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Pomoc dla Fundacji Gajusz
27.025,50 zł to wynik siód-

mego kiermaszu charytatywnego 
na rzecz podopiecznych łódzkiej 
Fundacji Gajusz, zorganizowane-
go w Kleszczowie 4 grudnia ze-
szłego roku. Ta rekordowa suma, 
przeznaczona na funkcjonowa-
nie prowadzonego przez funda-
cję Ośrodka Preadopcyjnego Tuli 
Luli, została 26 stycznia dostar-
czona do Łodzi przez delegację 
łuszczanowickiego przedszkola.

Więcej na str. 6

Mostostal Kraków inwestuje 
w gminie Kleszczów

1  marca  nas tą -
pi przejęcie Zakładu 
Produkcji Konstruk-
cji Stalowych RUBOR 
(na zdjęciu) przez fir-
mę Mostostal Kraków 
SA. Nowy na naszym 
terenie inwestor nale-
ży do Grupy Budimex. 
To spółka budowla-
na, świadcząca usłu-
gi w zakresie produkcji 
i montażu konstrukcji stalowych. Realizowała projekty w wielu hu-
tach, elektrowniach, cementowniach, obiektach użyteczności pu-
blicznych i innych na terenie Polski oraz poza jej granicami.

Więcej na str. 7

Rozbudowa dróg  
w Łuszczanowicach

Kolejny etap przetargu, związanego z wyborem wykonawców, 
którzy zajmą się rozbudową dróg w Łuszczanowicach i Łuszcza-
nowicach Kolonii - za nami. 16 stycznia został podany komunikat 
z otwarcia ofert. W ramach tej dużej inwestycji, obejmującej m.in. 
2,4-kilometrowy odcinek głównej drogi, prowadzącej przez obie 
miejscowości, kompleksowo przebudowane zostaną sieci podziem-
nego uzbrojenia. Prace zaplanowane są na 16 miesięcy.

Więcej na str. 2

Pora na wnioski  
o stypendium motywacyjne

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina o możliwości składa-
nia wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Sty-
pendium motywacyjne można otrzymać: ● za wyniki w nauce, ● za 
szczególne osiągnięcia w zawodach i olimpiadach.

Termin złożenia wniosków za pierwszy semestr roku szkolnego 
2016/2017 upływa 28 lutego.

Więcej na str. 8

Zaproszenie na zebrania
13 lutego zacznie się pierwszy cykl tegorocznych zebrań wiej-

skich. W każdym sołectwie zebranie będzie okazją do przekaza-
nia informacji o realizacji wniosków, które zgłaszane były jesienią, 
a także do wysłuchania propozycji i uwag mieszkańców. 

Oprócz wójta Sławomira Chojnowskiego samorząd gmi-
ny będą na zebraniach reprezentować członkowie Rady Gminy 
Kleszczów, wybrani w danym sołectwie.

Wójt serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału 
w tych bezpośrednich spotkaniach.

Więcej na str. 3

Skorzystali  
z „zielonych” dotacji

Zainteresowanie programem dotacji udzielanych z budżetu 
gminy Kleszczów do zakupu zielonych sadzonek oraz do zakupu 
i montażu urządzeń, dzięki którym zmniejsza się ilość zanieczysz-
czeń emitowanych do atmosfery, jest ciągle wysokie. Potwierdza-
ją to upublicznione niedawno informacje o dofinansowaniu, przy-
znanym w ciągu minionego roku.

Więcej na str. 7

Z okazji Dnia Kobiet
W niedzielę 5 marca Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza 

o godz. 16.00 na koncert „Kobieta w muzyce”. Wystąpi Orkiestra Solistów 
Wiedeńskich pod dyrekcją Piotra Gładkiego z udziałem solistów Marie Fajto-
vej i Adama Zdunikowskiego. Koncert poprowadzi Piotr Bałtroczyk.

Więcej na str. 4

Foto ze strony www.rubor.pl
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Kto będzie wykonawcą 
rozbudowy dróg?

rzypomnijmy, że wykonanie nowej nawierzchni dro-
gi i chodników, biegnących przez Łuszczanowice i Łusz-

czanowice Kolonię, zostanie poprzedzone gruntowną przebudo-
wą podziemnej infrastruktury. W jej ramach powstaną nowe odcinki 
sieci wodociągowych i 23 przyłącza wodociągowe, przebudowana 
zostanie sieć kanalizacji deszczowej. Przy okazji rozbudowy kanali-
zacji sanitarnej powstanie 20 nowych przyłączy.

Ważną częścią prac przy wspomnianej inwestycji będzie prze-
budowa sieci energetycznych i wykonanie nowego oświetlenia 
ulicznego. W ramach przyłączania mieszkańców Łuszczanowic 
i Kolonii Łuszczanowice do gminnej sieci energetycznej konieczne 
będzie m.in. ustawienie trzech kontenerowych stacji transformato-
rowych i ułożenie podziemnych kabli niskiego i średniego napięcia. 
Jedną z najważniejszych zmian będzie zastąpienie istniejącego 
skrzyżowania, wyposażonego w sygnalizację świetlną, skrzyżowa-
niem w formie ronda.

Ze względu na przewidywany koszt robót, zapisany w kosz-
torysie inwestorskim, przetarg miał charakter unijny i musiał być 
ogłoszony w „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”. Czte-
ry firmy złożyły oferty odnoszące się do pierwszej części przetar-
gu - rozbudowy głównej drogi, biegnącej przez obie miejscowo-
ści. Ta inwestycja ma objąć odcinek o długości ponad 2400 metrów 
- od skrzyżowania z ulicą Sportową do rozjazdu w pobliżu gmin-
nej oczyszczalni ścieków i fragment drogi prowadzącej w kierun-
ku Żłobnicy.

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim nakłady na tę część in-
westycji miały wynieść 28,74 mln zł. Wszystkie złożone oferty opie-
wają na znacznie niższe kwoty. Najwięcej, bo ponad 23,55 mln zł 
za wykonanie robót oczekuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów „Erbedim” z Piotrkowa Trybunalskiego. Najtańsza z ofert zło-
żona przez Drog-Bud sp. z o.o. z Lubojenki opiewa na 17,65 mln 
zł. Przy ocenie ofert pod uwagę będzie brany oprócz ceny deklaro-
wany przez wykonawców termin realizacji zamówionych robót oraz 
okres udzielonej gwarancji.

Oferty związane z drugą częścią przetargu (rozbudowa 
300-metrowego odcinka gminnej drogi w Łuszczanowicach, prosto-
padłego do głównej drogi) złożyło pięć firm. W tym przypadku kosz-
torysowa wycena inwestycji wynosi 2,95 mln zł. Zbliżone wartością 
są oferty złożone przez piotrkowską spółkę Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych oraz spółkę STRABAG (ponad 2,3 mln zł). 
PRDM „PEUK” S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego wyceniła wartość 
robót na ponad 2,06 mln zł, Drog-Bud - na niecałe 1,9 mln zł, nato-
miast piotrkowski „Erbedim” - ponad 3,17 mln zł. 

Czas potrzebny na przeprowadzenie pierwszej, większej inwe-
stycji to 16 miesięcy. Druga ma potrwać 4 miesiące. O tym, kiedy 
rozpocznie się wielka przebudowa dróg w Łuszczanowicach i Łusz-
czanowicach Kolonii poinformujemy po podpisaniu umów z wybra-
nymi w przetargu wykonawcami.

JS

Budowa archiwum
południowej stronie siedziby Urzędu Gminy w Kleszczowie 
zostanie postawiony piętrowy budynek, w którym mieścić 

się ma archiwum zakładowe, gromadzące zarchiwizowane doku-
menty urzędowe. W parterowej części budynku znajdą się miejsca 
garażowe. Nowy budynek zajmie miejsce po starym parterowym 
kompleksie złożonym z pomieszczeń garażowych. Jedno z nich 
służyło Posterunkowi Policji w Kleszczowie, pozostałe należały do 
Urzędu Gminy.

Nowa inwestycja zajmie część obecnego parkingu wewnętrz-
nego. Budynek został tak zaprojektowany, by w możliwie najmniej-
szym stopniu ograniczyć liczbę miejsc postojowych. Parter będzie 
miał niecałe 7,5 m szerokości, natomiast piętro zostało wysunięte 
o ponad 1,5 m. Szerokość budynku przekracza 26,6 m, a wysokość 
w najwyższym punkcie jednospadowego dachu to prawie 10 m.

Inwestycja wiąże się z doprowadzeniem do budynku wszyst-
kich niezbędnych instalacji: elektrycznych, c.o., wod-kan. Ze wzglę-
du na przeznaczenie budynku (archiwum) zbudowana ma być też 
odpowiednia instalacja przeciwpożarowa. W miejsce dotychczaso-
wej altany śmietnikowej zostanie zbudowana nowa.

