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Dużo zmian 
w ośrodku zdrowia

Współpraca pomiędzy samorządem a biznesem, wsparcie 
dla inwestorów o charakterze pomocy publicznej, wpływ kopal-
ni i elektrowni na rozwój regionu - to tylko niektóre z tematów te-
gorocznego I Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego. 
Spotkali się na nim przedstawiciele ponad 130 firm i instytucji, 
także z gminy Kleszczów.

Samorząd gminy reprezentował wójt Sławomir Chojnowski, 
a Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów - prezes Michał Mazur. 
Obaj uczestniczyli w panelu dyskusyjnym „Samorząd, biznes - 
współpraca, rozwój”.

Więcej na str. 5

Powiatowe 
forum gospodarcze

Przebudowa dachu i pokrycie go nową blachą, całkowita wy-
miana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu 
i ścian oraz wykonanie nowej barwnej elewacji z silikatowego tyn-
ku to tylko część prac, które będą wykonane w ramach moderni-
zacji i przebudowy siedziby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Klesz-
czowie.

Koncepcję przyszłych robót wraz z dokumentacją kosztory-
sowo-projektową na zlecenie Urzędu Gminy wykonała w zeszłym 
roku kielecka spółka Biuro Projektów Budownictwa. O tym, jaka 
fi rma zostanie wybrana do poprowadzenia robót instalacyjno-bu-
dowlanych w funkcjonującym obiekcie, zdecyduje rozstrzygnięcie 
dwustopniowego przetargu. 
 Więcej na str. 2

Fabryka 
celulozowej gąbki

Jedną z nowych fi rm, które rozpoczną działalność w Klesz-
czowskiej Strefi e Przemysłowej nr 4 (Bogumiłów) jest Sponcel. 
W podstrefi e „Kleszczów” Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej na działce o powierzchni ponad 6 ha inwestor buduje od 2014 
roku zakład, w którym z enzymatycznie modyfi kowanej celulozy 
będzie wytwarzana gąbka celulozowa.

Więcej na str. 7

Zasili firmy
w Bogumiłowie

5 lutego na naczepach TIR-ów zostały dostarczone dwie 
części stacji transformatorowo-rozdzielczej 30/0,4 kV, która po-
służy do zasilania zakładów produkcyjnych spółek Sponcel oraz 
Epicom. Z pomocą samojezdnego żurawia obie te części zosta-
ły ustawione na przygotowanych wcześniej żelbetowych słup-
kach.

Więcej na str. 2
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Przebudowa 
i modernizacja

rzebudowa i modernizacja siedzi-
by Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Kleszczowie została zaplanowana na 
12 miesięcy. Będzie to jedno z najwięk-
szych, rozpoczynających się w tym roku 
zadań inwestycyjnych gminy. W jednopię-
trowym budynku, którego powierzchnia za-
budowy wynosi 1150 m kw., a kubatura 
użytkowa prawie 10,5 tys. m sześć. miesz-
czą się nie tylko gabinety lekarskie. Ma tu 
swoją siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, kilka pomieszczeń wynajmu-
je Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
a w południowej części mieszczą się czte-
ry komunalne mieszkania.

O skali całego zadania świadczy szcze-
gółowy wykaz prac, jakie mają być wyko-
nane. To informacja, którą znaleźć można 
w ogłoszeniu o przetargu. W wyniku prze-
budowy zmieni się układ części ścian we-
wnętrznych, a kilka pomieszczeń zmie-
ni swoje dotychczasowe funkcje. Remont 
obejmie rozbiórkę istniejącego i budowę 
nowego zadaszenia nad wejściem oraz 
przebudowę istniejącej pochylni dla nie-
pełnosprawnych. Po wymianie poszycia 
dachowego i wymianie stolarki okiennej  
i drzwiowej, budynek zostanie docieplony 
10-centymetrową warstwą wełny mineral-
nej, po czym elewacja zostanie wykończo-
na warstwą silikatowego tynku.

W ramach inwestycji mieści się też wy-
miana okładzin ściennych i sufitów pod-
wieszanych, wymiana wyposażenia sani-
tariatów, nowe wyposażenie gabinetów, 
modernizacja wszystkich wewnętrznych in-
stalacji i urządzeń technicznych. Ma ona 
poprawić funkcjonalność budynku i popra-
wić warunki, w jakich przebywać będą pa-
cjenci i pracować lekarze, a także pracow-
nicy GOPS.

Poprawa parametrów cie plnych, uzy-
skana dzięki dociepleniu elewacji oraz stro-
podachu zmniejszy przyszłe koszty utrzy-
mania komunalnego budynku.

Fot. na str. 1 - projekt BPB sp. z o.o.
(s)

KRÓTKO
Dużo informacji o gminnych inwestycjach
Wielość tematów z życia gminy omawiana w „Infor-
matorze Kleszczowskim” nie pozwala poświęcać 
zbyt dużo miejsca na opisywanie trwających i pla-
nowanych inwestycji gminnych. Rozwiązaniem tego 
informacyjnego niedostatku stało się utworzenie no-
wej zakładki na gminnej stronie www.kleszczow.pl. 
Klikając w zakładkę INWESTYCJE GMINNE, utwo-
rzoną na prawym marginesie, mieszkańcy gminy 
dotrą do informacji na temat prowadzonych przez 
gminę inwestycji oraz stanu ich zaawansowania.

Zapewnią czystość
Gmina powierzyła Zakładowi Komunalnemu „Klesz-
czów” szereg prac, związanych z zapewnieniem 
czystości na ulicach, chodnikach, placach i przy-
stankach komunikacyjnych. Komunalna spółka bę-
dzie w 2016 roku zajmować się m.in. zamiataniem 
ulic, sprzątaniem chodników, parkingów i ścieżek 
rowerowych, sprzątaniem poboczy i rowów, opróż-
nianiem koszy na śmieci, utrzymaniem czystości 
toalet przenośnych, a także porządkiem na przy-
stankach autobusowych, przy pomnikach w Klesz-
czowie, na placach zabaw oraz na terenie skate-
parku w Łuszczanowicach. Wynagrodzenie brutto 
dla ZK „Kleszczów” za systematyczne sprzątanie 
wspomnianych miejsc ma wynieść 950 tys. zł.

Ubezpieczenie majątku
Na 2016 i 2017 rok mienie gminy Kleszczów zosta-
ło ubezpieczone w towarzystwach ubezpieczenio-
wych COMPENSA oraz InterRisk. Wartość umo-
wy ubezpieczeniowej wyniosła 206 tys. zł. Z kolei 
za dwuletnie ubezpieczenie w PZU S.A. oraz TUiR 
Warta S.A. należących do gminy pojazdów (to m.in. 
tabor użytkowany w Zakładzie Komunalnym „Klesz-
czów” oraz samochody jednostek OSP) gmina za-
płaci 197,9 tys. zł.

Remont lokum dla repatriantów
Na zlecenie Urzędu Gminy został przeprowadzo-
ny remont mieszkania w Dębinie, przeznaczonego 
na przyjęcie rodziny repatriantów z Kazachstanu. 
Umeblowanie i wyposażenie zostanie do miesz-
kania wstawione tuż przed zasiedleniem go przez 
przybyłą rodzinę. Gotowość przyjęcia rodziny o pol-
skich korzeniach, przebywającej dotąd w Kazach-
stanie, samorząd gminy Kleszczów zadeklarował 
w czerwcu 2015 r.

Umowy „sanitarne”
W 2016 roku odbiorem bezpańskich zwierząt z te-
renu naszej gminy oraz zapewnieniem im dalszej 
opieki zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Ko-
munalne SANIKOM z Bełchatowa. Kwota zabezpie-
czona w budżecie na realizację tego zadania to 120 
tys. zł brutto.
Gmina jest też zobowiązana do zapewnienia opie-
ki weterynaryjnej dla zwierząt, poszkodowanych 
w wyniku zdarzeń drogowych. W 2016 r. taką opiekę  
ma zapewniać Gabinet Weterynaryjny z Lgoty Wiel-
kiej. Jeśli bezpańskie zwierzę zginie w zdarzeniu 
drogowym wówczas jego szczątki z terenu gminy 
odbierać będzie spółka „Jasta” z Piotrkowa Trybu-
nalskiego.

(s)
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PGE Obrót sprzeda  
gminie energię

ztery spółki wzięły udział w przetar-
gu nieograniczonym na zakup ener-

gii elektrycznej dla gminy Kleszczów. Obok 
dotychczasowego dostawcy (Energa Ob-
rót S.A.), który realizację dwuletniej umo-
wy zakończy 29 lutego, oferty złożyły też 
firmy: Enea S.A., Energoserwis Kleszczów  
sp. z o.o. oraz PGE Obrót S.A.

Swoje potrzeby energetyczne w okresie 
od 1 marca 2016 do 28 lutego 2018 gmi-
na Kleszczów oszacowała na 3.418.806 
kilowatogodzin. Tyle prądu może w tym 

C

Największa  
stacja „trafo”
ostarczona 5 lutego stacja „trafo” 
została wyprodukowana w koniń-

skim oddziale spółki Elektrobudowa z Ka-
towic. Poza wspomnianymi już dwiema fir-
mami będzie mogła zasilić w energię trzech 
innych odbiorców, którzy zdecydują się za-
inwestować w strefie „Bogumiłów”.

