników KWB Bełchatów 
i ich rodzin odprawił ks. abp Wacław Depo. Jak co roku udział w tym 
święcie brało liczne grono przedstawicieli kopalni, górnicza orkie-
stra dęta oraz mieszkańcy gminy Kleszczów.

Podziękowania za przyjazd do Kleszczowa i wygłoszone słowa 
przekazał metropolicie częstochowskiemu wójt gminy Kleszczów. 
Dyrektor KWB Bełchatów, Kazimierz Kozioł oprócz słów wdzięczno-
ści przekazał ks. arcybiskupowi „Medal 40-lecia KWB Bełchatów”. 

(s)
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Data 9 grudnia 1960 jest w oczywisty sposób umowna. W mo-
nografii wydanej na 25-lecie KWB Bełchatów podaje ją Wiktor Mu-
sielak, do 1990 r. zastępca dyrektora kopalni ds. inwestycyjnych. 
„Dziennik Łódzki” z 5-6 listopada 1961 r.: „Na pierwszy ślad węgla 
natrafili tu naftowcy, poszukujący złóż ropy. Ich odkrycie spowodo-
wało przeprowadzenie w latach 1959-60 badań geofizycznych, które 
z kolei pozwoliły zakreślić tzw. strefę anomalii grawimetrycznej. Stre-
fa ta ciągnie się od Gorzkowic poprzez Kamieńsk, Rząśnię do Cho-
rzewa, z odgałęzieniem na płn. zach. po Rusiec”.

Wiceminister na wizji lokalnej
Wróćmy jednak do grudnia 1960 r. i do wywierconego wtedy 

otworu. „Analizę materiałów z tego otworu przeprowadził prof. J. So-
kołowski z Zakładu Geologiczno-Wiertniczego w Pile, ustalając (za-
równo na podstawie próbek okruchowych, jak i pomiarów geofizycz-
nych), że w rejonie tym występuje gruba seria węglonośnych osadów 
trzeciorzędowych i jeszcze grubsza seria osadów czwartorzędo-
wych” - pisze we wspomnianej monografii W. Musielak.

Te obiecujące prognozy trafiły na biurka decydentów politycz-
nych. Wiceminister F. Jopek był bodaj najwyższym rangą dygni-
tarzem, który w 1961 r. odwiedził wieś Piaski. Towarzyszyli mu 
przedstawiciele Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, Zjednoczenia 
Przemysłu Węgla Brunatnego oraz Instytutu Geologii. Zapadła decy-
zja o jak najszybszym wykonaniu serii kolejnych wierceń, które po-
zwoliłyby lepiej oszacować zasoby brunatnego paliwa na tym terenie.

Otwór Geo-2a, wykonany w odległości 35 metrów od pierwotne-
go odwiertu Geo-2 potwierdził, że zalega tu jednolity pokład węgla, 
którego grubość przekracza 50 m. Oprócz wiertaczy do gry weszli też 
geofizycy. Przeprowadzili specjalistyczne badania nazywane „profilo-
wym zdjęciem grawimetrycznym”.

W regionalnej i ogólnopolskiej prasie z 1961 r. trudno jest zna-
leźć jakiekolwiek wzmianki o odkryciu wiertaczy z Piły. Uwagę czy-
telników gazet przyciągały plany budowy, bądź rozbudowy odkryw-
kowych kopalń węgla w zupełnie innym rejonie. „Dziennik Łódzki” 
w wydaniu z 2 marca 1961 r. informował: „W bieżącym pięcioleciu na 
inwestycje w województwie zaplanowano 16 miliardów 800 milionów 
złotych. Z tych pieniędzy dokonana zostanie m. in. dalsza rozbudo-
wa kopalni rudy w Łęczycy, budowa cementowni w Działoszynie, wy-
twórni konstrukcji stalowych w Skierniewicach i rozpoczęcie budowy 
kopalni węgla brunatnego w Rogoźnie między Zgierzem i Piątkiem”.

Z kolei w wydaniu tej gazety z 4 kwietnia 1961 czytamy: „W rejo-
nie Konina, obok „Gosławic” i „Adamowa” powstaje trzecia, najwięk-
sza w tym okręgu kopalnia węgla brunatnego - „Pątnów l”. Pracuje tu 
obecnie 1,15 tys. górników. Wydrążyli oni blisko 10 km podziemnych 
chodników odwadniających i wybudowali 6 szybów, za pomocą któ-
rych osuszy się teren przyszłej odkrywki. W połowie 1962 r. kopalnia 
ma rozpocząć pracę. W 1963 roku „Pątnów I” osiągnie roczne wydo-
bycie 1,5 mln ton węgla brunatnego, a pod koniec 5-latki - już 3 mln 
ton. Nowa kopalnia pracować będzie na potrzeby drugiej, budowanej 
w tym rejonie elektrowni - „Pątnów”.

Rosły nowe kopalnie, tymczasem brakowało dla nich fachowych 
pracowników. Działająca już w tym czasie kopalnia w Adamowie nie-
ustannie ich poszukiwała. Najbardziej brakowało doświadczonych 
i wykształconych specjalistów. Co kilka tygodni w „Dzienniku Łódz-
kim” pojawiały się kuszące oferty dla inżynierów mechaników, in-
żynierów górnictwa, geologów, inżynierów budownictwa lądowego, 
inżynierów elektryków. „Wynagrodzenie w/g siatki płac Resortu Mi-
nisterstwa Górnictwa i Energetyki pracowników węgla brunatnego. 
Mieszkania na warunkach hotelowych i rodzinne” - kusiły ogłosze-
nia. W siermiężnej, gomułkowskiej rzeczywistości były to nienajgor-
sze warunki.

55 lat temu, dokładnie w dniu 9 grudnia 1960 roku, w okolicach wsi Piaski wiertacze z Przedsiębiorstwa 
Poszukiwań Naftowych w Pile odkryli - zamiast ropy naftowej, bądź gazu ziemnego - węgiel brunatny. Wy-
konany przez nich otwór nazwany Geo-2 przebił wyjątkowo obiecujący pokład węglowy, który zaczynał się 
70 m pod powierzchnią ziemi i liczył 127 m miąższości. 