Trwa jeszcze procedura przetargowa. Jak czytamy w ogłoszo-
nym w BIP komunikacie z otwarcia ofert do 24 stycznia złożone zo-
stały trzy oferty. O gminne zamówienie rywalizują firmy budowlane 
z Radomska (PHU „Wiktor”), z Tomaszowa Mazowieckiego (Zakład 
Remontowo-Budowlany Jacek Lasota) oraz Bełchatowa (PHU Bar-
bara Maziarz). Ofertę z najniższą ceną (2.445.240 zł) złożyła ostat-
nia z wymienionych firm. Ustalony w SIWZ termin realizacji to 12 
miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym jednym z kryteriów 
oceny ofert (oprócz ceny oraz okresów gwarancji) było skrócenie 
tego terminu.

JS
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KRÓTKO
Ośrodek zdrowia w remoncie

Coraz bliżej do zakończenia kompleksowego remontu budynku 
przy ul. Osiedlowej 2. Zadaniem wykonawcy - Cz.P.B.P. Przemy-

słówka S.A. z Częstochowy była 
m.in. przebudowa dachu, wyko-
nanie nowej elewacji, wymiana 
okien i modernizacja wejścia, wy-
miana instalacji wewnętrznych 
i modernizacja pomieszczeń, któ-
re w większości służą realiza-
cji usług medycznych i rehabilita-
cyjnych.

Na początku lutego do wcześniej użytkowanych pomieszczeń 
wróciły gabinety rehabilitacji. Ostatnia część remontu objęła po-
mieszczenia wykorzystywane m.in. do dyżurów obsługi karetki po-
gotowia.

Odznaczeni na zebraniu
Podczas zebrania sprawozdawczego OSP w Łękińsku zosta-

li uhonorowani dwaj członkowie tej jednostki. Remigiusz Krawczyk 
(na zdjęciu) odznaczony został złotym medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” nadanym przez Prezydium Zarządu Województwa 

Łódzkiego ZOSP RP. Odznacze-
nie wręczyli wójt Sławomir Choj-
nowski i zastępca komendanta 
powiatowego PSP w Bełchatowie 
Krzysztof Kowalczyk.

Lesław Moreń odebrał oko-
licznościową nagrodę za wielo-
letnią służbę w jednostce OSP 
Łękińsko. Pełnił w niej wiele funk-
cji m.in. był komendantem i na-
czelnikiem jednostki.

JS
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KOMUNIKATY
Arreks informuje

Biuro Obsługi Klienta (BOK) spółki Arreks 
mieści się na parterze budynku przy ul. Głów-
nej 122 w Kleszczowie - wejście od ul. Głównej. 
W BOK można załatwić wszystkie sprawy zwią-
zane z dostępnymi usługami telekomunikacyjny-
mi (Telewizja, Internet, Telefon).

„Pracownik BOK służy pomocą w doborze 
najlepszej oferty, wyjaśni zasady współpracy, 
przyjmie zgłoszenie awarii i pomoże rozwiązać 
ewentualne problemy. W BOK można „na żywo” 
zapoznać się z ofertą programową telewizji cyfro-
wej JAMBOX” - czytamy w informacji przesłanej 
przez Arreks.

Biuro Obsługi Klienta jest czynne w od po-
niedziałku do piątku w godz. 7:15-15:15, we wtor-
ki - do 17:00.

Trwają zapisy na kompostowniki
Urząd Gminy w Kleszczowie prowadzi zapi-

sy mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem 
i użytkowaniem kompostowników. Będą one udo-
stępniane nieodpłatnie, na podstawie umowy 
użyczenia. Zgłoszenia są przyjmowane do 10 
marca 2017 r. przez Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Gruntami w pokoju 29. 

Kompostowniki mają ułatwić mieszkańcom 
zagospodarowanie we własnym zakresie odpa-
dów ulegających biodegradacji. Inicjatywa Urzę-
du Gminy ma służyć zmniejszeniu ilości odpadów 
komunalnych, wytwarzanych na terenie gminy 
Kleszczów.

Fundacja dofinansuje szkolenia
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów infor-

muje mieszkańców gminy Kleszczów o moż-
liwości dofinansowania kursów i szkoleń za-
wodowych oraz językowych. O tym, jakie są 
obowiązujące zasady dofinansowania można do-
wiedzieć się z regulaminów. Są one dostępne 
wraz z wnioskami na stronie FRGK www.funda-
cja-kleszczow.pl/regulaminy.html.

Ważne dla klientów poczty
Przypominamy, że Urząd Pocztowy w Klesz-

czowie od pewnego czasu ma zmieniony nu-
mer telefonu. Aktualny to 44/ 632-30-83. W piątki 
poczta w Kleszczowie jest czynna w godz. 11.00-
20.00. W pozostałe dni powszednie sprawy na 
poczcie można załatwiać w godz. 7.30-14.30.

Przypominamy krwiodawcom
Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, 

organizowana przez Gminny Klub Honorowych 
Dawców Krwi PCK w Kleszczowie, odbędzie 
się w piątek 17 lutego. Osoby chcące uczestni-
czyć w tej akcji powinny zgłosić się w kompleksie 
SOLPARK w godzinach 9.00-12.00.

Usuwanie drzew i krzewów - po nowemu
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew 

i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą 
bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z pro-
wadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Więcej informacji można uzyskać pod wskazanymi poniżej adresami:
http://lodz.rdos.gov.pl/zmiany-w-ochronie-drzew-i-krzewow
https://www.gdos.gov.pl/czy-rolnictwo-jest-dzialalnoscia-gospodarcza-dotyczy-art-83f-
ust-1-pkt-
http://www.gdos.gov.pl/wycinka_drzew_lub_krzewow_a_ochrona_gatunkowa 

Jednocześnie przypominamy, iż wycinka drzew na gruntach oznaczonych w ewiden-
cji gruntów symbolem Ls (las) wymaga zgody miejscowego leśniczego sprawującego 
nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych. 

Zebrania wiejskie - harmonogram

ostatnich tygodniach o finansowe wspar-
cie wystąpiło do Rady Gminy Kleszczów 

14 różnych samorządów oraz 4 podmioty lecznicze. 
Złożone wnioski były rozpatrywane na wspólnym po-
siedzeniu komisji, które poprzedziło sesję. Podczas 
sesji zwołanej 31 stycznia rada podjęła uchwały, 
związane z udzieleniem pomocy finansowej z tego-
rocznego budżetu naszej gminy. Powiat bełchatow-
ski dzięki kwocie 45 tys. zł umożliwi funkcjonowanie 
w Kleszczowie filii Wydziału Komunikacji i Dróg. Z 
kolei 48.500 zł przeznaczone zostało na prowadzone 
przez starostwo prace w zakresie regulowania sta-
nów prawnych nieruchomości, położonych na terenie 
gminy Kleszczów. Największa kwotowo pozycja, któ-
ra zostanie przekazana powiatowi bełchatowskiemu 
to 150 tys. zł. Wydana zostanie na remont skrzyżo-
wania dróg we wsi Kamień. Gmina Kluki otrzyma 150 
tys. zł na rozbudowę sieci wodociągowej w Zarzeczu, 
a gmina Sulmierzyce – 200 tys. zł na przebudowę 
drogi powiatowej nr 1901E na odcinku prowadzącym 
z Sulmierzyc w kierunku zbiornika Winek. 

Pomoc dla placówek medycznych obejmie w 
tym roku Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Beł-
chatowie, SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicz-
nego im. WAM w Łodzi, Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny im. Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz Szpital 
Powiatowy w Radomsku. Łącznie na zakup sprzętu i 
aparatury medycznej placówki te będą mogły wydać 
840 tys. zł, które przekazane zostaną z budżetu gmi-
ny Kleszczów.

W trakcie styczniowego posiedzenia Rada Gmi-
ny wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Kleszczów na lata 2017-2020 i 
zmiany w tegorocznym budżecie gminy. Po wprowa-
dzeniu zmian po stronie dochodów zapisana jest w 
budżecie kwota 277 962 068,40 zł, a po stronie wy-
datków - 304 852 866,52 zł. Kolejna z podejmowa-

nych uchwał dotyczyła sprawy funduszu sołeckiego. 
Radni - podobnie jak w poprzednich latach - nie wy-
razili zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy ta-
kiego funduszu.

Radni podjęli ponadto uchwałę, regulującą kwe-
stię opłat za opiekę w gminnych przedszkolach nad 
dziećmi do lat 5. Od 1 stycznia tego roku przedszko-
la nie mogą pobierać opłat za każdą dodatkową (po-
wyżej 5 godzin dziennie) godzinę opieki nad dziećmi 
6-letnimi. Sześciolatki zostały objęte oświatową sub-
wencją ogólną. W podjętej uchwale została utrzyma-
na stawka 1 zł za każdą godzinę ponad 5-godzinny li-
mit, utrzymane też zostało obowiązujące wcześniej 
zwolnienie z opłat rodziców z gminy Kleszczów, któ-
rzy posyłają do przedszkoli swoje dzieci.