Stacja ustawiona w pobliżu skrzyżowa-
nia ulic T. Sendzimira i M. Skłodowskiej-
-Curie ma w sumie ponad 23 metry długo-
ści. To największy transformator spośród 
wszystkich 40 stacji transformatorowo-roz-
dzielczych średniego napięcia, które są 
obecnie własnością gminy Kleszczów i słu-
żą do zasilania z gminnej sieci energetycz-
nej osiedli mieszkaniowych oraz zakładów 
przemysłowych.

Zasilanie w energię elektryczną dwóch 
firm w Kleszczowskiej Strefie Przemysło-
wej nr 4 (Bogumiłów) to zadanie, które na 
zlecenie gminy Kleszczów wykonuje spół-
ka RAMB. W zakresie tej inwestycji mieści 
się nie tylko zamówienie, dostawa i mon-
taż wspomnianej stacji, ale także wykona-
nie odcinka podziemnej sieci energetycz-
nej 30 kV. Dwutorowa linia kablowa ma 
łącznie ponad 1800 metrów długości. Cał-
kowita wartość brutto inwestycji przekra-
cza 3 mln zł.

(s)

okresie zużyć osiem podmiotów: gmina 
Kleszczów oraz jej jednostki organizacyj-
ne (przedszkola w Kleszczowie, Łękińsku 
i Łuszczanowicach, szkoły w Kleszczo-
wie i Łękińsku, Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Najkorzystniejszą ofertę z ceną net-
to 0,2178 zł za 1 kWh złożyła spółka PGE 
Obrót S.A. i to z nią zawarta została 5 lute-
go umowa o łącznej wartości 915.877,62 zł. 
Dodajmy, że umowa dotyczy także ener-
gii zużywanej do zasilania lamp oświetla-
jących gminne place, drogi i ulice, a także 
zasilenia w prąd remiz jednostek OSP oraz 
zespołów boisk sportowych.

(s)
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KOMUNIKATY
Terminy zebrań sołeckich
4 lutego zebraniami w Dębinie oraz w Rogowcu rozpoczęła się 
pierwsza w tym roku tura zebrań sołeckich w gminie Kleszczów. 5 lu-
tego spotkali się zainteresowani sprawami swojego sołectwa miesz-
kańcy Wolicy, a 8 lutego - mieszkańcy Łękińska.
Oto terminy i miejsca kolejnych zebrań:
● 11 lutego, godz. 17.00 - Żłobnica (Wiejski Ośrodek Kultury)
● 16 lutego, godz. 17.00 - Czyżów (Wiejski Ośrodek Kultury)
● 17 lutego, godz. 17.00 - Antoniówka (Wiejski Ośrodek Kultury)
● 22 lutego, godz. 17.00 - Kleszczów (Gminny Ośrodek Kultury)
● 23 lutego, godz. 17.00 - Łuszczanowice (Wiejski Ośrodek Kultury)
● 24 lutego, godz. 16.30 - Kamień (Wiejski Ośrodek Kultury)
W porządku każdego z zebrań znalazły się następujące tematy me-
rytoryczne: ● Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych podczas 
ostatniego zebrania, ● Realizacja bieżących inwestycji w sołectwie, ● 
Dyskusja, ● Wnioski przyjęte przez zebranie, ● Sprawy różne. Jedy-
nie w porządku zebrania w Żłobnicy znalazł się dodatkowy punkt: ● 
Informacja fi rmy SKANSKA na temat przebiegu inwestycji drogowej 
w miejscowości Żłobnica.

Zmiany w organizacji zajęć ruchowych w SOLPARKU
Urząd Gminy informuje, że od 1 lutego w SOLPARKU zostały uru-
chomione dodatkowe godziny zajęć zumby, aerobiku i kick-boxingu. 
Do korzystania z tych zajęć mieszkańców gminy Kleszczów upraw-
nia aktywny karnet mieszkańca na zajęcia dodatkowe. W ramach 
karnetu przysługuje 8 wejść w ciągu 31 dni do dowolnego wykorzy-
stania na zajęcia: zumby, kick-boxingu, yogi oraz aerobiku.
Odpłatność mieszkańca za wspomniany karnet wynosi 30 zł na mie-
siąc, pozostałą część fi nansuje Urząd Gminy w Kleszczowie wraz 
z SOLPARKIEM.
Od 1 lutego obowiązuje następujący harmonogram zajęć:
● ZUMBA: ● wtorek 19:00, ● czwartek 19:00
● KICK-BOXING: ● wtorek 20:00, ● czwartek 20:00
● YOGA*: ● środa 17:30
● AEROBIK: ● środa 19:00, ● piątek 17:30
*  W przypadku zwiększenia frekwencji na zajęciach z yogi, zostanie 

uruchomiona dodatkowa godzina.

Poradnia Życia Rodzinnego
W każdy piątek w godz. 12.15-16.15 są pełnione dyżury w Poradni 
Życia Rodzinnego w Kleszczowie. Poradnia działa w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Osiedlowa 2, pokój nr 29). 
Porad dla mieszkańców udziela tu pedagog ds. resocjalizacji - Eure-
lia Prus. O pomoc mogą się do niej zwracać m.in. osoby uzależnione 
od alkoholu, chcące podjąć leczenie, kobiety, które nie radzą sobie 
z problemem synów lub mężów nadużywających alkoholu, rodzice 
mający problemy wychowawcze z dziećmi, a także dzieci i młodzież 
z problemami emocjonalnymi.

Bezpłatne konsultacje dla zainteresowanych 
funduszami europejskimi
Mieszkańcy gminy Kleszczów, którzy chcą poszerzyć swoją wie-
dzę z zakresu pozyskiwania pieniędzy przyznawanych przez 
Unię Europejską, a także realizacji projektów z unijnym dofi nan-
sowaniem, będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielem 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Termin bezpłat-
nych konsultacji został ustalony na piątek 26 lutego (godz. 9.00-
11-30) w Gminnym Centrum Informacji w Kleszczowie, ul. Głów-
na 122. Zainteresowani spotkaniem konsultacyjnym powinni 
wcześniej przesłać zgłoszenie na adres LPIBelchatow@lodzkie.
pl, lub skontaktować się telefonicznie z LPI w Bełchatowie (tel. 
44/ 633 05 13).

Styczniowa sesja
trakcie sesji 25 stycznia Rada Gminy Kleszczów podję-
ła kilka uchwał, które umożliwią przekazanie fi nansowego 

wsparcia dla dwóch jednostek samorządowych i czterech szpitali. 
Przyjęte uchwały dotyczą pomocy dla:
•  gminy Kluki - 250 tys. zł na rozbudowę szkoły podstawowej 

w Kaszewicach o salę gimnastyczną,
•  Powiatu Bełchatowskiego - 45 tys. zł na funkcjonowanie 

w Kleszczowie fi lii Wydziału Komunikacji i Dróg oraz 45 tys. zł na 
przygotowanie materiałów i dokumentacji w zakresie regulowa-
nia stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie gminy 
Kleszczów oraz tematyczne szkolenia pracownika

•  Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie: 
50 tys. zł na doposażenie Oddziału Kardiologicznego; 300 tys. 

zł na urządzenie do mycia i steryliza-
cji narzędzi chirurgicznych - Centralna 
Sterylizacja,
•  Szpitala Powiatowego w Radomsku - 

100 tys. zł na doposażenie Oddziału 
Chirurgii Ogólnej,

• SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego im. WAM w Łodzi: 250 tys. 
zł na zakup aparatu EMG (służącego 

do rozpoznawania u pacjentów chorób obwodowego układu nerwo-
wego oraz mięśni) dla Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu; 100 tys. 
zł na zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki i Rehabilita-
cji Wzroku,
•  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi - 300 tys. zł 

na zakup przystawki do biopsji stereotaktycznej wraz z oprogra-
mowaniem do mammografu funkcjonującego w Zakładzie Dia-
gnostyki Obrazowej CZMP. 

Podczas sesji zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej gminy na lata 2016-2019 oraz w budżecie gminy 
na 2016 rok.

Dwie z przyjętych uchwał dotyczą ustalenia kryteriów nabo-
ru uczniów spoza obwodu szkół do pierwszych klas szkół podsta-
wowych i gimnazjum. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty 
zobowiązała gminy do ustalenia dodatkowych kryteriów rekruta-
cyjnych. Będą one stosowane wtedy, gdy w pierwszych klasach zo-
staną wolne miejsca i zgłoszą się chętni uczniowie, mieszkający 
poza obwodem danej szkoły.

Radni przyjęli też sprawozdania z działalności komisji Rady 
Gminy Kleszczów za rok 2015.

(s)

Ważne terminy
12 lutego – pierwsza w roku 2016 akcja honorowego krwio-

dawstwa; osoby chętne do oddania krwi mogą zgłaszać się w SOL-
PARKU w godz. 9.00-12.00.

19-29 lutego – termin składania deklaracji przez rodziców / 
opiekunów prawnych dzieci, przyjętych do przedszkoli gminnych 
w poprzednich latach; są to deklaracje o kontynuowaniu wychowa-
nia przedszkolnego w danym przedszkolu samorządowym.