Węgiel odkryty w Piaskach
Inteligent na wagę złota 

Gdyby kopalnia Bełchatów miała powstać już na początku lat 
60. jej szefowie borykaliby się z jeszcze większym niedostatkiem 
wykształconych kadr. Wykształconych osób było w naszym regio-
nie dramatycznie mało. „Dziennik Łódzki” w nr 84/1961 w artykule 
„Inteligent na wagę złota”, oceniającym stan wykształcenia miesz-
kańców Łódzkiego, informował: „Są w woj. łódzkim powiaty, w któ-
rych sytuacja jest wręcz zatrważająca. Oto według danych powiat 
bełchatowski·posiada zaledwie 4 inżynierów (grupy technicznej), 2 
ekonomistów, 2 prawników i 1 humanistę z wyższym wykształce-
niem, powiat pajęczański posiada: 3 inżynierów, 4 ekonomistów, 3 
humanistów i 17 pracowników służby zdrowia (tzn. lekarzy, denty-
stów i farmaceutów)”.

Ratunek technologiczno-kadrowy dla rozwijającej się dopiero 
branży górnictwa węgla brunatnego w Polsce zapewniali sąsiedzi 
zza Odry. Świadczy o tym notka zamieszczona w „Dzienniku Łódz-
kim” z 13 września 1961: „Współpraca gospodarcza z NRD odgry-
wa szczególnie wielką rolę w rozwoju naszego górnictwa węgla bru-
natnego. Specjaliści NRD opracowali np. generalny projekt wstępny 
budowy i zagospodarowania Zagłębia Konińsko-Tureckiego. Dla 
potrzeb budowy i eksploatacji kopalni w Koninie i Turku, dostarczo-
no z NRD wiele sprzętu i maszyn. Obecnie na odkrywkowych po-
lach kopalni „Konin” pracuje 10 olbrzymich koparek i zwałowarek, 
a 10 dalszych ma nadejść w najbliższych latach. Górnicy „Konina” 
i ,,Adamowa” przechodzą szkolenie w kopalniach NRD”.

O tym, jak wielki dystans rozwojowy dzielił u nas górnictwo wę-
gla brunatnego od górnictwa węgla kamiennego mówią dane staty-
styczne. W I półroczu 1961 r. wydobyto tylko 4,89 mln t węgla bru-
natnego, podczas gdy kamiennego - 53,12 mln ton.

Penetrowanie złóż
Rok 1961 był czasem dokładnego sprawdzania zasobów węgla 

w rejonie Bełchatowa. Do końca roku powstały 53 odwierty. Dawały 
one coraz pełniejszy obraz wielkości złóż na terenie pól Bełchatów 
i Szczerców. Oceniano je na 2,16 mld ton. Uśrednione wyniki poka-
zywały, że przeciętna grubość nadkładu zalegającego nad węglem 
to 145 metrów, a miąższość węgla - 54 m.

Te szacunki opracowano dopiero na początku 1962 r., ale 
do „Dziennika Łódzkie-
go” pierwsze przecie-
ki na temat wielkości 
złóż trafiły już na począt-
ku listopada 1961 r. Ty-
tuł artykułu zamieszczo-
nego na pierwszej stronie 
weekendowego dodatku 
„Panorama” nie pozosta-
wiał wątpliwości: „Przy-
szłość Bełchatowa leży 
pod ziemią”. 

Autor podpisany literkami JOT. tak opisywał podkleszczow-
ski krajobraz: „(…) jedynym novum w krajobrazie powiatu są wie-
że wiertnicze - proste i skromne, obok których przycupnęły skleco-
ne naprędce baraczki. Tu pracuje się dzień i noc - na trzy zmiany. 
Kilkuosobowe ekipy wiertaczy czuwają nad sprawną pracą maszyn. 
Świadectwem zaś ich działalności jest nieustający pomruk moto-
rów, plusk rdzawoczerwonej płuczki oraz wydobywane co pewien 
czas rdzenie - różnych barw i różnej budowy”.

J. Strachocki
(dokończenie w kolejnym wydaniu „IK”)

Wiertacze przy pracyWiertacze przy pracy
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udziału w X Ekologicznym Rajdzie „Barbórka w Kleszczo-
wie” zgłosiła się wyjątkowo liczna grupa uczestników: 216 

uczniów wraz z 26 opie-
kunami. W uroczystym 
otwarciu uczestniczyli też 
zaproszeni goście (fot. 1), 
a wśród nich m.in.: Walde-
mar Domarańczyk - wice-
prezes Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa 
Schronisk Młodzieżowych 
(PTSM), Jarosław Jan-
czak - prezes piotrkow-
skiego oddziału PTSM, 
Sławomir Chojnowski - 
wójt gminy Kleszczów.

Jubileusz z podziękowaniami
27 listopada zebrani w sali sportowej SP Kleszczów uczestnicy 

byli świadkami otwarcia rajdu, dokonanego przez dyrektor Mariolę 
Świderską-Kulka. Towarzyszyły mu jubileuszowe podsumowania, 

a także podziękowania dla osób, 
które przyczyniły się do rozkrę-
cenia i organizowania kolejnych 
edycji tej, popularnej w regionie, 
szkolnej imprezy turystycznej. 
Najwięcej podziękowań zebra-
ła Agnieszka Szczęsna (fot. 2), 
która sprawuje pieczę nad dzia-
łalnością istniejącego od 15 lat 
Szkolnego Koła PTSM w Klesz-
czowie i co roku zajmuje się wraz 
ze współpracownikami ze szko-
ły organizowaniem kolejnych raj-
dów.

Waldemar Domarańczyk 
dziękując za zaproszenie do Kleszczowa i witając zgłoszone na rajd 
drużyny pięknie mówił o ideach, które od blisko 90 lat towarzyszą 

działalności PTSM. Zachęcał 
też uczniów do aktywnego 
poznawania nowych zakąt-
ków Polski. Artystyczną opra-
wę dla otwarcia rajdu zapew-
nili uczniowie SP Kleszczów, 
prezentując spektakl o ekolo-
gicznej tematyce „Nie gaśmy 
gwiazd” (fot. 3). Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Gminy Klesz-
czów (fot. 4) wraz z mażoret-
kami zebrała gromkie brawa 
za utwory ozdobione dyna-
miczną choreografią.