W kolejnych uchwałach radni: potwierdzili aktu-
alność studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego oraz miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
gminy Kleszczów; zatwierdzili miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla miejscowości Ro-
gowiec; wprowadzili zmiany w regulaminie regulują-
cym zasady dofinansowania zakupu sadzonek drzew 
i krzewów ozdobnych (o nowych regulacjach napi-
szemy więcej po ogłoszeniu tej uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego); zgodzili się 
na zawarcie umowy dzierżawy na 3 lata gminnego 
gruntu (3 m kw.) z firmą prowadzącą automat pacz-
kowy; wyrazili zgodę na zakup do zasobów gminy 
dwóch nieruchomości: działki 0,0477 ha w Łuszcza-
nowicach pod ustawienie gminnej stacji transforma-
torowej oraz działki 0,013 ha w Łękińsku pod posze-
rzenie drogi gminnej.

Radni przyjęli plan pracy Rady Gminy na rok 
2017. Komisje stałe RG przedstawiły swoje sprawoz-
dania z działalności w roku 2016.

JS

● KLESZCZÓW - 13 lutego, godz. 17.00, Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
● DĘBINA - 15 lutego, godz. 16.30, Wiejski Ośrodek Kultury w Dębinie
● CZYŻÓW - 15 lutego, godz. 18.30, Wiejski Ośrodek Kultury w Czyżowie
● ŁUSZCZANOWICE - 16 lutego, godz. 17.00, sala OSP w Łuszczanowicach
● ŻŁOBNICA - 17 lutego, godz. 17.00, Wiejski Ośrodek Kultury w Żłobnicy
● WOLICA - 20 lutego, godz. 17.00, sala OSP w Wolicy
● ANTONIÓWKA - 21 lutego, godz. 17.00, sala OSP w Antoniówce
● KAMIEŃ - 22 lutego, godz. 16.30, remiza OSP w Kamieniu
● ROGOWIEC - 22 lutego, godz. 18.00, Wiejski Ośrodek Kultury w Rogowcu
● ŁĘKIŃSKO - 23 lutego, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa w Łękińsku

Styczniowa sesja
W
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Mieszkańcy odebrali 
ponad 3 mln zł

as biegnie szybko. Minęło już 10 miesięcy od chwili, kie-
dy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie 

zaczął przyjmować pierwsze wnioski o wypłatę świadczeń z pro-
gramu „Rodzina 500+”. W okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2016 r. 
GOPS przyjął łącznie 596 „unikatowych” czyli niepowtarzających 
się wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. 
Ponad 16 proc. wniosków (dokładnie 96) przesłano drogą elektro-
niczną.

Do 31 grudnia 2016 r. GOPS wydał 618 decyzji. W 590 przy-
padkach były to decyzje przyznające prawo do świadczenia wy-
chowawczego, a w 12 - decyzje odmowne. 16 decyzji zostało 
uchylonych w związku z poprawą warunków finansowych wniosko-
dawców. Obecnie (stan na 2 lutego) 5 złożonych wniosków jesz-
cze czeka na rozpatrzenie przez Regionalne Centrum Polityki Spo-
łecznej.

Z informacji uzyskanych 
w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Kleszczowie 
wynika, że do końca grudnia 
2016 roku na konta i do kie-
szeni beneficjentów programu 
„Rodzina 500+”, mieszkają-

cych na terenie gminy Kleszczów, trafiło dokładnie 3.175.253 zł. Na 
taką sumę składa się 6 371 wypłaconych świadczeń.

27 wypłaconych świadczeń czyli 13.500 zł przyznano po de-
cyzjach, wydanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecz-
nej w Łodzi, w ramach tzw. koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Chodzi o sytuacje, w których wnioskodawca lub czło-
nek rodziny przebywa (mieszka lub pracuje) poza granicami Polski. 
Aby zapobiec jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń 
o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach 
w tym samym okresie konieczne jest dodatkowe sprawdzenie.

Znane są terminy wypłaty świadczeń z programu „Rodzi-
na 500+” dla mieszkańców gminy Kleszczów do września włącz-
nie. Przelewy będą realizowane: 20 lutego, 22 marca, 24 kwietnia, 
22 maja, 20 czerwca, 24 lipca, 28 sierpnia oraz 25 września.

Jak wynika z informacji GOPS wnioski w sprawie ustalenia pra-
wa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres mają 
być przyjmowane od 1 sierpnia br.

JS

Apel Krajowego  
Biura Wyborczego

kcja ulotkowa oraz komunikaty na stronach internetowych, 
zainicjowane przez Krajowe Biuro Wyborcze służą zwró-

ceniu uwagi na to, że w rejestrach wyborców ujmowane są tylko 
osoby zameldowane na pobyt stały. Osoby zameldowane na po-
byt czasowy powinny złożyć pisemny wniosek o wpisanie do reje-
stru wyborców.

„WYBORCO! W celu 
wzięcia udziału w głosowa-
niu zadbaj o to, żeby być 
ujętym w stałym rejestrze 
wyborców!” - tymi słowami 
zaczyna się apel Krajowe-
go Biura Wyborczego oraz 
Państwowej Komisji Wy-
borczej, o którego rozpo-
wszechnienie zostały po-
proszone urzędy  gmin . 

W dalszej części apelu czytamy:
„Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty 

w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i refe-
rendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz. Zamel-
dowanie na pobyt stały powoduje ujęcie w rejestrze wyborców.

Pamiętaj! Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje uję-
cia w rejestrze wyborców.

Wyborcy: ● stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldo-
wania na pobyt stały w tej gminie, ● nigdzie niezamieszkali prze-
bywający stale na obszarze gminy – wpisani zostaną do rejestru 
wyborców tylko wtedy, gdy złożą pisemny wniosek w tej sprawie 
w urzędzie gminy, w której stale zamieszkują”.

Całą treść ulotki przesłanej do Urzędu Gminy w Kleszczowie 
zamieszczono na stronie internetowej www.kleszczow.pl.

JS

Z okazji Dnia Kobiet
Bilety na koncert Orkiestry Solistów Wiedeńskich w cenie 25 zł 

- do nabycia w kasie GOK (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00, 
wtorek w godz. 8.00-18.00).

5 marca od godz. 14.30 w Gminnym Ośrodku Kultury będzie 
można oglądać wystawę numizmatyczną „Kobiety świata na bank-
notach” z kolekcji Kazimierza Madeja - członka Polskiego Towarzy-
stwa Numizmatycznego - Oddział w Warszawie.

Cz
A

Wpisy do CEIDG  
są bezpłatne!

iągle zdarzają się próby wyłudzania od przedsiębiorców 
opłat za rzekomą rejestrację działalności w różnych ewi-

dencjach działalności gospodarczej. W związku z tym Ministerstwo 
Rozwoju ponowiło komunikat informujący, że wpisy do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są bezpłatne. 
Czytamy w nim:

„UWAGA ! Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwo-
ju nie wysyła żadnych komunikatów dotyczących wezwania do za-
płaty, na adresy korespondencyjne oraz e-mailowe przedsiębior-
ców. Wszelkie czynności wykonywane w CEIDG są BEZPŁATNE. 
Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej 
przez Ministra Rozwoju i Finansów są BEZPŁATNE. 

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru 
przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną 
ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne”.

JS

C

KOMUNIKATY MEDYCZNE
Urząd Gminy informuje mieszkańców gminy Kleszczów o kolej-

nych terminach przyjęć lekarzy.
•  pediatra - dr n med. Violetta Gołąbek - 11 lutego w godz. 9-14,  

23 lutego w godz. 13-17
•  pediatra - dr n med. Anna Socha-Banasik - 18 lutego   

w godz. 9-14 
•  dermatolog - dr n med. Ewa Trzcińska-Bil - 18 lutego 

w godz. 9-14
•  ortopeda dziecięcy - dr n med. Cezary Młynarczyk - 25 lutego 

w godz. 9-14
•  ginekolog - dr Robert Skalski - 17 lutego w godz. 13-18

Rejestracja pacjentów odbywa się wyłącznie we wtorki i środy 
w godz. 10.00-12.00 pod nr tel.: 535 011 383, 44/ 731 31 10 w. 141.

***
Endokrynolog dr Michał Stuss będzie przyjmował pacjentów 17 

lutego. Zapisy pacjentów - w dniu przyjazdu od godz. 8.00. Zapisywać 
można się osobiście lub telefonicznie (tel. 44/731 30 15).

***
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że lekarz pedia-

tra Marzanna Bartosiewicz w lutym będzie przyjmować pacjentów we 
wtorki 14, 21, 28 w godz. 9:00-12:00 oraz w sobotę 25 lutego w godz. 
9:00-12:00 - pokój nr 116 w Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie.

ciąg dalszy ze str. 1
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Nowa, funkcjonalna strona
ostęp do mobilnego Internetu skłania firmy do takiego mo-
dyfikowania internetowych witryn, by łatwo było je prze-

glądać nie tylko na ekranach monitorów, ale też tabletów, smartfo-
nów i telefonów komórkowych. Od pewnego czasu tak odnowioną i 
wzbogaconą stroną posługuje się Agencja Rozwoju Regionalnego 
Arreks S.A. w Kleszczowie.

Pod dotychczasowym adresem www.arreks.com.pl znajdzie-
my proste odnośniki do poszczególnych rodzajów działalności, któ-
rą prowadzi spółka. W zakładce „Internet/ Telefon/ Telewizja” obok 
ofert na usługi świadczone przez Arreks są także informacje na te-
mat zagrożeń, niezbędne pliki do pobrania oraz pełna oferta telewi-
zji cyfrowej JAMBOX. 