Do 28 lutego – termin składania w Urzędzie Gminy wniosków 
o wypłatę stypendiów:
•  motywacyjnych - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum 

i szkół ponadgimnazjalnych za I semestr roku szkolnego 2015/16,
•  socjalnych - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, znajdują-

cych się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stop-
niem niepełnosprawności (bez względu na dochód przypadający 
na członka rodziny).

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania tych stypen-
diów zamieszczone są na gminnej stronie internetowej, w zakładce 
„Jak załatwić sprawę w urzędzie”.

(s)
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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 Urzę-
du Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 zostały wywieszo-
ne na tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy, położonych w obrębach: Kleszczów, Kamień, 
Bogumiłów - gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.

Informacja o wywieszeniu wykazów podana została do pu-
blicznej wiadomości w prasie lokalnej, została opublikowana 
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz na 
stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

Rowerzyści nauczą  
się tu bezpiecznej jazdy

sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Łękińsku, przy ulicy 
Szkolnej na terenie o powierzchni około 17 arów powstanie 

edukacyjne miasteczko ruchu drogowego. Jego projekt został przy-
gotowany w marcu 2015 r. przez Zakład Usług Projektowo-Konsul-
tingowych Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Kępnie.

Na terenie miasteczka, które zajmować będzie zbliżony do pro-
stokąta obszar o wymiarach 54x33 m kw. dzieci będą się uczyć za-
sad korzystania z dróg publicznych. Będą mogły poznać większość 
z najważniejszych drogowych znaków informacyjnych i ostrzegaw-
czych, a także znaki zakazu i nakazu. Jeżdżąc rowerami napotkają 
przejścia dla pieszych, kilka typów skrzyżowań, w tym także rondo.

Droga rowerowa wykonana zostanie z czerwonej kostki betono-
wej i ma mieć szerokość 3 metrów. Na terenie miasteczka powsta-
ną również metrowej szerokości chodniki z zabarwionej na żółto 
kostki betonowej. Fragment nawierzchni, związany z tzw. obsługą 
techniczną miasteczka ma być wykonany z kostki betonowej w ko-
lorze grafitowym.

Teren służący do prowadzenia zajęć z ruchu drogowego będzie 
ogrodzony gotowymi modułami ze stalowego drutu zamocowany-
mi do metalowych słupków. Od strony ulicy Szkolnej wykonane zo-
staną nasadzenia z wysokich iglaków. Rośliny te mają stanowić na-
turalną barierę akustyczną. Na wjeździe od strony ul. Sportowej 
zamontowane będą tzw. parkingowe słupki kładzione, które unie-
możliwią wjazd na ten teren pojazdom niepożądanym. Od strony 
szkoły na teren miasteczka można będzie wchodzić przez furtkę 
wbudowaną w istniejące ogrodzenie.

Elementy małej architektury, które znajdą swoje miejsce na 
17-arowym terenie to: stojaki na rowery, ławki i kosze na śmie-
ci oraz wiata przystankowa. Powierzchnia projektowanej drogi ro-
werowej wyniesie ok. 819 m kw., a powierzchnia chodników - ok. 
182 m kw. Część terenu zajmą także wysepki zieleni o łącznej po-
wierzchni ok. 594 m kw.

(s)

W

Eko-Region  
informuje o terminach

ełchatowska spółka Eko-Region już jesienią rozesłała do 
mieszkańców naszej gminy tzw. kalendarze z informacją 

o terminach, w których odbierane będą odpady komunalne, surow-
ce suche oraz odpady szklane. Nie wszystkie miejscowości gmi-
ny są obsługiwane w tym samym terminie. Trzy różne kalendarze 
oznaczają, że teren gminy został podzielony. W innym terminie po-
zbędą się odpadów mieszkańcy Kleszczowa, w innym – Łękińska i  
Wolicy, a w jeszcze innym – Łuszczanowic i Żłobnicy. Dla ułatwie-
nia podajemy terminy dla poszczególnych grup miejscowości. 

Kalendarz nr 19
Antoniówka, Dębina, Kamień, Kocielizna, Łuszczanowice, Ko-
lonia Łuszczanowice, Rogowiec, Żłobnica

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Marzec 14 14
Kwiecień 11 11 11
Maj 9 9
Czerwiec 13 13
Lipiec 11 11 11
Sierpień 8 8
Wrzesień 12 12
Październik 10 10 10
Listopad 14 14
Grudzień 12 12

Kalendarz nr 20
Kleszczów

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Marzec 8 8
Kwiecień 12 12 12
Maj 10 10
Czerwiec 14 14
Lipiec 12 12 12
Sierpień 9 9
Wrzesień 13 13
Październik 11 11 11
Listopad 8 8
Grudzień 13 13

Kalendarz nr 21
Adamów, Czyżów, Łękińsko, Słok I, Stefanowizna, Wola Grzy-
malina - Kolonia, Wolica

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Luty 23 23
Marzec 22 22
Kwiecień 26 26 26
Maj 24 24
Czerwiec 28 28
Lipiec 26 26 26
Sierpień 23 23
Wrzesień 27 27
Październik 25 25 25
Listopad 22 22
Grudzień 28 28

B
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lutego w łódzkim hotelu Andel’s odbyła się regionalna gala 
„Gazele Biznesu”. Nagrodzono w niej najbardziej dynamicz-

ne firmy regionu łódzkiego. Wśród uhonorowanych firm znajdzie-
my - jak co roku - kilka spółek funkcjonujących na terenie gminy 
Kleszczów, które w ciągu minionych 3 lat odnotowały wzrost przy-
chodów.

Energomontaż Północ - Bełchatów sp. z o.o., klasyfikowa-
ny w rankingu „Gazele Biznesu” czterokrotnie (2004, 2005, 2006 
i 2015) zajął 989 miejsce na ogólnopolskiej liście po uzyskaniu po-
nad 58-procentowego wzrostu przychodów pomiędzy rokiem 2012 

i 2014. W 2014 r. przycho-
dy spółki osiągnęły 126,2 
mln zł, natomiast zatrud-
nienie wyniosło ponad 330 
pracowników. 

Arix Polska sp. z o.o. 
jest w gronie gazel po raz 
pierwszy. Firma, która w 
2014 r. wykazała zatrudnie-
nie na poziomie 130 osób 
i  przychody w wysoko-
ści 35,5 mln zł odnotowa-
ła 41,5 proc. wzrostu przy-
chodów. Dało jej to 1519 
miejsce w kraju.

Constantia Teich Poland sp. z o.o. to jedna z najbardziej wy-
trwałych gazel w rankingu „Pulsu Biznesu”. Na prestiżowej liście 
znajdowaliśmy ją dotychczas osiem razy. W 2014 r. spółka zatrud-
niająca już 220 osób osiągnęła przychody na poziomie 228,3 mln 
zł. To oznacza ponad 18-procentowy wzrost w porównaniu z 2012 
rokiem i 3050 miejsce na krajowej liście.

Gazelą biznesu jest także po raz kolejny Knauf Bauprodukte 
Polska sp. z o.o. Znajdziemy ją na miejscu nr 1071. Aby uzyskać 
taką lokatę producent materiałów budowlanych, do których jest wy-
korzystywany syntetyczny gips, uzyskać musiał w 2014 r. ponad 
55-procentowy wzrost przychodów. Przychody spółki z grupy Knauf 
osiągnęły 163,6 mln zł.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe BETRANS sp. 
z o.o. w rankingu „Gazele biznesu” występuje po raz trzeci, tym ra-
zem na 3400 miejscu w Polsce. Przychody spółki w wysokości 134 
mln zł oznaczają w porównaniu z 2012 rokiem wzrost o 14,3 proc.
Podobny staż w rankingu ma Caparol Polska sp. z o.o. Producent 
farb i materiałów elewacyjnych sklasyfikowany został na 3723 po-
zycji. Systematycznie rosnące przychody urosły w 2014 r. do kwo-
ty 146,2 mln zł, a to oznacza prawie 11-procentowy wzrost. Spół-
ka, która rozbudowuje swój potencjał w strefie Żłobnica zatrudniała 
w 2014 r. 139 pracowników.

Tak liczna reprezentacja kleszczowskich firm wśród najbardziej 
dynamicznych spółek w Polsce jest potwierdzeniem, że dobrze za-
rządzane, nowoczesne podmioty, funkcjonujące w przyjaznym biz-
nesowi otoczeniu, odnoszą rynkowe sukcesy i systematycznie bu-
dują swoją pozycję. Serdecznie gratulujemy!

(s)  

Nie pójdzie w odstawkę
ajstarszy, oznaczony numerem 1 blok energetyczny Elek-
trowni Bełchatów, uruchomiony w grudniu 1981 r. nadal wy-

twarza energię. Według wcześniejszych planów ta jednostka ener-
getyczna miała być wyłączona z ruchu z końcem 2015 r. Decyzja 
została zmieniona, by zwiększyć bezpieczeństwo pracy Krajowe-
go Systemu Elektroenergetycznego. Zgodę na przedłużenie pracy 
bloku nr 1 w Elektrowni Bełchatów po 31 grudnia 2015 roku w try-
bie pracy jako źródło „szczytowo-rezerwowe” wyraził 27 październi-
ka ub.r. zarząd PGE GiEK.