Prawie ćwierć tysiąca uczestników
Uczestnicy tegorocznej kleszczowskiej imprezy rajdowej przy-

byli z wielu miejscowości Regionu Łódzkiego. Byli wśród nich 
uczniowie szkół pod-
stawowych z Brzozy, 
Czarnocina, Goleszy 
Dużych, Komornik, 
Komorowa, Łazno-
wa, Opoczna, Stra-
szowa, Szynczyc, 
Wolborza i  Zawa -
dy, a także gimna-
zjaliści z Czarnocina, 
Ręczna, Tomaszowa 
Maz. (Gimnazjum nr 
3), Wodzina Prywat-
nego oraz Wolborza. 
W gronie uczestników nie zabrakło uczniów SP Kleszczów i gim-
nazjalnej młodzieży z Kleszczowa.

Tak liczna publiczność (fot. 
5) była świadkiem ogłosze-
nia wyników fotograficznego 
konkursu „Drzewa mojej miej-
scowości”, zorganizowane-
go przez piotrkowski oddział 
PTSM. Nagrodzone prace 
można było obejrzeć na wysta-
wie, prezentowanej w sali spor-
towej. Część laureatów ode-
brała nagrody i dyplomy (fot. 
6). Słodkie zakończenie oficjal-
nej uroczystości stanowił po-
częstunek jubileuszowym tor-
tem.

Intensywny program
Po otwarciu rajdu jego uczestników czekał gorący posiłek. Miał 

on zapewnić odpowiednią ilość energii do intensywnych zajęć, za-
planowanych na następne godziny: przede wszystkim do kilku kon-
kursów, pieszej wycieczki do figury św. Barbary, nocnej gry tereno-
wej (fot. 7) oraz zabawy dyskotekowej.

S o b o t n i e  ś n i a d a -
nie rozpoczęło się już 
o godz. 7. Po nim ucznio-
wie z opiekunami udali się 
na autokarową wyciecz-
kę po gminie Kleszczów, 
a ściślej  mówiąc - po 
jej południowej części. 
Przejechali przez strefy 
przemysłowe w Kleszczo-
wie i Żłobnicy. Obowiąz-
kowy postój na tarasie 
widokowym w Żłobnicy 
pozwolił im spojrzeć na gi-
gantyczną odkrywkę kopalni. Potem udali się do Rezerwatu Przyro-
dy „Łuszczanowice”, gdzie przy ognisku w altanie biwakowej mogli 
upiec przygotowane kiełbaski i zjeść je przed kolejnymi, zaplano-
wanymi na ten dzień atrakcjami. Wprost z rezerwatu pojechali do 
kompleksu SOLPARK. Tu podzieleni na grupy wiekowe (gimnazja 
i szkoły podstawowe) na przemian zwiedzali SOLPARK, poznając 
wszystkie jego atrakcje i rywalizowali w turnieju pływackim na ba-
senie.

W SOLPARKU odbyła się też końcowa część rajdu. Jej nieod-
łącznym (i bardzo wyczekiwanym przez uczniów) elementem jest 

Do

å ciąg dalszy na str.12
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Szkolne wieściZrozumieć niepełnosprawność
Z inicjatywy uczennicy Izy Bartoszewskiej 25 listopada w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych została przeprowadzona prelekcja dotycząca 
niepełnosprawności ruchowych. Zajęcia prowadzili instruktorzy z łódzkiego 
oddziału Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR) oraz podopieczni fundacji. 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji od 1988 r. prowadzi kompleksowy program 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami 
rdzenia kręgowego, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Uczniowie dowiedzieli się, w jakich sytuacjach osoby niepełnosprawne 
skazane są na wózek inwalidzki. Niepełnosprawni goście opowiedzieli 
o zdarzeniach, które doprowadziły do tego, że dziś muszą jeździć na 
wózkach. „To uświadomiło nam jak łatwo doprowadzić do wypadku podczas 
czynności, które robiliśmy już tysiące razy i jesteśmy pewni, że nic złego 
nie może się stać” – czytamy na internetowej stronie ZSP. Instruktorzy 
pokazali podstawowe techniki asekuracji osoby z niepełnosprawnością. 
Uczniowie mogli przekonać się, że jeżdżenie na wózku, pokonywanie 
progów i drzwi nie jest prostą sprawą.

I Ty możesz zostać św. Mikołajem
Przełom listopada i grudnia to czas, kiedy w całej Polsce rusza wiele 
przedświątecznych akcji charytatywnych. W Szkole Podstawowej 
w Łękińsku od 24 listopada do 3 grudnia trwała zbiórka słodyczy dla Domu 
Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. 
Świetlica Szkoły Podstawowej w Kleszczowie ogłosiła akcję charytatywną 
„I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, podczas której od 1 do 14 grudnia 
prowadzona była zbiórka darów takich jak: żywność, odzież dla dzieci 
i dorosłych (także używana), ręczniki, pościel, koce, zabawki, przybory 
i pomoce szkolne, książki, środki higieny osobistej oraz środki czystości. 
Te dary przekazane zostaną najbardziej potrzebującym rodzinom 
uczniów kleszczowskiej szkoły, a także mieszkańcom bełchatowskiego 
Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot. Chlubny cel prowadzonych 
przez szkoły charytatywnych zbiórek to przede wszystkim uwrażliwianie 
młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka.

Nietypowe święto patrona
„Poetycko o patronie” to tytuł akademii, która 26 listopada odbyła 
się w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. Uczniowie 
w prezencie dla patrona swojej szkoły przygotowali okolicznościowe 

wiersze. Akademię rozpoczęło 
chóralne odśpiewanie hymnu 
szkoły. Podczas uroczystej gali 
nastąpiło ogłoszenie wyników 
„Szkolnego konkursu wiedzy 
o życiu i działalności Mikołaja 
Kopernika” oraz „Rodzinnego 
konkursu plastycznego”, 
w którym do wyboru były trzy 
tematy: „Portret Wielkiego 
Astronoma”, „Gdy patrzę 
w gwiazdy…” i „Barwy 
Wszechświata”. Konkursowe 

prace zdobią teraz ściany szkoły w Łękińsku. Główną rolę w słodkim 
poczęstunku po uroczystości odegrały toruńskie pierniki.