W zakładce „Stacja paliw” znajdziemy na bieżąco aktualizowa-
ne ceny detaliczne paliw oraz pełną ofertę promocji, z których sko-
rzystać można na stacji przy ul. Głównej. Osoby zainteresowane 
działalnością szkoleniową Arreksu znajdą w zakładce tematycznej 
bieżące informacje o organizowanych szkoleniach i kursach, jak i 
kalendarium szkoleń.

„Pożyczki dla firm” - tu obok regulaminów i wniosków pożycz-
kowych znajduje się kalkulator pożyczkowy - narzędzie bardzo 
przydatne w szacowaniu możliwości spłaty pożyczek. Usługi pro-
wadzonego przez Arreks „Wirtualnego biura” i oferta wolnych po-
mieszczeń, które wynająć można w Kleszczowskim Inkubato-
rze Przedsiębiorczości - to zawartość kolejnego działu w witrynie  
agencji.

- Nowa odsłona naszej strony internetowej została dostosowa-
na do potrzeb osób niedowidzących - informuje Romana Gąsow-
ska, prezes zarządu ARR Arreks. - Stworzyliśmy też możliwość za-
pisania się na listę mailingową, która pozwala na szybki kontakt 
z nami w sprawach związanych z naszymi usługami.

Równolegle z wdrożeniem nowej strony www Arreks zaistniał 
na profilu społecznościowym Facebook.

- Otwierający tę odsłonę znajdą bieżące wiadomości i szereg 
ciekawych odnośników do artykułów związanych tematycznie z na-
szą działalnością -uzupełnia prezes R. Gąsowska.

JS

Biznes.gov.pl
inisterstwo Rozwoju uruchomiło nowy portal, który ma być 
pomocny dla osób prowadzących i planujących rozpocząć 

własną działalność gospodarczą. Pod adresem BIZNES.GOV.PL 
przedsiębiorcy mają znaleźć kompleksowe informacje o ważnych 
dla siebie sprawach.

Kolejne działy tematyczne już swoimi nazwami informują o za-
wartości: ● Przed rozpoczęciem, ● Zakładam firmę, ● Rozliczam 
podatki, ● Szukam finansowania, ● Prowadzę firmę, ● Zamykam 
firmę, ● Poradniki przedsiębiorcy, ● Opisy usług, ● Usługi online, ● 
Prowadzę biznes w Europie, ● Jak załatwić sprawę w urzędzie, ● 
Wyszukaj instytucję. 

Aby ocenić przydatność informacji zamieszczonych w porta-
lu Biznes.gov.pl zachęcamy przedsiębiorców do jego odwiedzenia.

JS

Hala przy ul. Austriackiej
ubiegłym roku w Rogowcu przy ul. Austriackiej powsta-
ła nowa hala magazynowa z częścią socjalno-biurową. 

Dla firmy GBT Polska Sp. z o.o. zbudowała ją bełchatowska spół-
ka BINŻ.

GBT Polska to firma istniejąca od 2008 roku. Jest częścią dużej 
niemieckiej grupy. Podobnie jak inne przedsiębiorstwa funkcjonują-
ce w ramach tej grupy specjalizuje się przede wszystkim w wyko-
nawstwie zaawansowanych technologicznie zabezpieczeń antyko-
rozyjnych, a także w pracach 
remontowych oraz budowla-
nych. Zarządem spółki kieru-
ją prezes Artur Wojciechow-
ski oraz wiceprezes Michael 
Schnittker.

Jedną z prac wykonywa-
nych w ostatnich latach przez 
GBT Polska na terenie gminy 
Kleszczów była moderniza-
cje prowadzone w Elektrowni 
Bełchatów. Pracownicy spółki zajmowali się zabezpieczaniem che-
moodpornym przewodów kominowych na blokach nr 11 i 12 oraz 9 
i 10. Zmodernizowali m.in. układy pomp cyrkulacyjnych IOS bloku 
nr 11 i 12. Firma zajmowała się też poza tym pracami remontowymi 
elementów instalacji odsiarczania spalin (IOS 7 oraz 9).

Spółka GBT Polska zatrudnia obecnie 94 osoby.
JS

Szkolenie za szkoleniem
ezpłatny kurs „ABC Przedsiębiorczości”, o którym infor-
mowaliśmy w poprzednim wydaniu „Informatora”, to tyl-

ko jeden z kilku projektów szkoleniowych ARR Arreks. Jedenaście 
osób zgłosiło się na zajęcia z tematu „Kadry i płace od podstaw” 
(na zdjęciu). Wykłady z prawa pracy poprowadziła dla nich Justyna 
Pawłusz-Ślebioda - z wykształcenia prawnik, z zamiłowania praktyk 
prawa pracy. Omawiała m.in. przepisy wykonawcze Kodeksu pra-
cy, regulaminy pracy oraz system płac. 

Z kolei Małgorzata Knappik przybliżyła uczestnikom tematy 
związane z wynagrodzeniami (m.in. podatek dochodowy od osób 
fizycznych, naliczanie wynagrodzeń przy użyciu arkusza Excel i 
programu komputerowego Symfonia, rozliczenia z ZUS z wykorzy-
staniem programu „Płatnik”). To szkolenie należy już do historii – 
zakończyło się egzaminem 24 listopada.

Na kurs „Język angiel-
ski - poziom podstawowy” 
agencja Arreks przyjęła zgło-
szenia dziesięciu osób. Za-
jęcia prowadzi Anna Guzik 
- właścicielka Szkoły Języ-
kowej „Globe”, z którą Arreks 
współpracuje od kilku lat. Za-
kończenie tego kursu języko-
wego jest przewidywane na 
25 kwietnia.

Łucja Baran z ARR Ar-
reks informuje o rozpoczęciu 
kolejnych zajęć. Od 4 lute-

go zdobywają wiedzę uczestnicy kursu „Excel - poziom podstawo-
wy”. Program został rozpisany na 12 godzin, podzielonych na trzy 
sobotnie spotkania. Po zakończeniu tego etapu startuje szkolenie 
„Excel - poziom zaawansowany”. W pierwszym dniu lutego dostęp-
ne były jeszcze ostatnie miejsca w grupach szkoleniowych, które 
zapisały się na „Kurs Word - poziom zaawansowany”, „Język an-
gielski - poziom średnio zaawansowany” oraz „AutoCad - poziom 
podstawowy’.

JS
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iele osób poświęca czas na pomaganie innym. Taki wzór postępo-
wania zaszczepiają im rodzice, do wolontariackich grup trafia się też 

dzięki rówieśnikom. O efektach zaangażowania wolontariuszy mówi się naj-
częściej w okolicach świąt Bożego Narodzenia i w pierwszych dniach stycznia 
(Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). Nie wszyscy oczekują podziękowań, 
niektórzy wolą pozostawać anonimowi.

Po to, by zaszczepiać uczniom chęć wspierania potrzebujących, szkoły 
nie tylko organizują akcje pomocowe (w „IK” piszemy o nich bardzo często). 
Starają się pokazywać idee wolontariatu poprzez inne działania. 

Pod koniec listopada ub. roku w Szkole Podstawowej w Łękińsku (gdzie, 
jak wiadomo, działa Szkolny Klub Wolontariatu) odbyło się spotkanie z ks. 
Pawłem Dzierzkowskim, zastępcą dyrektora Caritas Archidiecezji Często-
chowskiej. Gość starał się odpowiedzieć na retoryczne w gruncie rzeczy py-
tanie „Czy warto pomagać”. Wyjaśnił na czym polega wolontariat i jakie ce-
chy powinien posiadać wolontariusz. Przypomniał uczniom słowa papieża 
Franciszka, wygłoszone podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie: „Nie 

przyszliśmy na świat, aby wegetować, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczy-
nić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie - przyszliśmy z innego powodu, 
aby zostawić ślad.” 

O randze różnorodnych działań wolontariuszy mogli się dowiedzieć rów-
nież uczniowie SP Kleszczów. W grudniu z okazji Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza odbył się okolicznościowy apel. Obejrzane przez uczniów pre-
zentacje multimedialne pokazywały czym jest wolontariat i służyły podsumo-
waniu akcji charytatywnych i wolontariackich, które dotychczas były organizo-
wane w tej szkole.

Ciekawą inicjatywą okazały się konkursy. Uczniowie kl. I-III mogli wziąć 
udział w konkursie plastycznym „Pomocna dłoń”, a uczniowie kl. IV-VI - w kon-
kursie literackim na tekst reklamujący wolontariat. Spośród kilkunastu prac wy-
łoniono laureatów. Nagrodzeni zostali: Klaudiusz Bujacz (III b), Nadia Janson 
(II a), Zofia Kuc (II d), Wiktor Falarz (IV b), Patrycja Szymanek (IV b) oraz Na-
talia Szymanek (VI b).