Najstarszy blok ze względu na wymogi związane z ograni-
czeniem emisji zanieczyszczeń nie będzie mógł jednak pracować 
z pełną mocą, a liczba godzin jego pracy nie przekroczy 1500 go-
dzin w ciągu roku.

(s)

Powiatowe forum
orum zorganizowane 2 i 3 lutego z inicjatywy starosty po-
wiatu, Waldemara Wyczachowskiego, było miejscem na-

wiązywania kontaktów, dzielenia się doświadczeniami oraz zdo-
bywania informacji o dostępnych dla naszych przedsiębiorców 
źródłach pozyskiwania kapitału. 

Już w pierwszym dniu swoje oferty zaprezentowały instytucje 
otoczenia biznesu: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Beł-
chatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny, Fun-
dacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
oraz Powiatowy Urząd Pracy.

W drugim dniu samorządowo-biznesowy panel dyskusyjny po-
przedziły prezentacje gości - przedstawicieli partnerskich powia-
tów. Dzielili się różnymi doświadczeniami w dziedzinie wspierania 
i rozwoju przedsiębiorczości. W tym dniu rozmawiano też o możli-
wościach rozwoju odnawialnych źródeł energii w powiecie bełcha-
towskim.

3

N

F
„Gazele biznesu” 

z gminy Kleszczów

ARR „ARREKS” S.A. ostrzega przed pochopnym oddzwa-
nianiem na nieznane numery identyfikujące się początkiem: 

+22 (…) lub 00 22 (…)
W związku z próbą oszustwa telefonicznego, polegającą na wymusza-

niu oddzwaniania na numer zagraniczny rozpoczynający się od +22 (…)  
lub 00 22 (…) ostrzegamy, że wybieranie zwrotne/oddzwanianie na nu-
mer rozpoczynający się od: +22 (…) lub 00 22 (…) generuje wysokie  
koszty połączeń międzynarodowych.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki, tel. 44/ 731 37 31.

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.

W związku z sygnałami naszych Abo-
nentów odnośnie możliwości wygrania 
nagród rzeczowych w konkursie/loterii/
aukcji internetowej prowadzonej przez 
ARREKS, informujemy że ARR „AR-
REKS” S.A. nie organizuje, nie prowa-
dzi oraz w żaden sposób nie wspiera konkursów/loterii/au-
kcji internetowych ani akcji promocyjnych prowadzonych 
drogą internetową. Pojawiające się na komputerach Abonen-
tów informacje o wymienionych wyżej działaniach są wyni-
kiem „złośliwego oprogramowania” (wirusa, robaka) pod-
czas odwiedzania „zainfekowanych” stron www lub innych 
portali w sieci INTERNET.
W związku z powyższym ostrzegamy przed pochopnym przeka-
zywaniem danych osobowych i adresowych drogą elektroniczną 
w szczególności w przypadkach opisanych powyżej. Aby zabez-
pieczyć swój sprzęt przed podobnymi „atakami” sugerujemy uży-
wanie najnowszych wersji programów ochronnych, antywiruso-
wych oraz ich ciągłą aktualizację.
Osoby, które spotkały się z opisaną wyżej sytuacją uprzejmie pro-
simy o zgłaszanie problemu i w miarę możliwości podanie stro-
ny www, na której pojawiał się nieprawdziwy komunikat (najlepiej 
zrzut ekranu) oraz wersji stosowanego oprogramowania antywi-
rusowego.

Więcej informacji  można uzyskać w siedzi-
bie Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 31.

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.
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Kleszczowskie 
technikum promuje 
Łódzkie
Marszałek województwa łódzkiego, Wi-
told Stępień odwiedził Technikum Nowo-
czesnych Technologii w Kleszczowie, które 
zwyciężyło w najnowszym rankingu techni-
ków, przygotowanym przez Perspektywy. 
W towarzystwie dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Agnieszki Nagody-
-Gębicz i zastępcy wójta gminy Kleszczów 
Joanny Guc marszałek obejrzał sale zajęć 
technikum, w tym także pracownie do pro-
wadzenia zajęć z mechatroniki, wyposażo-
ne dzięki wsparciu z budżetu gminy Klesz-
czów.

D y r e k c j i  s z k o -
ł y ,  na  uczyc ie l om 
i  uczn iom,  a  tak -
że zastępcy wójta 
marszałek przeka-
zał gratulacje z oka-
zji zwycięstwa w ran-
kingu Perspektyw. 
Technikum Nowo-

czesnych Technologii otrzymało certyfi kat 
„Łódzkie promuje”. Jest on przyznawany 
podmiotom, z których nasz region może 
być dumny.

Gimnazjum chce mieć 
własne logo
Do tej pory Gimnazjum im. Wł. St. Rey-
monta w Kleszczowie nie miało swego lo-
gotypu. Sytuacja powinna zmienić się już 
wkrótce, bo 13 stycznia ogłoszony został 
konkurs na szkolne logo. Uczestniczyć 
w nim mogą wyłącznie uczniowie tej szko-
ły. Autorskie projekty powinny być wyko-
nane w kolorze i umieszczone na kartkach 
formatu A4 w kwadracie 15x15 cm. Oprócz 
elementu grafi cznego logotyp może zawie-
rać także tekst. Konkursowe prace są przyj-
mowane do 4 marca. Regulamin konkursu 

zamieszczony został na internetowej stro-
nie gimnazjum.
Firmowe logotypy są wykorzystywane do 
celów identyfi kacyjnych, a także promocyj-
nych, często nadrukowywane są na fi rmo-
wym papierze i kopertach.

Zbierali na 
„Bilet bez granic”
28 stycznia dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. M. Kopernika w Łękińsku zwołała ze-
branie podsumowujące wyniki I semestru 
szkolnej nauki. Podobnie do wprowadzonej 
w zeszłym roku praktyki spotkanie zamiast 
sztywnych „urzędowych” ram miało formę 
szkolnej kawiarenki. Oprócz fi liżanki kawy 
czy herbaty można w niej było zakupić do-
mowe wypieki. Szkolny Klub Wolontaria-
tu oraz nauczyciele i pracownicy szkoły or-
ganizując spotkanie w takiej właśnie formie 
postanowili przeznaczyć dochód z „kawia-
renkowej” akcji na realizację projektu „Bi-
let bez granic”. Jest to projekt dofi nansowa-
nia przylotu na Światowy Dzień Młodzieży 
w Krakowie grupy uczniów z Nowej Gwinei, 
których rodziców nie stać na bilet. Organi-
zatorem akcji jest częstochowski misjonarz 
ks. Bogdan Skupień, pracujący w Nowej 
Gwinei. Szkoła w Łękińsku zebrała dzięki 
hojności darczyńców 1457 zł.
– Serdecznie dziękujemy wszystkim oso-
bom, które włączyły się w organizację akcji 
i okazały swoje wielkie serce - mówi dyrek-
tor SP w Łękińsku, Katarzyna Bębnowska.

Członkowie PTSM 
na rajdzie w Dłutowie
16 stycznia 15 członków Koła PTSM ze 
szkoły podstawowej w Kleszczowie uczest-
niczyło udział w XVII Noworocznym Rajdzie 
z Mikołajem w Dłutowie. Nasi uczestnicy 
wzięli udział w kilku konkursach sprawdza-
jących wiedzę i odnotowali niezłe wyni-
ki. W konkursie profi laktycznym  Aleksan-
dra Mazur (kl. VI a) zajęła I miejsce. Dwie 
czwarte lokaty wywalczyły: Wiktoria Że-
browska (Va) w konkursie wiedzy o Gminie 

Trzy nowe 
inwestycje

eden z pierwszych przetargów, któ-
re w tym roku zostały rozstrzygnięte 

w Urzędzie Gminy dotyczy wykonania trzech 
zadań z dość zróżnicowanych branż. Chodzi 
o budowę miasteczka ruchu drogowego (pi-
szemy o niej obszernie na str. 4), rozbudowę 
700-metrowego odcinka gminnej drogi wraz 
z techniczną infrastrukturą w Łuszczanowi-
cach oraz konserwację i na prawę ekranów 
akustycznych, znajdujących się w sąsiedztwie 
Ronda Honorowych Krwiodawców.

Spośród sześciu fi rm, które przystąpi-
ły do tego przetargu najkorzystniejszą ofer-
tę złożyła spółka Skanska S.A. z siedzibą 
w Warszawie. Czas, jaki ten wykonawca 
otrzymał na realizację trzech zadań to ko-
niec czerwca tego roku. W pierwszej kolej-
ności ma być załatwiona naprawa ekranów 
akustycznych. Z tym zadaniem Skanska 
powinna się uporać do końca marca br. 

Wynagrodzenie brutto za wykonanie 
wszystkich tych zadań, ustalone w podpisa-
nej już umowie, wyniesie 2.367.605,83 zł.

(s)

Fundacja odkupiła 
8 hektarów

rezes zarządu Fundacji Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów Michał Mazur poinfor-
mował nas o pomyślnym zakończe-

niu negocjacji w sprawie odkupu gruntów od 
jednego z inwestorów. Firma Menci Poland 
w lipcu 2007 roku zakupiła od fundacji grunty 
w strefi e w Żłobnicy.