Gimnazjalny „Tydzień Profilaktyki”
Od 16 do 20 listopada uczniowie kleszczowskiego gimnazjum brali udział 
w profilaktycznych spotkaniach i przedstawieniach, rywalizowali też 
w Pierwszym Szkolnym Konkursie Profilaktycznym, dotyczącym wiedzy 
na temat dopalaczy, nikotyny, narkotyków i alkoholu. W rywalizacji, która 
polegała na jak najlepszym rozwiązaniu tematycznego testu, brali udział 
przedstawiciele wszystkich klas. Pierwsze miejsce zajął uczeń kl. III c Marcin 
Świderski, drugie - Maria Widera (kl. I d), a trzecie - Paweł Oleszczyk (I d). 
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród obyło się 24 listopada. W szkole 
została też przeprowadzona ankieta na temat profilaktyki palenia tytoniu, 
picia alkoholu, palenia e-papierosów, przemocy. 

Otwarta lekcja w gimnazjum
1 grudnia grupa drugoklasistów z SP Kleszczów wzięła udział w lekcji 
otwartej z zakresu edukacji 
dla bezpieczeństwa, 
zorganizowanej przez 
gimnazjum. Zajęcia miały 
na celu przybliżenie 
wiedzy na temat pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
Najmłodsi mogli dowiedzieć 
się jak zareagować w razie 
wypadku i jak postępować 
w przypadku zatrzymania 
krążenia czy omdlenia. 
Obejrzeli interaktywny film 
sprawdzający ich wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Drugoklasiści mieli 
możliwość sprawdzić swoje umiejętności na fantomach medycznych.

Prawa dziecka w centrum uwagi
Kolejna rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka (20 listopada) 
uczczona została w kleszczowskiej Szkole Podstawowej różnymi 
inicjatywami, które miały upowszechnić wiedzę o prawach dzieci wśród 
nich samych, a także wśród rodziców i nauczycieli. Były to m.in. zajęcia 
prowadzone w każdej klasie przez psychologa i pedagoga szkolnego, 
wykonywanie prac plastycznych poświęconych tematyce praw dziecka, 
a także konkursy promujące tę problematykę. W konkursie o zasięgu 
powiatowym „Znam swoje prawa” spośród 80 prac wykonanych przez 
uczniów z różnych szkół nagrodzeni zostali: ● I. Paulina Kusiak (SP 
w Łękińsku); ● II. Jakub Kruszewski (SP w Kociszewie); ● III. Paweł 
Kaczmarczyk (SP w Kleszczowie). Wyróżnienia: Filip Dylak, Zofia Kuc, 
Oliwia Krężoch, Małgorzata Podlejska i Krystian Kuśmierek. Drugi, szkolny 
konkurs polegał na napisaniu tekstu do szkolnej piosenki o prawach 
dziecka. Spośród nadesłanych prac wyłoniono następujących laureatów: 
● I. Amelia Masłowska; ● II. Anna Szafrańska i Zuzanna Kamińska; ● III. 
Weronika Wójcik.
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody. Dodatkowo do tekstu Amelii 
Masłowskiej nauczyciel muzyki Sławomir Szafrański napisał muzykę. 
W ten sposób powstała szkolna piosenka o prawach dziecka.
Uczniowie klas V i VI wzięli udział w warsztatach profilaktycznych 
prowadzonych przez ośrodek „Nowe Horyzonty”. Podejmowany był 
temat szeroko rozumianej tolerancji. Ten sam ośrodek profilaktyczny 
przeprowadził także szkolenie dla rodziców uczniów.
Podsumowaniem wszelkich działań podjętych z okazji kolejnej rocznicy 
uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka była uroczysta akademia, 
podczas której społeczność szkolna obejrzała spektakl teatralny 
w wykonaniu uczniów klas V a i V b. Przedstawienie to pokazywało jak 
ważne jest to, aby dzieci mogły zabierać głos w swojej własnej sprawie, 
jak istotnym było spisanie ich praw. 

Opracowano z wykorzystaniem informacji i zdjęć
przekazanych przez szkoły samorządowe
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Prawie ćwierć tysiąca 
uczestników

å ciąg dalszy ze str. 10

Święto honorowych dawców
ak co roku w listopadzie obchodzone są przez krwiodawców 
Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Z tej właśnie okazji w sali OSP w Łuszczanowicach odbyła się 
uroczysta akademia, poświęcona krwiodawstwu na terenie gminy 
Kleszczów. W uroczystości tej uczestniczyli krwiodawcy Gminnego 
Klubu HDK PCK, przedstawiciele Zarządu Rejonowego PCK w Beł-
chatowie, a także inni zaproszeni goście. Podczas akademii prezes 
Zarządu Klubu Tadeusz Gajda podsumował działalność klubu w za-
kresie krwiodawstwa, a wiceprezes - w zakresie dawstwa szpiku 
kostnego.

Jak co roku za aktywny udział w akcjach krwiodawstwa grupa 
członków gminnego klubu odebrała odznaki Zasłużonego Honoro-
wego Dawcy Krwi (ZHDK). Uhonorowani zostali:
	odznaką I stopnia: ● Marian Anszperger, ● Wojciech Zieliński.
	odznaką II stopnia: ● Krzysztof Trojanowski, ● Marcin Zieliński.
	odznaką III stopnia: ● Krzysztof Botór, ● Kamil Godek, ● Grze-

gorz Jagusiak, ● Piotr Jabłoński, ● Artur Knopik, ● Mirosław Ko-
chanowski, ● Marta Strumiłło, ● Jerzy Roczek, ● Marek Rośniak.
Z kolei odznakami „Zasłużony dla Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa” uhonorowani zostali: ● Alicja Bu-
jacz, ● Lesław Jańczyk, ● Henryk Trojan.

Po wręczeniu odznak przedstawiciel Zarządu Rejonowego PCK 
w Bełchatowie Jan Ogrodniczak złożył wszystkim odznaczonym 
gratulacje, a wszystkim krwiodawcom serdeczne życzenia zdrowia 
na dalszą czynną działalność w tym zakresie. Akademia zakończyła 
się poczęstunkiem i zabawą.

***
Ponieważ zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, Zarząd 

Klubu składa z tej okazji wszystkim krwiodawcom i ich rodzi-
nom życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodze-
nia i błogosławieństwa Bożego, a na nadchodzący Nowy Rok 
- wszelkiej pomyślności.