JS

esteśmy organizacją pozarządową. Prowadzimy trzy ho-
spicja dla nieuleczalnie chorych dzieci: ● Domowe, dzięki 

któremu dzieci mimo wszystko mogą mieszkać z rodzicami; ● Sta-
cjonarne, czyli prawdziwy Pałac, w którym mali pacjenci znajdują 
swój dom; ● Perinatalne, kiedy informacja o chorobie pojawia się, 
gdy maluch jest w brzuchu mamy; ● oraz Ośrodek Preadopcyjny 
Tuli Luli, w którym tulimy i lulamy dzidziusie, tak jak w prawdziwym 
domu - to najkrótsza prezentacja łódzkiej Fundacji Gajusz, którą 
możemy przeczytać zaraz po otwarciu jej strony internetowej. Obok 
wizytówki podany został numer KRS oraz apel o przekazanie 1 pro-
centa podatku na rzecz fundacji.

Otwarty we wrześniu 2016 roku Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli 
otrzymał właśnie solidne wsparcie w postaci pieniędzy, uzyskanych 
dzięki wytrwałej pracy personelu i rodziców Przedszkola Samorzą-
dowego w Łuszczanowicach oraz dzięki połączonej z wielką wrażli-
wością hojności przede wszystkim tych osób, które przyszły na gru-
dniowy kiermasz charytatywny.

Pudełko pełne banknotów
Wynik siódmego kiermaszu charytatywnego na rzecz pod-

opiecznych łódzkiej Fundacji Gajusz, zorganizowanego w Klesz-
czowie 4 grudnia to 27.025,50 zł. Ta rekordowo wysoka kwo-
ta (przypomnijmy, że w 2015 r. efektem kiermaszu było zebranie 

19.907,36 zł) starannie ułożona w kartonowym pudełku została 26 
stycznia dostarczona do Łodzi przez delegację łuszczanowickiego 
przedszkola.

Na zamieszczonym powyżej zdjęciu stoją od prawej: Justyna 
Gurazda (PPS Łuszczanowice), Magdalena Kijańska-Wróbel (Fun-
dacja Gajusz), Anna Piekutowska (wiceprezes zarządu Fundacji 
Gajusz), Ewelina Kucner (PPS Łuszczanowice), Agnieszka Wietek-
-Białek (Rada Rodziców przedszkola), Anna Rozpędowska (PPS 
Łuszczanowice) oraz Magdalena Cebula (Rada Rodziców przed-
szkola).

- Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim mieszkań-
com naszej gminy oraz gmin sąsiadujących, firmom, instytucjom 
oraz wszystkim tym, którzy swoją bezinteresowną pomocą, po-
święceniem swojego cennego czasu i energii w szczególny sposób 
przyczynili się do zorganizowania siódmego kiermaszu charytatyw-
nego - to treść podziękowań, które za naszym pośrednictwem prze-
kazują organizatorzy kiermaszu. - To dzięki Wam, ludziom dobrej 
woli utwierdzamy się co rok w przekonaniu, iż istnieją Ci, dla któ-
rych los drugiego człowieka nie jest obcy. Jeszcze raz dziękujemy 
wszystkim, bez wyjątku, za pomoc, okazane serce i wrażliwość! Już 
nie możemy się doczekać grudnia 2017 r. Bądźcie Państwo z nami.

W Łękińsku akcja „Dzięki Tobie”
Znaczącą pomoc dla Fundacji Gajusz udało się zebrać także 

w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. W styczniu, 
tuż przed rozpoczęciem zimowych ferii, podczas zebrania ogólne-
go z rodzicami, którego głównym celem było zapoznanie z wynika-
mi nauczania po pierwszym półroczu. Zgodnie z wprowadzoną kilka 
lat temu tradycją ta semestralna wywiadówka odbywa się w formie 
kawiarnianego spotkania.

Rodzice kupując kawę, herbatę, słodkie wypieki zasilają fun-
dusz charytatywnej akcji. W tym roku zapowiedziano, że akcja 
„Dzięki Tobie” przeznaczona będzie „na leczenie i rehabilitację 
dzieci z terenu naszej gminy, które są podopiecznymi Fundacji Ga-
jusz w Łodzi”. 

M.in. dzięki sprzedaży zrealizowanej w kawiarence udało się 
zebrać aż 3200 zł. „Dziękujemy wszystkim Państwu: rodzicom, na-
uczycielom, pracownikom szkoły za pomoc w organizację „Szkolnej 
Kawiarenki”, a przede wszystkim Szkolnemu Klubowi Wolontaria-
tu, którego inicjatywą są corocznie organizowane akcje. Podzięko-
wania kierujemy również do innych instytucji - m.in. do Banku Spół-
dzielczego w Kleszczowie - które w jakikolwiek sposób wsparły 
naszą akcję” - czytamy na internetowej stronie szkoły w Łękińsku.

JS

J
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Przekazane wsparcie dla Fundacji Gajusz

Wolontariusze są wśród nas
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Nie spada popularność „zielonych” dotacji

Mostostal Kraków  
przejmie RUBOR

głoszona w Biuletynie Informacji Publicznej w Kleszczowie 
lista beneficjentów, którym w ciągu minionego roku gmina 

udzieliła dofinansowania z budżetu do zakupu sadzonek krzewów 
i drzew ozdobnych liczy 183 pozycje. Wnioskowano o różne kwo-
ty dotacji. Najmniejsza z nich to 51 zł, a maksymalna (najwyższa, 
którą dopuszczają obowiązujące regulacje prawne) wyniosła 5000 
zł. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wykorzystana została w 
dziewiętnastu przypadkach.

Zdarzały się pojedyncze sytuacje, kiedy w obowiązującym ter-
minie wnioskodawca nie zrealizował planowanego zakupu i na-
sadzenia. Wówczas w rubryce „Kwota wykorzystanego dofinan-
sowania” wpisana została kwota 0 zł. W 2016 roku łączna kwota 
wykorzystanych „zielonych” dotacji z gminnego budżetu wyniosła 
376.239,37 zł.

Połowa postawiła na własne elektrownie
Na kolejnej, opublikowanej w BIP-ie liście przyznanych dotacji 

zostały podane osoby, którym przyznano gminne dofinansowanie 
do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczysz-
czeń. W minionym roku wpłynęły w sumie 202 wnioski o przyznanie 
dofinansowania. Po sprawdzeniu dokumentów złożonych w Urzę-
dzie Gminy podjęte zostały decyzje o przyznaniu 152 dotacji. Je-
śli objęte dotacją urządzenia nie zostały zamontowane w terminie 
to dotacja nie została wykorzystana. W 11 przypadkach w rubry-
ce „Kwota wykorzystanego dofinansowania” wstawiono kwotę 0 zł.

W ciągu 2016 roku w budynkach położonych na terenie gmi-
ny Kleszczów montowano najczęściej ogniwa fotowoltaiczne. Sta-
nowiły one 51,8 proc. wszystkich urządzeń ograniczających emisję 
zanieczyszczeń. Drugim z najpopularniejszych urządzeń były in-
stalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (22,7 proc.), 
a trzecim - pompy ciepła (13,5 proc.). Z możliwości zamontowa-
nia ekologicznych kotłów gazowych skorzystało natomiast 9,2 proc. 
beneficjentów. 

Suma dotacji wypłaconych przez gminę w ramach tego ekolo-
gicznego programu (jego efektem jest przede wszystkim zmniej-
szenie smogu) wyniosła 2.691.564,88 zł.

Większa efektywność, dłuższa gwarancja
Przypomnijmy, że w 2016 roku obowiązywać zaczęły nowe re-

gulacje w zakresie uzyskiwania gminnego dofinansowania. Zostały 

one wprowadzone w interesie właścicieli budynków, którzy zdecy-
dowali się kupić i zamontować w swoich budynkach na terenie gmi-
ny Kleszczów urządzenia ograniczające emisje zanieczyszczeń. 
Chodziło przede wszystkim o zapewnienie odpowiedniej jakości 
montowanych urządzeń, a przez to - ich efektywności. Został wpro-
wadzony obowiązek udzielania przez wykonawców min. 5-letniego 
okresu gwarancji na zamontowane urządzenia.

Jasno i wyczerpująco zakres wprowadzonych zmian został 
przedstawiony na gminnej stronie internetowej w zakładce „Bądź 
EKO”. Czytamy w nim m.in.:

„Aby skutecznie użytkować instalacje wprowadzamy obowią-
zek corocznych serwisów, które pozwolą Państwu na stały kontakt 
z wykonawcą instalacji oraz wyręczą Państwa z konieczności sa-
modzielnego serwisowania urządzeń. Dodatkowo wprowadzamy 
wzór umowy pomiędzy dostawcą instalacji i beneficjentem tak, aby 
ułatwić Państwu działanie i jednocześnie uchronić przed propozy-
cjami często niekorzystnych umów przedkładanych przez sprze-
dawców albo ich brakiem”.

Sposób na wybór najlepszego wykonawcy
Po to, by mieszkańcy mieli możliwość porównania z sobą kil-

ku ofert, składanych przez firmy specjalizujące się w montażu urzą-
dzeń wykorzystujących OZE, gmina ustanowiła wymóg zebrania 
przynajmniej trzech ofert.