– W umowie sprzedaży zostało usta-
nowione na rzecz fundacji prawo odkupu 
- mówi prezes zarządu FRGK Michał Ma-
zur. –Obowiązywało ono w przypadku, gdy 
spółka do końca 2007 roku nie rozpocz-
nie inwestycji lub nie rozpocznie produkcji 
w terminie do końca 2010 roku.

M. Mazur informuje, że w 2009 roku za-
rząd fundacji zwracał się do firmy Menci 
Poland o podanie terminu rozpoczęcia in-
westycji w strefi e w Żłobnicy. W odpowie-
dzi przedstawiciele spółki poprosili o wydłu-
żenie czasu rozpoczęcia inwestycji.

– Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 
wystąpiła w 2013 i 2014 roku do inwestora 
z wnioskiem o odsprzedaż nieruchomości, 
ale bezskutecznie - mówi prezes Mazur. – 
Ustanowione prawo odkupu minęło faktycz-
nie w 2012 roku. Mimo to obecny zarząd 
podjął jeszcze jedną, tym razem skuteczną 
próbę odzyskania nieruchomości inwesty-
cyjnej w Żłobnicy. 

19 stycznia tego roku fundacja odzy-
skała teren sprzedany w 2007 r. (kilkana-
ście działek o łącznej powierzchni blisko 
8,2 ha) za cenę równą cenie zakupu, po-
większoną o podatek VAT. Wartość nieru-
chomości, które wróciły do zasobów funda-
cji jest dziś znacząco wyższa.

(s)

G

J

P

ciąg dalszy na str. 8

Szkolne wieści

minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie 
wraz ze swymi fi liami podczas zimowych fe-

rii zaproponuje uczniom jedną godzinę zajęć w każdy 
dzień (z wyjątkiem niedziel). Aby wziąć udział w nie-
których z nich trzeba będzie dojechać do innej miej-
scowości.
Oto tematy proponowanych zajęć w poszczególnych 
placówkach bibliotecznych:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie
•  17 lutego - „Miauczy Kotek Miau!…” - zajęcia pla-

styczne dla dzieci z okazji Dnia Kota
•  20 lutego - „Moje wymarzone ferie zimowe” - zajęcia 

literacko-plastyczne dla dzieci
•  24 lutego - „Malowanie na drewnie” - zajęcia pla-

styczne dla dzieci
•  27 lutego - Gry i zabawy stolikowe - zajęcia dla dzie-

ci i młodzieży

Filia GBP w Łękińsku
•  15 lutego - „Stary niedźwiedź mocno śpi” - zajęcia li-

teracko-plastyczne
•  19 lutego - „Pingwinkowa rodzinka” - zajęcia pla-

styczne dla dzieci
•  22 lutego - „Kolorujemy mandale” - zajęcia pla-

styczne
•  26 lutego - „Czytanie na dywanie” - zajęcia literackie
Filia GBP w Żłobnicy
•  16 lutego - „Bałwankowy zawrót głowy” - zajęcia li-

teracko-plastyczne
•  18 lutego - „Zimowy krajobraz” - malowanie farbami
•  23 lutego - Gry i zabawy stolikowe
•  25 lutego - „Kartki na różne okazje” - zajęcia pla-

styczne
Wymienione zajęcia we wszystkich pla ców kach odby-
wać się będą w godzinach 12.00-13.00.

Ferie w bibliotece
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Zostań genealogiem (I)
imowy czas, wolny od obowiązków szkolnych (a więc np. 
zbliżające się ferie), to świetna pora na rozpoczęcie poszu-

kiwań danych o naszych przodkach. Najlepiej zacząć od rozmów 
z rodziną. Dziadkowie i pradziadkowie mogą być źródłem cennych 
informacji o naszej familii.

W każdej z rodzin znajdzie się ciocia czy wujek, którzy dzięki 
świetnej pamięci i dociekliwości pamiętają wiele przydatnych infor-
macji. Powiedzą nam, gdzie mieszkali przodkowie, jakie mieli za-
wody, ilu dzieci się doczekali, jakie były ich imiona, w jakich miej-
scowościach zostali pochowani. W wielu rodzinnych szufladach 
spoczywają też stare dokumenty, metryki, akty małżeństwa. Się-
gnijmy także do czarno-białych bądź sepiowych fotografii. Na od-
wrocie wielu z nich zapisane są daty, nazwiska, miejscowości. To 
także ważne tropy w odtwarzaniu kolejnych gałęzi genealogiczne-
go drzewa.

Odszukał dane o tysiącach przodków
Te poszukiwania to zaledwie drobne, pierwsze kroczki. Jeśli 

tropienie rodzinnych koligacji, miejsc urodzenia i śmierci naszych 
przodków, a także ich imion i nazwisk wciągnie Was „na maksa” 
to może pochwalicie się takim zbiorem jaki stworzył Jacek Krzysz-
tof Łopiński. W listopadzie 2015 roku systematycznie uzupełniane 
internetowe dane genealogiczne „Jacek Krzysztof Łopiński – Moja 
genealogia” liczyły 3453 nazwisk. Niezmordowany tropiciel nie za-
przestał poszukiwań, bo jeszcze na początku 2015 roku, kiedy tra-
fiłem na jego stronę internetową (przy okazji poszukiwania histo-
rycznych informacji o miejscowości Wola Grzymalina) tych nazwisk 
było 3364. Drzewo genealogiczne J. K. Łopińskiego jest prowadzo-
ne w formacie Webtress, zawiera liczne wyszukiwarki i statystyki. 
Autorowi nie sposób odmówić konsekwencji i uporu w poszukiwa-
niu najstarszych i coraz bardziej rozległych rodowych śladów. Naj-
starszy z jego przodków - Łukasz Rzepka urodził się ok. 1595 roku, 
zaś najbardziej odległa data śmierci przodka, odkryta w metrykal-
nych aktach to rok 1676.

Część rodziny J. K. Łopińskiego, związana była z terenami dzi-
siejszej gminy Kleszczów. Wymieńmy tylko niektóre nazwiska, od-
notowane pod datą 25 stycznia: Ignacy Słok (urodzony 25 stycz-
nia 1852 r. w Łękińsku), Stanisław Męcikiewicz (zmarły 25 stycznia 
1833 r. we wsi Bogumiłowizna, należącej do parafii Wola Grzymali-
na), Honorata Moryn (zmarła 25 stycznia 1831 r. w Łękińsku), Karol 
Stępień i Jadwiga Dworzyńska, którzy w parafii Wola Grzymalina 
25 stycznia 1922 r. wzięli ślub) oraz Piotr Stępień i Marianna Ra-
czek, którzy 25 stycznia 1909 r. wzięli ślub w Łękińsku.

Językowe przeszkody
Rozmowa z najstarszymi członkami rodziny to dobry wstęp 

do dalszych poszukiwań i weryfikacji. Zdobyte informacje trzeba 
sprawdzić, docierając do urzędowych dokumentów. Jeśli liczą one 
mniej niż 100 lat znajdziemy je np. w urzędach stanu cywilnego. Je-
śli są starsze - przechowuje je archiwum państwowe.

Problemem dla wielu osób może być odczytanie informacji z ar-
chiwalnych ksiąg metry-
kalnych. Na terenie za-
boru rosyjskiego takie 
dokumenty sporządza-
ne były co prawda sta-
rannym, odręcznym pi-
smem, ale po rosyjsku. 
W odczytaniu zawartych 
w nich informacji pomogą 
nam rodzice bądź dziad-
kowie, którzy uczyli się 
tego języka w szkolnych 
czasach i nie zapomnie-
li, jak odczytuje się teksty 
pisane cyrylicą.

BinŻ buduje  
fabrykę spółki Sponcel
mailu, który otrzymaliśmy z biura firmy Sponcel czytamy: 
„Budowa zakładu to projekt inwestorów międzynarodowych, 

który z racji innowacyjności procesu produkcyjnego, jest wspiera-
ny środkami pochodzącymi z Programu Innowacyjna Gospodarka, 
a wszystkie działania powadzone są pod egidą PARP”. O unijnym 
dofinansowaniu inwestycji w Bogumiłowie informuje też tablica, 
ustawiona na budowie fabryki.

Firmą, która podjęła się generalnego wykonawstwa inwestycji 
jest bełchatowskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe BinŻ. 
Spółka na swojej stronie internetowej  pochwaliła się 1 lipca 2014 
r. zawarciem kontraktu o wartości ponad 5 mln euro i opisała, ja-
kie obiekty wejdą w skład fabryki. Oprócz hali produkcyjnej o pow. 
7 tys. m kw. wraz z przyległym budynkiem biurowym, zostały też 
wymienione urządzenia technologiczne: zbiorniki na materiały che-

miczne, zespół biofiltrów, komin, stanowiska rozładunku, zbiornik 
retencyjny i przeciwpożarowy.

Jak dowiadujemy się z przesłanej nam informacji gąbka celu-
lozowa, wytwarzana w oparciu o innowacyjną technologię przez 
Sponcel ma być surowcem do dalszej produkcji (np. środków czy-
stości dla gospodarstw domowych). W fabryce, która będzie funk-
cjonować w systemie 4-brygadowym (ruch ciągły) zatrudnienie 
znajdzie ponad 40 osób. 