SOLPARK Przedsiębiorstwem Fair Play 2015
27 listopada „SOLPARK 
Kleszczów Sp. z o. o. po 
raz kolejny odebrał certyfi-
kat jakości biznesu „Przed-
siębiorstwo Fair Play 2015”, 
który jest jednym z najbar-
dziej rozpoznawalnych na 
polskim rynku. 
Ten certyfikat to nie tylko 
prestiż, ale też potwierdze-
nie, że ciężka praca i zaan-
gażowanie oraz przestrze-
ganie podstawowych zasad 
w biznesie to bardzo istotne 

czynniki, wpływające na sukces firmy. W tym roku SOLPARK otrzymał rów-
nież nominację do nagrody głównej - statuetki „Przedsiębiorstwo Fair Play” 
2015.

Godziny otwarcia SOLPARKU w okresie świąteczno-
-noworocznym
SOLPARK informuje, iż w okresie świątecznym oraz noworocznym poszcze-
gólne strefy będą otwarte według następujących godzin:
Wigilia 24.12. 
SOLPARK nieczynny   
I dzień Świąt 25.12. 
SOLPARK nieczynny
II dzień Świąt 26.12.
Basen 9:00 - 22:00
Strefa SPA 12:00 - 22:00
Strefa Gier 14:00 - 22:00
Niedziela, 27.12.
Basen 9:00 - 22:00
Strefa SPA 12:00 - 22:00
Strefa Gier 14:00 - 22:00

Prosto z SOLPARKU

Poniedziałek - środa, 28-30.12.
Basen 10:00 - 22:00
Strefa SPA 14:00 - 22:00
Strefa Gier 16:00 - 22:00
Sylwester 31.12.
Basen 10:00 - 14:00
Strefa SPA 10:00 - 14:00
Strefa Gier nieczynna

Nowy Rok 01.01.
Basen 14:00 - 22:00
Strefa SPA 14:00 - 22:00
Strefa Gier 14:00 - 22:00

Ponadto zajęcia ruchowe organizowane dla mieszkańców gminy 
Kleszczów w okresie 24.12.2015 - 01.01.2016 zostają odwołane.

Pomysł na prezent
Boże Narodzenie to czas, kiedy chcemy obdarować swoich najbliższych tym 
co najlepsze, a zakup trafionego prezentu to nie lada wyzwanie. Jeśli nie 
masz pomysłu na prezenty gwiazdkowe dla najbliższych, skorzystaj z promo-
cji świątecznej SOLPARKU. Tylko do końca roku kupując karnet wartościowy, 
poza bonusem kwotowym, otrzymasz drugi karnet.

podsumowanie rywalizacji, ogłoszenie wyników konkursów (poda-
jemy je na str. 14) i wręczenie nagród.

Na prośbę organizatorów wymieniamy sponsorów jubileuszo-
wego rajdu „Barbórka w Kleszczowie”. Są w ich gronie: wójt gminy 
Kleszczów, Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, SOLPARK Klesz-
czów, Zakład Przetwórstwa Mięsnego i Garmażeryjnego „SMAK”, 
BEWA Sp. z o.o. oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

Wkrótce po powrocie z rajdu niektórzy z jego uczestników za-
mieścili w Internecie krótsze lub dłuższe wzmianki o tej imprezie. 
Bodaj największą pracowitością wykazał się administrator strony 
www.wolborz.ugm.pl/spwolborz/, który udokumentował X rajd 
barbórkowy na 300 zdjęciach.

(s)
Foto nr 3 i 7 ze strony www.wolborz.ugm.pl/spwolborz/

Do wynajęcia
magazyn o powierzchni użytkowej 

295 m2 w Rogowcu,
ul. Gipsowa (obok firmy Knauf).  

Budynek murowany, bez ogrzewania.
Kontakt: Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., ul. Insta-
lacyjna 2, 97-427 Rogowiec, tel. 44/ 735-40-34.

J
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Poszukuję pokoju do wynajęcia  
od września 2016 r. 

dla uczennicy I klasy gimnazjum  
– w Kleszczowie lub w Łuszczanowicach.

Tel. 505-788-368.

W ferworze przedświątecznych zakupów, w cza-
sie podróży i w wielu innych sytuacjach możemy 
utracić dokumenty tożsamości. Czy po stwierdze-
niu tego przykrego faktu wystarczy zgłosić to poli-
cji i dać ogłoszenie do gazety?

Utracone dokumenty  
trzeba zastrzec

Zagubienie lub utrata któregokolwiek z dokumentów tożsamo-
ści może mieć przykre konsekwencje dla prawowitego właściciela, 
zwłaszcza że sposobów na wykorzystanie cudzej tożsamości jest 
wiele i wciąż pojawiają się nowe. 

Dokumenty wykorzystywane są m.in. do: ● wyłudzenia pożyczki, 
● wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wy-
posażenia czy unikania opłat, ● kradzieży wypożyczonego samocho-
du i innych przedmiotów, ● zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania 
kredytów albo uzyskania zwrotu podatków.

W obronie przed realizacją takich oszukańczych transakcji i dla 
ochrony interesów swoich klientów, banki utworzyły w 1996 r. elek-
troniczny system wymiany informacji: System DOKUMENTY ZA-
STRZEŻONE (DZ). Chroni on osoby, które utraciły swoje dokumen-
ty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania 
do celów przestępczych, popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, 
która dokumenty utraciła.

Jakie rodzaje utraconych dokumentów powinniśmy zastrzegać? 
Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z 
nich to: ● dowód osobisty, ● paszport, ● prawo jazdy, ● książecz-
ka wojskowa, ● książeczka żeglarska, ● dowód rejestracyjny, ● kar-
ta pobytu.

Zastrzegane są także: ● dowody rejestracyjne, ● karty płatnicze.
W przypadku utraty któregoś z tych dokumentów należy go na-

tychmiast zastrzec w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Aby 
to zrobić wystarczy odwiedzić najbliższą placówkę banku, którego je-
steśmy klientem. Informacje z jednego banku, poprzez system DZ, są 
błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytu-
cji korzystających z systemu. Oprócz wszystkich banków korzystają 
z niego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i inni 
uczestnicy. Dokumenty mogą sprawdzać także notariusze, hotele, 
wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

Jeśli dokument utraciliśmy w wyniku kradzieży należy powiado-
mić policję. Aby otrzymać nowy dokument tożsamości konieczne jest 
też powiadomienie urzędu gminy, a podczas pobytu za granicą od-
wiedzenie placówki konsularnej.