„Przygotowaliśmy formularz oferty, z którego dowiecie się Pań-
stwo najistotniejszych informacji o dostawcy oraz oferowanych pa-
rametrach instalacji. Wprowadzamy obowiązek dodania do każ-
dej instalacji układu kontrolno-sterującego pozwalającego Państwu 
na samodzielną regulację instalacji i na odczyty pracy urządzeń. 
Wprowadziliśmy także zasadę określającą wielkość instalacji tak, 
aby nie otrzymali Państwo zbyt małej lub zbyt dużej instalacji”.

Ekologiczny program będzie realizowany przez gminę również 
w 2017 roku. Osobom, które zdecydowałyby się na zakup i montaż 
urządzeń pozwalających zmniejszyć poziom lokalnych zanieczysz-
czeń emitowanych do powietrza przypominamy, że termin składa-
nia wniosków o dotacje upływa z końcem sierpnia, natomiast mon-
taż powinien być ukończony do 15 listopada. 

JS

największych sukcesów 2016 roku Mostostal Kraków 
zalicza fakt, iż jako jedna z dwóch polskich firm bra-

ła udział w powstawaniu i przesunięciu sarkofagu, zabezpieczają-
cego pozostałości po wybuchu reaktora w Elektrowni Atomowej w 
Czarnobylu.

Mostostal Kraków inwestuje obecnie w park maszynowy kra-
kowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych, rozpoczynając budowę 
nowoczesnej technologicznie malarni konstrukcji.

- Poszerzamy także wielkość własnej produkcji poprzez prze-
jęcie zakładu konstrukcji stalowych na terenie gminy Kleszczów - 
mówi Jacek Lech, wiceprezes Zarządu Mostostal Kraków. - W pla-
nie jest również jego rozbudowa. 

Rozpoczynamy rekrutację. Poszukujemy zarówno doświadczo-
nych specjalistów, jak i młodych pracowników, którzy swoją ścież-
kę kariery chcieliby rozpocząć u rzetelnego pracodawcy. Mostostal 
znany jest z ciekawych projektów, możliwości rozwoju oraz dobrej 
atmosfery w pracy. Wszystkie te elementy pragniemy przenieść 
również na kleszczowski rynek pracy. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do kontaktu z firmą.

JS

Agent PZU
Elżbieta Rośkowska-Gajda

tel. 661-441-300
Zmiana lokalizacji biura (biuro przeniesione obok poczty)

Zapraszam do Agencji PZU - Kleszczów, ul. Główna 112

 • poniedziałek, środa - 11.00-17.00

• wtorek, czwartek, piątek - 9.00-15.00

PROMOCJA na ubezpieczenie Domu oraz AC do -40%!!!

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie 
przyjmuje zapisy na kursy: 

 1. Język angielski średnio zaawansowany - 60 godz.
2. Konwersacje z jez. angielskiego - 20 godz. 
3. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany - 40 godz.
4. Kurs Word - poziom zaawansowany - 8 godz.
5. Opiekun osób starszych - 70 godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727 500 728  

oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”,  
Kleszczów. ul. Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!

O

Do
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ojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. J. Piłsudskiego w Łodzi ogło-

siła konkurs „Piłsudski współcześnie”. Za-
daniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
jest napisanie eseju na temat „Piłsudski 
współcześnie - jak dziś postrzegam postać 
Marszałka”. Uczestnik konkursu może w 
swej pracy odnieść się zarówno do wybra-
nego wydarzenia lub wydarzeń z życia Na-
czelnika, jak i do całej jego biografii.

Konkurs trwa do 20 lutego 2017 r. Na 
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! 
Ze strony internetowej www.wbp.lodz.pl/ak-
tualnoci.html można pobrać regulamin kon-
kursu oraz formularze zgłoszeniowe.

JS

stycznia wójt gminy Kleszczów 
zaprosił uczniów szkół podsta-

wowych, gimnazjum  oraz szkół ponadgim-
nazjalnych, działających na terenie gmi-
ny Kleszczów do uczestnictwa w konkursie 

„ M ó j  w y m a r z o n y 
Park”. Cel konkursu 
to wybranie jak naj-
ciekawszych i ory-
g ina lnych  pomy -
słów uatrakcyjnienia 
koncepcji zagospo-
darowania terenów 
zielonych przy SOL-
PARKU. Zgłoszone 
przez uczniów szkół 
podstawowych pra-
ce plastyczne, a tak-
że prezentacje, pro-

jekty i opracowania opisowe, wykonane 
przez uczniów gimnazjum i szkół ponad-
gimnazjalnych mogą stać się inspiracją dla 
architektów i urbanistów, tworzących koń-
cową wizję projektu dla gminy Kleszczów.

Prace konkursowe mają być dostarcza-
ne do szkolnych koordynatorów konkursu 
a następnie przekazane do Urzędu Gminy 
w Kleszczowie do piątku 17 lutego. Regu-
laminy obu konkursów są „zawieszone” na 
stronie internetowej gminy Kleszczów, do-
stępne są również w szkołach. Rozstrzy-
gnięcie konkursu zapowiedziane zostało na 
23 lutego.

Przypominamy jednocześnie o tym, 
że projekt „Zielone serce Kleszczowa” ma 
swój profil facebookowy www.facebook.
com/zielonesercekleszczowa.

JS

Uprawnieni do otrzymania stypendium są uczniowie:
• szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, za-
mieszkujący i zameldowani na terenie Gminy Kleszczów od co naj-
mniej 1 roku,
•  szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, pro-

wadzonych przez Gminę Kleszczów.
Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyzna-

ne uczniom:
•  szkół podstawowych od klasy IV-VI, którzy w ostatnim semestrze 

osiągnęli co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen za 
wyniki w nauce od 4,75;

•  szkół gimnazjalnych, którzy osiągnęli co najmniej dobrą ocenę 
z zachowania i średnią ocen za wyniki w nauce od 4,5;

•  szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli co najmniej dobrą 
ocenę z zachowania i średnią ocen za wyniki w nauce od 4,0.

W przypadku szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczów in-
formacje o uczniach, kwalifikujących się do otrzymania stypendiów 
motywacyjnych, dostarczają do Urzędu Gminy dyrektorzy szkół – 
niezwłocznie po przeprowadzeniu klasyfikacji uczniów po I seme-
strze.

Uprawniony do otrzymania stypendium motywacyjnego uczeń 
szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej, znajdującej 
się poza Gminą Kleszczów winien załączyć zaświadczenie o śred-
niej ocen za zakończony semestr nauki.

Stypendium motywacyjne może być przyznane również:
•  uczniom mieszkającym i zameldowanym na terenie Gminy Klesz-

czów i indywidualnie promującym Gminę Kleszczów, poprzez uzy-
skiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, tur-
niejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na 
szczeblu:
- powiatowym - za zajęcie miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej,
- wojewódzkim - za zajęcie miejsca 1-6 w klasyfikacji ogólnej,
- krajowym - za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej,
-  międzynarodowym - za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogól-

nej.
Indywidualne osiągnięcia uczniów są potwierdzane: pieczątką 

szkoły, podpisem dyrektora szkoły, a jeżeli są to osiągnięcia sporto-
we - potwierdzeniem z właściwego klubu sportowego.
•  uczniom mieszkającym i zameldowanym na terenie Gminy Klesz-

czów i zespołowo promującym Gminę Kleszczów poprzez uzyski-
wanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, tur-
niejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na 
szczeblu:

- wojewódzkim - za zajęcie miejsca 1-5 w klasyfikacji ogólnej,
- krajowym - za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej,
-  międzynarodowym - za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogól-

nej.
W tym przypadku wniosek o przyznanie stypendium motywacyj-

nego wraz z listą uczniów przedkłada dyrektor szkoły, organizacja 
lub klub sportowy, działający na terenie Gminy Kleszczów.
•  uczniom mieszkającym poza terenem Gminy Kleszczów, a uczą-

cym się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie i 
promującym Gminę Kleszczów, poprzez uzyskiwanie indywidu-
alnych, szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, tur-
niejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na 
szczeblu:
- krajowym - za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej,
- międzynarodowym - za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogól-
nej.

•  uczniom mieszkającym poza terenem Gminy Kleszczów, a uczą-
cym się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie i 
zespołowo promującym Gminę Kleszczów poprzez uzyskiwanie 
szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, 
zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu:
- krajowym - za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej. 

W tym przypadku wniosek (listę uczniów) o przyznanie stypen-
dium motywacyjnego przedkłada dyrektor szkoły, organizacja lub 
klub sportowy, działający na terenie Gminy Kleszczów.

Ważna informacja dla uczniów, mających osiągnięcia spor-
towe lub naukowe:

Wniosek może złożyć indywidualnie uczeń, albo szkoła lub klub 
sportowy. Przed złożeniem wniosku o stypendium za szczególne 
osiągnięcia w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy, prosimy o spraw-
dzenie w pok. nr 5 czy nie wpłynął już wniosek o stypendium, złożo-
ny przez szkołę lub klub sportowy.

Można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie stypendium za 
szczególne osiągnięcia. Jeśli osiągnięć jest kilka - wpisuje się je 
na jednym wniosku. Pod uwagę brane będzie najwyżej punktowa-
ne miejsce.