Spółka prowadzi jeszcze nabór na niektóre stanowiska pracy. 
1 lutego na stronach Gminnego Centrum Informacji w Kleszczo-
wie zamieszczone zostały oferty pracy dla operatora maszyn pro-
dukcyjnych oraz mechanika urządzeń przemysłowych. Z ogłoszeń 
można dowiedzieć się, jakie wymagania powinni spełniać kandy-
daci.

Sponcel sp. z o.o. to międzynarodowy inwestor. Jak wynika 
z wpisu do KRS wspólnikami są m.in. firmy z rodowodem amery-
kańskim (North American Capital Investors of Luxemburg - NACIL), 
włoskim (Arix S.P.A. oraz Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione 
S.P.A.), a także cypryjskim - GGD Holdings (Cyprus) Ltd.

Rysunek ze str. www.binz.pl
(s)

W
Z

ciąg dalszy na str. 8
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Tłumacząc rosyjskojęzyczne dokumenty musimy też brać pod 
uwagę różnice w datach. W zaborze rosyjskim Kościół Katolicki zo-
stał zmuszony przez administrację zaborczego państwa do stoso-
wania kalendarza juliańskiego, obowiązującego w cesarstwie rosyj-
skim. Pierwsza data, którą spotkamy w rosyjskojęzycznych aktach 
to data z kalendarza juliańskiego, zaś druga, późniejsza z „nasze-
go” kalendarza gregoriańskiego. W niektórych dokumentach spo-
rządzonych w języku rosyjskim podana jest tylko jedna data i wów-
czas najczęściej przyjmujemy, że jest ona zgodna z kalendarzem 
juliańskim.

Każdy z urzędowych papierów tworzony był według zbliżone-
go schematu. Np. akt małżeństwa zawierał podane kolejno: ●nu-
mer aktu, miejscowość; ● dokładną datę; ● dane świadków; ● dane 
pana młodego; ● dane panny młodej; ● informacje o zapowie-
dziach; ● informacje o tym czy została podpisana umowa przed-
ślubna; ● kto udzielił ślubu; ● informację o podpisaniu dokumentu; 
● dane autora dokumentu.

Pomogą w przekładzie
Oto przykład aktu małżeństwa, przygotowanego według wcze-

śniejszego schematu:
„Nr 43. Żłobnica. Działo się we wsi Sulmierzyce dnia 3 paź-

dziernika 1881 roku o godz. 3 popołudniu. Czynimy wiadomo, iż 
w przytomności świadków Marcina Kansy, gospodarza, lat 45, 
i Jakuba Moskota, gospodarza, lat 46, zamieszkałych we wsi Żłob-
nica, został w dniu dzisiejszym zawarty religijny związek małżeń-
ski między Rochem Stankiewiczem, kawalerem, żołnierzem zwol-
nionym do rezerwy według legitymacji o numerze 147, urodzonym 
we wsi Żłobnica, synem Błażeja i Tekli z Konewskich/Koniewskich, 
małżonków Stankiewicz, lat 26, zamieszkałym przy rodzicach, 
i Marianną Nejgebajer, panną, urodzoną we wsi Łuszczanowice 
w tutejszej parafi i, córką już zmarłych Jana i Balbiny z Lipińskich, 
małżonków Nejgebajer, lat 19, przy siostrze we wsi Żłobnice za-
mieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły 3 zapowiedzi wygłoszone 
w tutejszym kościele parafi alnym w dniach 18, 25 minionego wrze-
śnia i 2 października. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez 
niewiastę udzieliła słownie starsza siostra jako jej opiekunka. No-
wożeńcy oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej. Religijny 
obrzęd zaślubin sprawował ks. Pacyfi k Samoraś. Akt ten przeczy-
tany podpisaliśmy, stawający niepiśmienni. 

ks. Tomasz Siwkieski?, proboszcz parafi i Sulmierzyckiej, utrzy-
mujący akta stanu cywilnego.”

Tłumaczenie tego aktu małżeństwa z języka rosyjskiego zosta-
ło zamieszczone na internetowej stronie www.genealodzy.pl. Pa-
sjonaci genealogicznych poszukiwań to ludzie życzliwi i służący 
wszechstronną pomocą, więc na forach internetowych nie pozosta-
ją obojętni na kierowane do nich prośby o przetłumaczenie na język 
polski urzędowych dokumentów.

(cd. w następnym wydaniu)
Jerzy Strachocki

Dłutów i Powiecie Pabianickim oraz Anna Szafrańska (Vc) w kon-
kursie czytelniczym.
– W programie rajdu było także około 8-kilometrowe, piesze przej-

ście trasami leśnymi – opowiada 
Agnieszka Szczęsna, która wraz 
z Barbarą Najmrodzką opiekowa-
ły się kleszczowską gromadką. – 
Uczniowie mogli obejrzeć makietę 
samolotu Łoś oraz obelisk upamięt-
niający miejsce jego rozbicia. Za-
palili znicze ku pamięci lotników, 
którzy zginęli na tym terenie.
Rajdowa impreza zakończyła się 

turystycznym ogniskiem z kiełbaskami i spotkaniem ze św. Mikoła-
jem, który wręczył upominki wszystkim uczestnikom rajdu.

Różne zachęty do poznawania 
niemieckiego
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie jednym 
z trzech nauczanych języków jest niemiecki. Na internetowej stro-
nie znajdziemy sporo informacji o tym, w jak atrakcyjnej formie 
może być prowadzona nauka tego języka i jak są sprawdzane wia-
domości uczniów. Wymieńmy tylko parę przykładów z ostatnich ty-
godni: ● projekcja fi lmu „Frau Müller muss weg” w oryginalnej wer-
sji językowej, ● lekcja multimedialna, w trakcie której uczniowie 
klas II realizowali fi lmiki pokazujące zalety ZSP w Kleszczowie (w 
języku niemieckim), ● szkolny konkurs bożonarodzeniowy „Rund 
um Weihnachten”, polegający na wykonaniu kartki świątecznej z  
życzeniami w j. niemieckim oraz na rozwiązaniu tematycznego te-
stu, ● uczniowie w roli nauczyciela, prowadzący samodzielnie za-
jęcia z j. niemieckiego, do których wcześniej przygotowali potrzeb-
ne materiały (przebieg takich zajęć znaleźć można w plikach wideo, 
zamieszczonych na szkolnej stronie www). 
A jeśli chodzi o wspomniany bożonarodzeniowy konkurs to trzy naj-
lepsze miejsca zajęły w nim: I. Oliwia Rozpędowska, II. Aleksandra 
Radoń, III. Magdalena Grzesiak.

Konkurs translatorski – II etap
2 lutego grupa 16 kleszczowskich gimnazjalistów pod opieką na-
uczycielek języka angielskiego i niemieckiego wzięła udział w kon-
kursie translatorskim języka angielskiego i niemieckiego, zorgani-
zowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego 
w Radomsku. Konkurs odbywał się pod patronatem Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie, Archiwum Karla Dedeciusa w Słu-
bicach i Instytutu Goethego w Warszawie. Wyniki konkursu pozna-
my w marcu.

Na anglojęzycznym spektaklu
Grupa 51 uczniów klas I oraz klas II gimnazjum w Kleszczowie 
obejrzała w Łodzi anglojęzyczny spektakl w wykonaniu grupy te-
atralnej TNT Theatre Britain „The Canterville Ghost” na podstawie 
powieści Oscara Wilde’a. Po spektaklu uczniowie mieli możliwość 
zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z aktorami oraz porozmawiania 
z nimi (oczywiście w języku angielskim).

Poznali zawód lekarza diabetologa
18 stycznia uczniowie klasy III c w SP Kleszczów spotkali się z le-
karzem diabetologiem Urszulą Bujacz-Jędrzejczak. Spotkanie słu-
żyło przybliżeniu dzieciom zawodu lekarskiego, było też częścią 
większego projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapi-
tałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Gość opowiadał o pracy 
lekarza, mówił na czym polega zdrowy styl życia i jakie dolegliwości 
są związane z zachorowaniem na cukrzycę (leczeniem tej choroby 
zajmują się diabetolodzy).

Opracowano z wykorzystaniem informacji i zdjęć
przekazanych przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

ciąg dalszy ze str. 7

Chór „Sonore” nagrodzony
stycznia już po raz jedenasty odbył się w Chełmnie Ogólnopolski 
Konkurs Kolęd i Pastorałek. Zaprezentowali się w nim śpiewa-

cy z 25 chórów z różnych regionów Polski, a wśród nich także z Klesz-
czowskiego Chóru Mieszanego „Sonore”. Nasi wykonawcy prowadzeni 
przez dyrygenta Sławomira Szafrańskiego wystąpili z nowym repertu-
arem: kolędą „Do szopy hej pasterze” w jazzowej wersji oraz pastorał-
kami: „Zagrały fulorki” Jana Pasierba Orlanda, „Wschodzi gwiazdka” Ro-
mualda Twardowskiego i „W Betlejem przy drodze…”.