(opr. s)

Ministerstwo ostrzega przed „lewym”  
olejem napędowym 

Ministerstwo Finansów w apelach rozesłanych do urzędów gmin 
poprosiło, by przestrzec rolników przed zakupami paliwa z nielegal-
nych źródeł. Oszustw w obrocie paliwami jest coraz więcej, a to nara-
ża budżet państwa na znaczne straty finansowe.

W ministerialnym piśmie opisano, po czym poznać, że paliwem 
handluje oszust. Przede wszystkim po wyjątkowo atrakcyjnej cenie, 
a także po tym, że sprzedający domaga się wyłącznie zapłaty gotów-
ką. Uwagę nabywcy powinny zwrócić też takie kwestie, jak: nietypowe 
sposoby zawierania transakcji (np. zakup paliwa na parkingu, bezpo-
średnio z cysterny), brak możliwości wylegitymowania osoby oferu-
jącej paliwo. W handlu „lewym” paliwem jest tworzona sieć kilku, kil-
kunastu podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji, a w 
gruncie rzeczy opierają się na „słupach”.

Jaka odpowiedzialność grozi rolnikowi kupującemu olej napędowy 
z nielegalnych źródeł? W piśmie Ministerstwa Finansów szczegółowo 
opisywane są konsekwencje z tego tytułu. Wspomnijmy tylko o trzech: 

1. Problem z odzyskaniem „paliwowej” akcyzy w urzędzie gminy. 2. 
Wezwanie do oddania nienależnie pobranych pieniędzy. 3. Odpowie-
dzialność karno-skarbowa za posługiwanie się „lewymi” fakturami.

Dopłaty na raty
30 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

zakończyła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Zalicz-
kowe wypłaty uzasadniano tym, że rok był wyjątkowo trudny dla rol-
nictwa, a wiele gospodarstw poniosło straty w wyniku suszy i nieopła-
calności produkcji.

Z dniem pierwszym grudnia miały się rozpocząć - zgodne z kilku-
letnią tradycją - wypłaty pozostałych kwot należnych uprawnionym rol-
nikom. Zanim ARiMR zacznie realizować tę część wypłat musi spraw-
dzić zgodność deklaracji z wniosków ze stanem faktycznym. Część 
gospodarstw odwiedzą inspektorzy agencji. Wszystkie wnioski mają 
natomiast przejść kontrolę administracyjną.

Takiej kontroli nie da się przeprowadzić bez sprawnie działające-
go systemu informatycznego. Ze względu na zmiany Wspólnej Polity-
ki Rolnej system ten budowany był od nowa. Komplikowała ten proces 
znaczna liczba gospodarstw oraz wprowadzenie nowych rodzajów 
płatności. Dotychczasowy prezes ARiMR został odwołany przez no-
wego ministra rolnictwa „z powodu nieprawidłowości w funkcjonowa-
niu systemu informatycznego”.

Czy będzie miało to wpływ na opóźnienie wypłat? Zgodnie z pra-
wem ostatecznym terminem, w którym unijne pieniądze powinny trafić 
na konta rolników jest 30 czerwca.

Państwowa ziemia potaniała
Średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez Agencję Nieru-

chomości Rolnych w III kwartale 2015 r. wyniosła 28.574 zł za 1 ha. 
To o 4,7 proc. mniej od ceny uzyskanej w II kwartale br. Najwięcej za 
1 hektar rolnicy płacili w województwach: kujawsko-pomorskim, wiel-
kopolskim i mazowieckim (nawet powyżej 41 tys. zł/ha). Tu ziemia jest 
najbardziej poszukiwana, a cena za 1 ha jest najwyższa, gdy sprzeda-
wany areał liczy od 100 do 330 ha.

Najmniej kosztowała ziemia na wschodzie Polski, w wojewódz-
twach: lubelskim (15,1 tys. zł/ha), podkarpackim (16,5 tys. zł) i podla-
skim (ok. 17 tys. zł).

Powołują się na KRUS i wyłudzają dane osobowe
W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem za-

mieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, 
żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. 
urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do wery-
fikacji, KRUS informuje, że nie prowadzi w terenie żadnej weryfikacji 
danych interesantów w ten sposób.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przestrzega przed 
takimi oszustami! Apeluje, by o przestępczych próbach wyłudzenia 
danych z dowodu osobistego, czy domagania się podpisania rzeko-
mo urzędowego druku niezwłocznie powiadamiać policję lub najbliż-
szą jednostkę KRUS.

Kasa apeluje zwłaszcza do osób starszych o dużą ostrożność 
w osobistych kontaktach z nieznajomymi osobami. Apeluje o niepod-
pisywanie wręczanych przez prywatne osoby druków, oświadczeń 
i nieudostępnianie im swoich danych osobowych lub urzędowej kore-
spondencji z KRUS. 

Dotkliwą konsekwencją może być konieczność spłaty ogromnych 
kredytów, bądź innych zobowiązań finansowych zaciąganych przez 
oszustów w imieniu osób, od których wyłudzili oni ich dane. (opr. s)

Informacje ważne dla rolników
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Liga siatkarek
uszyły rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet, 
w której bierze też udział drużyna LKS Omega Kleszczów. 

W ramach przygotowań do tych intensywnych rozgrywek siatkarki z 
Kleszczowa rozegrały sparingowy pojedynek z kadetkami Skry Beł-
chatów, wygrywając 2:1.

Pierwszy ligowy mecz ro-
zegrały 19 listopada na wy-
jeździe z dziewczętami z 
LKS Czarni Szczerców. Za-
kończył się on wygraną dru-
żyny Omegi 3:0. Taki sam 
rezultat osiągnęły w meczu z 
zeszłorocznymi triumfatorka-
mi ALPSK – drużyną Siatka-
rza Drużbice. Ten mecz od-
był się 23 listopada, a już trzy 
dni później dziewczęta wy-
szły na parkiet w Pajęcznie, 
by zmierzyć się z miejsco-
wym zespołem MUKS Libero 
Pajęczno. Odniosły kolejne zwycięstwo 3:0 (-17, -12, -19).

Galerie zdjęć z występów naszych siatkarek oraz dość szcze-
gółowe opisy przebiegu kolejnych meczów kibice znajdą na stronie 
www.facebook.com/LKS-Omega-Kleszczów. 

W tym sezonie w barwach Omegi występują: E. Bugajska, N. 
Kowalczyk, J. Sadzińska, M. Skalska, A. Lis, P. Sakrajda, P. Woch, 
A. Dworzyńska, W. Gala, N. Lis, K. Nowicka, A. Frączek, T. Bo-
rzykh, M. Węgrzyn, S. Samborska.