Na stronie Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl w zakładce 
„Stypendia” znaleźć można niezbędne formularze i zapoznać się ze 
szczegółowymi informacjami, dotyczącymi otrzymania stypendium.
Informacji udziela również pracownik Referatu Zdrowia, Oświaty, 
Kultury i Promocji w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, pok. nr 5, tel.: 
44/ 731 31 25 lub 44/ 731 31 10 wew. 125.

31 W

Gminne stypendia motywacyjne

Napisz esej  
o Piłsudskim

„Mój wymarzony Park”



1-15 II 2017 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  9

W gminnej bibliotece
Będzie Dyskusyjny Klub Książki?

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie wystąpiła z nową, 
ciekawą inicjatywą. Zamierza oto zorganizować Dyskusyjny Klub 
Książki (DKK), którego członkowie będą się spotykać raz w mie-
siącu, by przy kawie i herbacie porozmawiać właśnie o książkach.

„Podczas spotkań będziemy: ● dyskutować wspólnie o czyta-
nych książkach, ● kreować modę na czytanie, ● spotykać się z au-
torami książek, ● miło i serdecznie spędzać wolny czas” - czytamy 
na plakacie reklamującym DKK. Regulamin klubu zamieszczony 
jest na stronie GBP w Kleszczowie.

Zgłoszenia osób chętnych do dyskutowania o literaturze są 
przyjmowane pod nr tel. 44/ 731-36-54 bądź w siedzibie gminnej 
biblioteki w Kleszczowie od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-
18.00. Liczba miejsc w tym dyskusyjnym klubie jest ograniczona! 
Udział w klubowych spotkaniach ma być bezpłatny.

Inne godziny pracy biblioteki
W styczniu zostały wprowadzone zmiany godzin otwarcia 

Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii. 

GBP w Kleszczowie:
• poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00-18.00
• sobota: 10.00-18.00
Filia Biblioteczna w Łękińsku:
• poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 11.00-18.00
Filia Biblioteczna w Żłobnicy:
• wtorek, środa, czwartek, piątek: 11.00-18.00

Czy wiesz, że:
•  W 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie było za-

rejestrowanych 1 388 czytelników.
•  W ciągu roku wypożyczyli oni 16.625 książek, 1476 czasopism 

oraz 12.292 płyty DVD i Blu-ray.
•  Najliczniejsza grupa czytelników (625) to osoby w wieku 25-44 

lata.
•  Aktywni czytelnicy z grupy wiekowej 6-19 lat to 346 osób.
•  Książki wypożyczało zaledwie 69 osób w wieku ponad 60 lat!

JS

Jaką lekturę wybierzemy  
do Narodowego Czytania

15 lutego trwa typowanie lektury do Narodowego Czyta-
nia. Głosy można oddawać na: ● „Przedwiośnie” Stefana 

Żeromskiego, ● „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego, ● „Be-
niowskiego” Juliusza Słowackiego, 
● „Wesele” Stanisława Wyspiań-
skiego. Wybrana większością gło-
sów lektura będzie czytana przez 
Polaków na początku września. 

Jak oddać głos? Wystarczy 
wybrać jeden z wymienionych po-
wyżej tytułów, umieścić go w te-
macie e-maila i wysłać na adres: 
narodoweczytanie@prezydent.pl.

O tym, która lektura została 
wybrana dowiemy się 21 lutego - w Międzynarodowym Dniu Języ-
ka Ojczystego. 

Poradnik, który warto mieć
koniec ubiegłego roku Łódzki Urząd Wojewódzki wy-
dał informator „Ochrona ludności”. W kolejnych roz-

działach tej skondensowanej, 12-stronicowej publikacji zostały po-
dane podstawowe informacje, ważne dla naszego bezpieczeństwa. 
Znajdziemy np. omówienie zasad alarmowania i ostrzegania ludno-
ści; opis Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO); zasady funk-
cjonowania europejskiego numeru alarmowego 112. 

Jedna z ważnych porad, odnoszących się do tego numeru 
brzmi: „Jeśli wybrałeś numer 112 przez pomyłkę, nie rozłączaj się 
tylko powiedz operatorowi, że nie wystąpiło niebezpieczeństwo. W 
przeciwnym wypadku może zostać wysłana natychmiastowa po-
moc bez potrzeby. Nie należy dzwonić na numer 112 kiedy zaist-
niała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla 
zdrowia, życia, mienia lub środowiska”. 

Punkt po punkcie opisane zostały zasady postępowania w sy-
tuacji zdarzeń terrorystycznych. Dowiemy się, co należy robić jeśli: 
● znajdziemy się w miejscu strzelaniny, ● staliśmy się zakładnika-
mi, ● znajdziemy się w centrum albo w bezpośrednim zasięgu ak-
cji antyterrorystycznej. Może nam się wydawać, że ta część porad 
jest daleka od polskich realiów. Pamiętajmy jednak, że zagrożenie 
terroryzmem staje się coraz powszechniejsze i jest coraz bliżej na-
szych granic. Rady z informatora „Ochrona ludności” mogą się nam 
przydać podczas wyjazdów zagranicznych.

Ostatnia część tej publikacji, która w formacie PDF ułatwiają-
cym pobranie na własny komputer została 7 lutego zamieszczona 
na gminnej stronie internetowej, to wykaz ważnych numerów tele-
fonów i stron internetowych. 

JS

Fotografowanie natury
fotografować przyrodę? Jak zachowywać się w tere-
nie, by mieć szansę spotkania dzikich zwierząt i pta-

ków? To tylko niektóre z tematów, jakie poruszane były podczas 
warsztatów fotograficznych, towarzyszących ubiegłorocznej, pierw-
szej edycji Festiwalu Fotografii Krajobrazowej „Obecność”, zorga-
nizowanego przez Łódzki Dom Kultury. Uczestnicy mieli okazję 
obejrzeć pokazy fotografii i multimedialne prezentacje zdjęć wyko-
nanych przez grono doświadczonych fotografów.

Mogli też przekazać swe prace na konkurs „Niezwykłość Kra-
jobrazowa i Przyrodnicza Województwa Łódzkiego”. Wyróżnienie 
w tym konkursie otrzymał Marcin Muskała - członek koła fotogra-
ficznego działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie,  
a zarazem uczeń IV klasy technikum w Kleszczowie. 

Do

Pod

Jak

Korepetycje z matematyki
• szkoła podstawowa, gimnazjum, średnia

• przygotowanie do matury
Tel. 605-572-375

ciąg dalszy na str. 10



10  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 3/452

styczniu 1867 r. ukazał się drukiem ukaz cara Aleksan-
dra II o nowym podziale administracyjnym Królestwa Pol-

skiego. Dziesięć nowych guberni zastąpiło pięć dotychczasowych. 
Takie rozdrobnienie było jedną z sankcji za Powstanie Styczniowe. 
Zakończony niepowodzeniem zryw powstańczy z lat 1863/1864 do-
prowadził nie tylko do administracyjnego rozdrobnienia ziem Króle-
stwa Polskiego. Systematycznie prowadzona była likwidacja instytu-
cji, które wcześniej nadawały odrębny charakter terenom królestwa.

Fragment mapy guberni piotrkowskiej
Utworzona na mocy ukazu carskiego „O zarządzie gubernialnym 

i powiatowym” gubernia piotrkowska powstała kosztem guberni war-
szawskiej i radomskiej. Była jednostką z potężną gospodarką. Nic 
dziwnego - w jej obrębie funkcjonowały tak uprzemysłowione mia-
sta jak Łódź, Częstochowa, Będzin, Piotrków, Tomaszów czy No-
woradomsk (dzisiejsze Radomsko). Rozwinięty przemysł przyciągał 
nowych mieszkańców. Nie bez znaczenia był także wysoki przyrost 
naturalny w XIX wieku. O ile w 1867 roku gubernię zamieszkiwa-
ło ok. 620 000 mieszkańców, to do 1874 roku ich liczba wzrosła do 
706 606, a do 1886 roku - do 927 000. Ćwierć wieku później, w 1910 
roku ludność guberni liczyła już 2 063 500.

Gubernia piotrkowska dzieliła się na osiem powiatów i 150 gmin. 
Powiatową strukturę tworzyły powiaty będziński, brzeziński, często-
chowski, łaski, łódzki, noworadomski, piotrkowski i rawski. Powiat 
piotrkowski w roku 1867 zamieszkiwało 153 687 ludzi. Podział naro-

dowości zamieszkujących tę część guberni wyglądał tak: 78,3% Po-
laków, 1,8% Rosjan, 7,2% Niemców, 11,9% Żydów.

Fragment ukazu z informacją o powiecie piotrkowskim
W skład powiatu piotrkowskiego wchodziły miasta: Bełchatów, 

Grocholice, Kamieńsk, Piotrków, Rozprza, Sulejów i Wolbórz. Były 
też 22 gminy wiejskie: Bełchatówek, Bogusławice, Brzoza, Buj-
ny, Chabielice, Golesze, Gomulin, Gorzkowice, Grabia, Kamieńsk, 
Kleszczów, Kluki, Krzyżanów, Łęczno, Łękawa, Parzniewice, Podo-
lin, Ręczno, Rozprza, Uszczyn, Wadlew i Woźniki.