Jury pod przewodnictwem prof. Leszka Bajona postanowiło nie przy-
znawać nagrody Grand Prix. Kilku chórom przyznało natomiast „Złote 
Pasma” z nagrodami pieniężnymi lub rzeczowymi. Chór „Sonore” znalazł 
się w gronie zespołów nagrodzonych „Srebrnymi Pasmami” i pucharami.

(s)
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg pisemny ofertowy  na sprzedaż drewna  

pozyskanego z zadania „Rozbudowa drogi gminnej 
nr 101411 E w Rogowcu”

1. Ilości drewna. Drewno znajduje się przy Oczyszczalni Ścieków w Łękińsku. 
Całkowita ilość drewna 23,89 m3, skład gatunkowy: sosna. 

2. Informacje ogólne. Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu 
jego składowania. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.

3. Cena sprzedaży. Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto za 
drewno w wysokości 124,20 zł za 1 m3

Numer stosu Gatunek Ilość w m3 Cena wywoławcza
1 sosna 10,43 1 295,41 zł
2 sosna 9,87 1 225,85 zł
3 sosna 1,61 199,96 zł
4 sosna 1,98 245,92 zł

4. Termin realizacji. Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy składowe oferty. Oferta składa się z oferty cenowej, sporządzonej 

wg. załączonego wzoru.
6. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta powinna być przygotowana na 

piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, sporządzona w języku pol-
skim pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. Wymaga 
się, by oferta była podpisana - każda strona oferty, przez osobę lub osoby uprawnione 
do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty były ponumerowane. Wszelkie 
poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpi-
sujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:

Sprzedaż drewna pochodzącego z zadania „Rozbudowa 
drogi gminnej nr 101411 E w Rogowcu”

7. Terminy. Termin składania ofert upływa z dniem 01.03.2016 r. o godz. 1500. 
Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna Urzędu Gminy w Kleszczowie. Ter-
min otwarcia ofert: 01.03.2016 r. o godz. 1515. Otwarcie nastąpi na sali nr 16 w siedzi-
bie UG w Kleszczowie.

8. Kryteria oceny i ich znaczenie. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość 
zaproponowanej ceny brutto. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje naj-
wyższą cenę brutto za drewno.

9. Postanowienia końcowe. Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zo-
stanie umowa kupna-sprzedaży, której termin podpisania ustali Urząd Gminy w Klesz-
czowie. Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez poda-
nia przyczyn.

WZÓR OFERTY

Zimowe ferie  
– propozycje GOK

Zajęcia warsztatowe
Warsztaty perkusyjne prowadzone przez Szymona Banasika
• 13 lutego, godz. 13.00-17.00 - uczniowie szkół podstawowych
•  20 lutego, godz. 13.00-17.00 - uczniowie gimnazjum i szkół po-

nadgimnazjalnych
Program: ● wprowadzenie: historia instrumentu i jego zastosowa-
nie oraz możliwości, ● pierwsze kroki - porady dla początkujących, 
● porady techniczne dla zaawansowanych, ● stworzenie wspólne-
go krótkiego utworu przy użyciu danego instrumentu.
Warsztaty z robotyki
•  19 lutego, godz. 15.00-19.00 - uczniowie klas IV-VI szkół podsta-

wowych
•  26 lutego, godz. 15.00-19.00 - uczniowie gimnazjum i szkół po-

nadgimnazjalnych
Program: ● robotyka od podstaw - wprowadzenie, ● konstruowanie 
robota omijającego przeszkody, ● konstruowanie robota pokonują-
cego labirynty.
Warsztaty z tworzenia biżuterii
•  18 lutego, godz. 15.00-17.00 - uczniowie gimnazjum i szkół po-

nadgimnazjalnych
• 27 lutego, godz. 15.00-17.00 - uczniowie szkół podstawowych
Program: ● zaprojektowanie kompletu biżuterii (bransoletka + na-
szyjnik), ● wykonanie biżuterii z wykorzystaniem siatki jubilerskiej 
oraz koralików, ● wzbogacenie wykonanej biżuterii splotami drutu 
jubilerskiego i koralików.
Warsztaty ruchowo-plastyczne
•  17 lutego, godz. 16.00-18.00 - przedszkolaki, uczniowie szkół 

podstawowych klas I-III
UWAGA: Zapisy na warsztaty prowadzone były do 10 lutego.

Wyjazdy i wycieczki
Wycieczka do Łodzi
• 16 lutego - uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
W programie: ● seans w Planetarium, ● pobyt w Experymentarium 
+ Arena Laser Games, ● obiad, ● seans w kinie (film 3D).
Wyjazd o godz. 10.00 z parkingu GOK w Kleszczowie, powrót ok. 
godz. 20.00.
Wycieczka do Warszawy
• 23 lutego - uczniowie klas I-III szkół podstawowych
• 25 lutego - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
W programie: ● zwiedzanie „Manufaktury czekolady” połączo-
ne z warsztatami, ● zwiedzanie „Fabryki cukierków” połączone 
z warsztatami, ● obiad, ● seans w kinie (film 3D).
Wyjazd o godz. 7.00 z parkingu GOK w Kleszczowie, powrót ok. 
godz. 20.00.
Wyjazd na Górę Kamieńsk
•  15, 19, 22, 26 lutego - uczniowie szkół podstawowych klas IV-

-VI, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych - jazda na nartach lub 
snowboardzie.

UWAGA: Zapisy oraz wpłaty na wycieczki przyjmowane były 
w GOK w Kleszczowie do 5 lutego. Wyjazd na Górę Kamieńsk 
uzależniony jest od warunków pogodowych.

„Spotkanie z teatrem”
•  24 lutego, godz. 16.00, GOK Kleszczów - spektakl teatralny dla 

dzieci „O dziewczynce Katarzynce Czerwonym Kapturkiem zwa-
nej”, w wykonaniu aktorów Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina.

Bezpłatne wejściówki do odebrania w świetlicy GOK w Kleszczowie 
od wtorku do piątku w godz. 12.30-19.30.
UWAGA: podczas spektaklu używane będą światła stroboskopo-
we.
Każda placówka GOK organizuje też własny program zajęć  
feryjnych. Ich plan znaleźć można na plakatach.

 …………………………………………   …….....………………………………
 pełna nazwa oferenta oraz adres miejscowość, data
  Wójt Gminy Kleszczów

OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż 

drewna pochodzącego z „Rozbudowa drogi gminnej nr 101411 E w Rogowcu” oferu-
jemy cenę na zakup drewna wchodzącego w skład przetargu:

Numer stosu Gatunek Ilość w m3 Cena wywoławcza

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z którego bę-
dziemy odbierać drewno i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy ko-
nieczne informacje do przygotowania oferty. Zobowiązujemy się, w przypadku wy-
grania przetargu, do zawarcia stosownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia 
o wyborze naszej oferty.

        
     …………………………………

               czytelny podpis
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Piłkarski turniej  
im. Z. Perońskiego

wanaście drużyn piłkarskich zgłosiło swój udział w I Gmin-
nym Turnieju im. Zdzisława Perońskiego, który w hali SOL-

PARKU odbył się 31 stycznia. Eliminacje rozgrywano w czterech 
grupach. Zwycięzcą została czwartoligowa Omega Kleszczów, któ-
ra w finale wygrała z zespołem Orły Zdzisława 4:1. W składzie Or-
łów wystąpili synowie, przyjaciele i sąsiedzi zmarłego w listopadzie 
ub. roku Zdzisława Perońskiego - piłkarza, trenera i długodystanso-
wego biegacza.

Trzecie miejsce w 
gminnym turnieju 
wywalczyła drużyna 
EBE ESPN Bełcha-
tów po wygranej 2:0 
z Oldbojami Łusz-
czanowice. Dalsze 
miejsca zajęły ze-
społy:  ● 5.  Al fa I 
Kleszczów, ● 6. Alfa 
II Kleszczów, ● 7. 
Bałuty Sulmierzyce, 

● 8. Omega II Kleszczów, ● 9. Omega Kleszczów 99’, ● 10. Oldboy 
Kleszczów, ● 11. Błękitni Chabielice, ● 12. Łęksa City.
Nagrody indywidualne w turnieju zdobyli: Bartosz Kaczorowski 
(EBE SPN Bełchatów) - najlepszy strzelec, Robert Tomesz (Ome-
ga Kleszczów) - najlepszy zawodnik oraz Bogusław Buresz (Oldboj 
Łuszczanowice) - najlepszy bramkarz.

Turniej został zor-
ganizowany przy 
w s p ó ł p r a c y  k l u -
bów Alfa Kleszczów 
i Omega Kleszczów 
o r a z  k o m p l e k s u 
SOLPARK. Piłkar-
skie władze regionu 
reprezentował Sta-
nisław Sipa, prezes 
OZPN Piotrków.

Dotacje dla dwóch klubów
milion 550 tys. zł dotacji otrzyma klub LKS Omega Klesz-
czów, a 65 tys. zł – KS Alfa Kleszczów. Przyznane z budże-

tu gminy pieniądze mają być przeznaczone na rozwój sportu na te-
renie naszej gminy w roku 2016.