Nagrodzeni  
w rajdowych konkursach

ajdy PTSM mają w swoich programach elementy rywalizacji. 
Uczestnicy biorąc udział w konkursach wiedzy czy w spor-

towych zawodach walczą o nagrody, przy okazji poszerzając swój 
zasób wiedzy. Nagrody w konkursach organizowanych w ramach 
corocznych rajdów „Barbórka w Kleszczowie” są dość cenne. Pod-
czas dziesiątego rajdu można było zdobyć sprzęt turystyczny i spor-
towy (śpiwory, plecaki, karimaty, okulary do pływania i rakietki).

Konkurs wiedzy o gminie Kleszczów dotyczył spraw związanych 
z ochroną przyrody, historią i walorami krajobrazowo-turystycznymi. 
W kategorii szkół podstawowych wygrała go Aleksandra Mazur z 
SP Kleszczów, przed Malwiną Kujawską (SP Komorów) i Jakubem 
Grzejdą (SP Brzoza). Wśród gimnazjalistów kolejność była nastę-
pująca: I. Jakub Wojna (Czarnocin), II. Maria Jarosińska (Ręczno), 
III. Filip Anszperger (Kleszczów). Nagrodzonych zostało łącznie 17 
uczestników.

W konkursie wiedzy o Polskim Towarzystwie Schronisk Mło-
dzieżowych zostało nagrodzonych łącznie 18 uczestników. W gro-
nie uczniów ze szkół podstawowych kolejne miejsca zajęli: I. Mate-
usz Zalega (SP3 Opoczno), II. Karolina Szewczyk (Komorów), III. 
Dominik Cieplucha (Szynczyce). Wśród gimnazjalistów najwięk-
szą wiedzą wykazała się Zuzanna Długosz (Wolbórz), przed Łu-
cją Tkacz (Kleszczów) i Szymonem Rusieckim (Tomaszów Mazo-
wiecki).

Częstym elementem rajdowych imprez PTSM są też testy, 
bądź konkursy językowe. W Kleszczowie uczestnicy mieli okazję 
sprawdzić się w języku angielskim. W gronie uczniów podstawówek 
najlepszy okazał się Karol Tomczak (Kleszczów), przed Albertem 
Piekarskim (Golesze Duże) i Oliwią Hachułą (Szynczyce). Wśród 
gimnazjalistów najwyżej uplasowali się: I. Laura Rączkowska (To-
maszów Maz.), II. Agnieszka Faryś (Ręczno), III. Daria Gajda 
(Kleszczów).

Do konkursu literackiego przystąpiło w sumie najmniej uczestni-
ków, choć tu nagrodami także były śpiwory, karimaty i okulary pły-
wackie. Wśród uczniów podstawówek najwyżej został oceniony 
Mateusz Glinka (Szynczyce), przed Aleksandrą Dębińską (Opocz-

no) i Rozalią Piskorską (Kleszczów). 
W gronie gimnazjalistów czołowe 
miejsca zajęli: I. Kinga Kowalska 
(Tomaszów Maz.), II. Kacper Począ-
tek (Ręczno), III. Czesław Sarnowiak 
(Wodzin Prywatny).

Chętniej niż do literackiego raj-
dowcy garnęli się do konkursu pla-
stycznego. Kolejne miejsca zaję-
li w nim: I. Julia Kowalczyk (SP3 
Opoczno), II. Anastazja Zając (SP 
Golesze), III. Dagmara Felczak (SP 
Łaznów). A oto najlepsi z grona gim-
nazjalistów: I. Paulina Krasoń (Ręcz-
no), II. Justyna Koch (Wolbórz), III. 

Julia Osmulska (Wodzin Prywatny).
Najwięcej, bo 24 uczestników zgromadził turniej pływacki. Śpi-

wory, karimaty i plecaki, które były nagrodami rzeczowymi za zaję-
cie miejsc na podium, wywalczyli na pływalni SOLPARKU:
• szkoły podstawowe: I. Blanka Sońta (Łaznów), Mateusz Chwa-

łowski (Brzoza); II. Weronika Dębiec (Komorów), Michał Koszur 
(Kleszczów); III. Weronika Różańska (Kleszczów), Miłosz Dylak 
(Kleszczów).

• gimnazja: I. Karolina Nowicka (Tomaszów Maz. ), Kacper Wło-
sek (Tomaszów Maz.); II. Maja Kowalczyk (Czarnocin), Szymon 
Rusiecki (Tomaszów Maz.); III. Ewa Dobrowolska (Wolbórz), Ja-
kub Jóźwik (Wodzin Prywatny).

(s)
Foto ze strony www.wolborz.ugm.pl/spwolborz/

W szkolnym sporcie
iódme miejsce sztafety. 19 listopada startująca w woje-
wódzkim finale sztafet pływackich ekipa Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych w Kleszczowie wywalczyła siódme miejsce. Za-
wody odbyły się w Ozorkowie.

Grają w hokej podwodny. Od tego roku szkolnego w ramach 
zajęć dodatkowych w ZSP Kleszczów odbywają się zajęcia z hoke-
ja podwodnego prowadzone przez Martę Szataniak oraz Bełcha-
towski Klub Hokeja Podwodnego Aquarius. W Polsce to dyscyplina 
mało znana. W USA zaczęto ją uprawiać w połowie XX w. Pływanie 
połączone z częstym nurkowaniem rozwija ogólną sprawność i po-
prawia wydolność.

Wicemistrzowie rejonu. 23 listopada w Piotrkowie Tryb. piłka-
rze ręczni ZSP Kleszczów wywalczyli II miejsce w turnieju na szcze-
blu rejonowym. Skład drużyny: Krzysztof Miller, Mateusz Roczek, 
Radosław Klewin, Miłosz Dąbrowski, Błażej Kątny, Kacper Liperto-
wicz, Jakub Kuśmierski, Sebastian Mozdrzeń, Tomasz Olczyk, Ma-
ciej Gajda, Filip Tokarski, Jacek Stobiecki, Kacper Ziółkowski.

S
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Sprzedam
choinki cięte, 

bardzo trwałe 
(świerk kłujący srebrny).

Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 42,
tel. 44/ 680 13 93, 798-773-103
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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 TOP DRUK Sp. z o.o. sp. k., 
18-402 Łomża, ul. Nowogrodzka 151a (tel. 86 473 02 12)

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

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

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA GAZOWEGO - tel. 992.

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

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich 
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Ener-
goserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci  wodociągowej,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - 
w Zakładzie Komunalnym „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

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

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

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?

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

Na zawodach strzeleckich
ak poinformował Sławomir Dziegieć 
z radomszczańskiego klubu strzelec-

kiego 10-ka mieszkaniec Łuszczanowic An-
drzej Podawca (na zdjęciu), który jest człon-
kiem Sekcji Strzelectwa z Broni Historycznej 
brał udział w zawodach czarnoprochowych 
„Jaworznicka Jesień” - Turniej Niepodległo-
ściowy. 

W strzelaniu na 50 m z rewolweru ka-
piszonowego Donald Malson wywalczył 
czwarte miejsce, a w konkurencji Mariet-
te (rewolwer kapiszonowy - 25 m) – trzecie.

Podnoszenie ciężarów

Sukcesy biegaczek
wa Jagielska zwyciężyła w przełajowym V Biegu Otwockim na dystansie 9,9 km. 
Jak czytamy na stronie www.omegakleszczow.pl, która poinformowała o tym suk-

cesie „nasza biegaczka trenuje 2 razy dziennie, przebiegając tygodniowo około 150 km. 
Do tego pracuje na całym etacie jako nauczyciel WF w Szkole Podstawowej. Prioryte-
tem na 2016 rok są dla niej Mistrzostwa Polski na 5 km, które odbędą się w Kleszczowie”. 

***
Biegowi ulicznemu „Bełchatowska Piętnastka”, który jest co roku rozgrywany w li-

stopadzie towarzyszył w tym roku bieg na krótszym, 5-kilometrowym dystansie. Jego 
uczestniczką była Marta Olczyk - zawodniczka Omegi Kleszczów.

„Mimo startu typowo treningowego Marta mocno zaznaczyła swą obecność, bowiem 
bez większych problemów zwyciężyła z czasem 21:06” – czytamy na facebookowym 
profilu sekcji lekkoatletycznej LKS Omega Kleszczów. 

rużyna sztangistów Omegi Klesz-
czów zajęła czwarte miejsce w fina-

łowej rundzie ligi wojewódzkiej juniorów. 
Wygrał zespół LKS Dobryszyce przed dru-
żynami LUKS Gryf Bujny i Włókniarz Kon-

stantynów. Na wynik Omegi (1089,7 pkt.) 
złożyły się punkty zdobyte przez pięcioro 
zawodników: Sylwię Oleśkiewicz, Micha-
ła Kacprzyka, Oskara Ołubka, Katarzynę 
Żabińską i Klaudię Ołubek.

D

E

J
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minny Ośrodek Kultury 
w Kleszczowie zapewnił 

najmłodszym mieszkańcom na-
szej gminy pyszną zabawę, a ści-
ślej mówiąc - pełen worek atrak-
cyjnych zabaw. Po południu 6 
grudnia instruktorki GOK wzię-
ły na swoje barki trud zagospo-
darowania wolnego czasu set-
kom dzieciaków, zyskując przez to 
wdzięczność niejednego rodzica.

Trudno wymienić wszystkie ro-
dzaje zabaw i aktywności, z któ-
rych mogli korzystać milusińscy. 
Jak zawsze najwięcej uwagi przy-
ciągały nowości. W tym roku taką 
nowością były np. warsztaty de-
korowania prawdziwych pierni-
ków (po lepiej lub gorzej wyko-
nanym zdobieniu autora czekała 
przyjemność zjedzenia piernika); 
tworzenie różnych dzieł ze sklejo-
nych z sobą jadalnych, barwnych 
chrupek kukurydzianych; możli-
wość zdobycia jedynej na świecie 
bombki, ozdobionej zaprojektowa-
nym na miejscu i wydrukowanym 
w specjalnej drukarce wzorem.

Dodajmy, że prezentem, który 
św. Mikołaj przyniósł dla… trochę 
starszych dzieci był występ mu-
zyczny Dawida Kwiatkowskiego, 
zorganizowany w sali widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury. 

Wracając do głównej impre-
zy mikołajkowej: jak zawsze gwar-
no i radośnie było na urządzonym 
w górnym holu SOLPARKU placu 
zabaw, gdzie do dyspozycji malu-
chów oddano wielkie klocki oraz 
dużą, barwną chatkę. 

Dzieci skorzystały z możliwo-
ści obejrzenia na dwóch seansach 
w auli SOLPARKU filmu „Rabu-
sie fistaszków”. Te, które wzięły 
udział w gminnym konkursie pla-
stycznym odebrały nagrody i wy-
różnienia. Konkurs „Zimowy kra-
jobraz z choinką w tle”, ogłoszony 
przez kleszczowski GOK przyniósł 
plon w postaci 256 zimowych ob-
razków. 20 listopada dostarczo-
ne w regulaminowym terminie ob-
razki oceniła 4-osobowa komisja. 
Równorzędnymi nagrodami zde-
cydowano się uhonorować 20 

Wystawa konkursowych prac została zaprezentowana w SOL-
PARKU podczas gminnej imprezy mikołajkowej. Wiele obrazków 
zostało wykonanych z dużym nakładem pracy, a także z zastoso-
waniem wymyślnych technik. W następnych dniach grudnia ekspo-
zycja dziecięcych prac będzie dostępna w siedzibie GOK.

Jeśli przed świętami aura nie zmieni się na zimową warto zaj-
rzeć na wystawę. Na prezentowanych obrazkach śniegu jest co 
niemiara…

(s)

Mikołajkowa zabawa

prac przedszkolaków.
W kategorii szkół podstawowych (klasy I-III) podział nagród wy-

glądał następująco: I. Oliwia Życińska, II. Natalia Misiak, III. Wero-
nika Ratajczyk. Wyróżnienia otrzymały: Weronika Szluga, Karoli-
na Mularczyk, Patrycja Zakolska. W kategorii szkół podstawowych 
(klasy IV-VI) laureatami zostali: I. Martyna Muskała, II. Weronika 
Wójcik, III. Marcel Pierzak. Wyróżnieni uczniowie to: Michał Ko-
szur, Liliana Kęsy, Julia Jurczyk.
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