Biegały w hali RKS Łódź
ekkoatleci Omegi Kleszczów oficjalnie rozpoczęli sezon 
halowy. Pierwszy w tym roku halowy występ lekkoatletów 

Omegi miała miejsce w hali RKS Łódź. W ogólnopolskim mityngu 
organizowanym przez Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 
i RKS Łódź wystartowały: Weronika Chojka oraz Milena Gierach. 
Do zawodów przygotowywały się podczas trzech treningów w Cen-
tralnym Ośrodku Sportu w Spale. W łódzkiej hali Weronika Chojka 
w biegu na 60 metrów uzyskała czas 8,05, a w finale z czasem 8,10 
zajęła szóste miejsce. Na dystansie 300 metrów czasem 43, 07 po-
prawiła swój rekord życiowy. Milena Gierach w biegu na 1000 m 
uzyskała czas 3:12.19 i zajęła 11. miejsce.

Wygrana w Wolborzu
XV Halowym Turnieju Piłki Nożnej o puchar Zdzisława Biń-
ka w Wolborzu o mistrzostwo okręgu piotrkowskiego senio-

rów rywalizowało 8 drużyn: LKS Omega Kleszczów, Zapał Krzę-
tów, LKS Lubochnia, Szczerbiec Wolbórz, KS Paradyż, Pilica 
Przedbórz, Stal Niewiadów i Włókniarz Moszczenica. Podopieczni 
Marcina Zimocha wygrali pięć meczów, a dwa przegrali, zajmując 
ostatecznie pierwsze miejsce w turnieju przed KS Paradyż i Włók-
niarzem Moszczenica.

Skład Omegi: Paweł Wiśniewski, Witold Grzywiński, Paweł Ko-
walski, Robert Tomesz, Piotr Janeczek, Krzysztof Kowalski, Da-
riusz Słomian, Mateusz Roczek, Adrian Ociepa. K. Kowalski z do-
robkiem 5 bramek został najlepszym strzelcem turnieju.

Ferie w SOLPARKU
SOLPARK ogłosił program zajęć, z których podczas nadcho-

dzących ferii zimowych korzystać będą uczniowie z gminy Klesz-
czów. 

• 15 i 22 lutego - turniej w kręgle
• 16 i 23 lutego - gry i zabawy z instruktorem
• 17 i 24 lutego - bajki w grocie solnej
• 18 i 25 lutego - bilardowe szaleństwo
• 19 i 26 lutego - zajęcia na basenie (m.in. aquaaerobik)

Wszystkie zajęcia będą się zaczynać od 12.00. Wstęp wolny.
* * *

W czasie ferii zimowych SOLPARK wydłuża godziny funkcjo-
nowania basenu. Od 13 lutego w weekendy basen czynny będzie 
już od godziny 8:00 do 22:00, natomiast w tygodniu - od 9:00 do 
22:00. 

Dłużej będzie można korzystać z 4-torowej kręgielni, która bę-
dzie czynna przez całe ferie już od 14:00. Zmiana godzin funkcjo-
nowania basenu i kręgielni potrwa do 28 lutego.

S p o r t

Wynajmę 2-osobowy pokój z łazienką  
przy ul. Sportowej w Kleszczowie. Osoby 
zainteresowane proszę o kontakt pod nr 

tel. 603 697 580

SPRZEDAM
słupki ogrodzeniowe z rury o średnicy 75 mm.

Wymiary według zamówienia. Cena 1 mb – 13 zł.
Tel. 798 773 103, 513 033 518

Sprzedam nowy dom 
w stanie surowym otwartym  

w Łękińsku.
Wiadomość tel. 608-409-840

OPIEKUNKA DZIECI
Zaopiekuję się dzieckiem w wieku do 3 lat

• tylko 1 zł za godz. na podstawie umowy z gminą •
• ciepło rodzinnego domu, z radością i uśmiechem • 

Więcej informacji: tel. 691-247-982

D
1

L

W

S p o r t

S p o r t

S p o r t
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Czas zimowych 
zgrupowań w SOLPARKU

tyczeń i luty to miesiące, w których SOLPARK gości sporo drużyn, odbywa-
jących kilkudniowe zgrupowania. W tym czasie nie brakuje też drużyn piłkar-

skich, chcących sprawdzić swoją formę przed nadchodzącą wiosenną rundą rozgrywek. 
W pierwszej połowie stycznia SOLPARK był miejscem szkoleniowego pobytu sędziów 
z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Poszerzali oni swoją wiedzę, zaś kandydaci na sę-
dziów zdawali egzaminy sprawnościowe i teoretyczne. 

– Od 9 do 21 stycznia  gościliśmy po raz kolejny grupę Fundacji Aktywnej Rehabi-
litacji - informuje specjalista do spraw sportu, Tomasz Dawidziak. – 22 stycznia przyje-
chała do Kleszczowa kadra Polski w rugby na wózkach. Rugbyści przebywali u nas do 
28 stycznia.

W połowie stycznia kleszczowski kompleks dydaktyczno-sportowy gościł także gra-
jących w ekstraklasie piłkarzy Korony Kielce. Zespół przebywał tu przez tydzień, koń-
cząc pobyt sparingowym pojedynkiem z pierwszoligową drużyną Rozwoju Katowice. 
Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla drużyny z Kielc.

– Dwa pierwsze tygodnie lutego to czas ferii województwa mazowieckiego - mówi 
T. Dawidziak. – W tym czasie gościmy uczestników akademii piłkarskiej Coerver Co-
aching. Dwie kolejne grupy z tej akademii będą przebywać w SOLPARKU w drugiej po-
łowie lutego, kiedy przyjdzie czas ferii w województwie łódzkim.

Dwie grupy piłkarskie, które zapo-
wiedziały się na II połowę lutego to dru-
żyna SMS Łódź 2003 (mistrzowie Polski 
w swojej kategorii wiekowej) i drużyna 
Widzewa Łódź - rocznik 97/98.

Zima to czas zwiększonego zaintere-
sowania piłkarzy boiskiem z podgrzewa-
ną sztuczną nawierzchnią. W styczniu tre-
ningi na tym obiekcie wznowiły drużyny 
Omegi Kleszczów. Dla sprawdzenia swo-
jej formy w weekendy stycznia i lutego, 
a także w pierwszej połowie marca roz-
grywają mecze sparingowe. Poza miej-
scowymi drużynami podgrzewane boisko 

SOLPARKU do rozegrania meczów kon-
trolnych w okresie przygotowawczym zarezerwowały m.in. drużyny WKS Wieluń, Zawi-
szy Pajęczno, Zjednoczonych Bełchatów, Unii Sulmierzyce, Słowian Dworszowice oraz 
Strzelec Wielkich.

(s)
Fot. Facebook/Solpark

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

S

S p o r t

Uczestnicy akademii piłkarskiej
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Święto babć i dziadków
godnie z obietnicą z poprzedniego 
wydania publikujemy dziś więcej in-

formacji o gminnych obchodach Dnia Babci 
i Dnia Dziadka. Miały one miejsce 23 stycz-
nia w SOLPARKU. W auli zgromadził się 
niemal komplet publiczności. Obchodzo-
ne co roku gminne święto otworzyły życze-
nia, skierowane do obecnych na sali babć 
i dziadków przez wójta Sławomira Choj-
nowskiego:

- Życzę Państwu długich lat życia wy-
pełnionych zdrowiem, radością, szacun-
kiem oraz życzliwością i miłością najbliż-
szych – powiedział. - Życzę pozytywnej 
energii i wytrwałości, dzięki której będą mo-
gli Państwo realizować swoje plany i ma-
rzenia. Życzę również cierpliwości, byście 
mogli przekazać swoją zgromadzoną wie-
dzę i ogromne doświadczenie młodemu po-
koleniu. I wreszcie satysfakcji oraz radości 
z przeżytych pięknych, wspaniałych lat.

Z okolicznościowymi gratulacjami i ży-
czeniami zwrócili się do babć i dziadków 
także przewodniczący Rady Gminy Sławo-
mir Śluga oraz dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Sławomira Mrozowicz.

Pierwszą część obchodów wypełnił 
koncert Krystyny Giżowskiej z zespołem. 
Dynamiczne, barwne tło dla tego koncertu 
stworzyli tancerze z Akademii „ A+S” z Czę-
stochowy. Układy taneczne, przygotowa-
ne specjalnie do części śpiewanych przez 
K. Giżowską piosenek, to zasługa Sławomi-
ra Grzybka - instruktora tańca w kleszczow-
skim GOK.

Kolejnym punktem świątecznego spo-
tkania babć i dziadków była wspólna za-
bawa przy muzyce zespołu Konkret połą-

czona z biesiadowaniem. W programie nie 
zabrakło również zabaw i konkursów przy-
gotowanych i prowadzonych przez instruk-
torów GOK. Były to m.in. wybory Królowej 
i Króla Balu, a także humorystyczna lote-
ria, w której można było wygrać np. „bez-
przewodowy odkurzacz” (w postaci szufelki 

i szczotki do zamiatania) oraz inne, równie 
śmieszne nagrody.

Słodki poczęstunek w postaci wielopię-
trowego tortu ufundował uczestnikom spo-
tkania - podobnie jak w ubiegłym roku za-
rząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

Dodajmy na koniec, że na gminne świę-
to babć i dziadków zapisało się w tym roku 
ok. 260 osób.

(s)
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