Wkrótce po upadku Powstania Styczniowego zaczęły się istot-
ne zmiany w funkcjonowaniu gmin wiejskich - zmiany prowadzące w 
kierunku samorządności. Tak, to prawda! We wcześniejszym okre-
sie funkcja wójta była ściśle związana z majątkami ziemskimi, a od 
1818 roku właściciel ziemski zostawał wójtem z mocy prawa. Choć 
przepisy umożliwiały tworzenie gmin skupiających kilka majątków 
ziemskich, częste były przypadki tworzenia gmin liczących zaledwie 
kilka domów mieszkalnych. Takie rozdrobnienie powodowało kłopo-
ty z administrowaniem państwem.

Ukaz z 1859 roku radykalnie zmniejszył liczbę gmin. Od tej pory 
gmina nie mogła liczyć mniej niż 50 domów mieszkalnych. Kolej-
ne ważne dla ustroju gmin wiejskich ukazy wydane zostały w 1864 
roku. Na terenie Królestwa Polskiego rozpoczęło się uwłaszcza-
nie chłopów i zmiana organizacji gmin wiejskich. Samorządem gmi-
ny stały się zwoływane co najmniej raz na kwartał zebrania gminne. 
Prawo udziału w nich mieli pełnoletni gospodarze, którzy posiada-
li co najmniej 3 morgi gruntu. Zebranie gminne przyjmowało uchwały 
w sprawach finansowo-gospodarczych gminy. Ustalało więc stawki 
podatków, decydowało o losie majątku gminnego. Władzę wyko-
nawczą w gminie sprawował wójt oraz ławnicy. Wójt był jednocze-
śnie przedstawicielem władzy państwowej w gminie.

JS

Z historii gminy Kleszczów 

W granicach piotrkowskiej guberni
W

 PROSTO Z SOLPARKU
Aqua aerobik dla mieszkańców

SOLPARK przypomina, iż od 1 stycznia Gmina Kleszczów dofi-
nansowuje mieszkańcom również zajęcia z aqua aerobiku. Jest to 
jeden z bezpieczniejszych, a zarazem bardzo efektywnych trenin-
gów, które angażują wszystkie grupy mięśniowe. W zajęciach aqua 
aerobiku można uczestniczyć w każdy czwartek o godz. 19:00 
w ramach „Karnetu mieszkańca” na zajęcia dodatkowe. 

Pomysłowe Walentynki
14 lutego to dzień wyjątkowy – tak też można go spędzić 

w kleszczowskim kompleksie SOLPARK. Poza nastrojową kolacją, 
pełną magii przy blasku świec i lampce czerwonego wina można 
wybrać się na film biograficzny „Sztuka Kochania. Historia Micha-
liny Wisłockiej”. Filmowa opowieść o uznanej lekarce oraz autorce 
najpopularniejszego w Polsce poradnika o miłości zapewne przy-
ciągnie wiele zakochanych par do auli SOLPARKU, gdzie zaplano-
wano dwa seanse.

Kurs ratownika
SOLPARK planuje już kolejne szkolenie ratowników wodnych 

(20 godzin teorii i 43 godziny praktyki). Uczestnik musi mieć ukoń-
czone 18 lat i posiadać bardzo dobre umiejętności pływackie. Pla-
nowany termin to początek marca. Termin składania dokumentów 
upływa 24 lutego. Zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifi-
kacji odsyłamy na stronę www.solpark-kleszczow.pl lub prosimy 
o kontakt pod nr tel. 531-323-998.

Fotografowanie natury
„Uczestnicy imprezy podkreślali, że festiwal wypełnia swego ro-

dzaju niszę, gdyż do tej pory nie było w Polsce festiwalu ukierunko-
wanego na promowanie fotografii krajobrazowej” - czytamy na stro-
nie internetowej www.zpfp.pl/okreg-lodzki. Kolejna edycja festiwalu 
oraz konkursu zostały zapowiedziane na ten rok.

Warto więc przygotowywać sprzęt na nowy sezon, kiedy moż-
na będzie ruszyć na bezkrwawe łowy z aparatem fotograficznym 
w dłoni. Dobrą okazją do pierwszych w tym roku prób mogą być 
warsztaty w Bobrownikach pod Działoszynem, organizowane pod 
koniec marca przez Towarzystwo Przyjaciół Wielkiego Łuku Warty.

- W tym roku po raz pierwszy spróbujemy zorganizować małe 
warsztaty fotografii przyrodniczej, więc jeżeli ktoś się interesu-
je i chciałby rozpocząć swoją przygodę z fotografią przyrodniczą, 
to serdecznie zapraszamy. Na pewno dużo opowiem o sprzęcie, 
o sposobach fotografowania - powiedział na antenie Radia Ziemi 
Wieluńskiej organizator pleneru i warsztatów, Piotr Dudek.

Zainteresowanym polecamy odwiedzanie strony TPWLW.
JS

ciąg dalszy ze str. 9
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Omega II Kleszczów wygrywa
lutego w hali SOLPARKU odbyła się druga edycja Gminnego Turnieju im. Zdzi-
sława Perońskiego. Organizatorami imprezy były KS Alfa Kleszczów, Omega 

Kleszczów oraz OZPN Piotrków Tryb. O zwycięstwo rywalizowało 12 drużyn podzielo-
nych na dwie grupy eliminacyjne: Alfa I Kleszczów, Omega II Kleszczów, Błękitni Cha-
bielice, Woźniki, Orły Perońskiego, Oldboy Łuszczanowice oraz Omega I Kleszczów, 
Alfa II Kleszczów, ESPN Bełchatów, Sulmierzyce, Łękińsko, Oldboy Kleszczów.

W meczu o trzecie miejsce Oldboy Kleszczów pokonał rzutami karnymi druży-
nę Alfy I. W finałowym meczu Omega II wygrała 2:0 z ESPN Bełchatów. Tytuł najlep-
szego strzelca zdobył Dawid Ozga (ESPN Bełchatów), zaś najlepszym bramkarzem 
został Piotr Kwieciński (Orły Zdzisława). Zdjęcia z turnieju znaleźć można na stronie  
www.omegakleszczow.pl.

Ekstremalne bieganie
irma Ines Sport, która jest organizatorem biegu „Kleszczów na Piątkę”, zaprosi-
ła przełajowców do udziału w zimowym biegu Trial Kamieńsk. Impreza odbyła 

się 31 stycznia i zgromadziła ponad 320 biegaczy. Mieli do wyboru krótszy 6-kilometro-
wy dystans lub dłuższy 30-kilometrowy. Biegli po zaśnieżonej, a miejscami oblodzonej 
trasie.

Bieg na 30 km wygrała Dominika Stelmach z Warszawy, a na krótszym dystansie 
najlepszy był Tomasz Owczarek z Bełchatowa. W biegowej rywalizacji nie zabrakło za-
wodników z gminy Kleszczów. Na 30 km biegli Mateusz Zygmunt i Patryk Woźniak, a na 
6 km - Piotr Jabłoński (zajął 11 miejsce) oraz Maciej Bujacz i Katarzyna Górnisiewicz. 
Szczegółowe wyniki i liczne zdjęcia z trialu - www.belsport.pl.

Sezon na Górze Kamieńsk
12 stycznia czynne są narciarskie i snowboardowe trasy na Górze Kamieńsk. 
Miłośnicy sportów zimowych mogą korzystać z czteroosobowych kanap ko-

lei linowej oraz dużego i małego wyciągu talerzykowego. Ośrodek pracuje po 12 godzin 
dziennie (od 9:00 do 21:00). Przed wyjazdem na stok warto sprawdzić aktualne warun-
ki narciarskie na stronie internetowej: www.gorakamiensk.info. Pomocna jest także in-
ternetowa kamera, która pokazuje obraz na żywo.

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

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

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

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

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

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

Gdzie zgłaszać awarie?

S p o r t

S p o r t

S p o r t

5

F

Od

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-36-34
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
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 
Izba Przyjęć główna  635 85 34
 Urząd Gminy Centrala 731-31-10
w Kleszczowie Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY
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egoroczne ferie należą już do historii. Były prawdziwie zi-
mowe – ze śniegiem i aurą pozwalającą korzystać z tych 

plenerowych atrakcji, które z tą właśnie porą roku powinny się koja-
rzyć. Uczniowie zbierający siły przed kolejnym semestrem szkolnej 
nauki brali udział w tygodniowych obozach, jeździli na najbliższym 
stoku narciarskim czyli na Górze Kamieńsk, korzystali też z wycie-
czek i zróżnicowanych zajęć, które podczas dwóch styczniowych 
tygodni odbywały się w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kleszczowie.

Gokarty i aktorskie warsztaty
37-osobowa gru-

pa uczniów klas IV-
-VI wyjechała do Biel-
ska Białej i Sosnowca. 
Na sosnowieckim Au-
todromie próbowa -
li swych sił w jeździe 
gokartami, a w Biel-
sku-Białej zwiedzali z 
przewodnikiem Teatr 
Banialuka i brali udział 
w warsztatach aktor-
skich.

Wycieczki połączone z edukacją
Dla 20 uczn iów 

gimnazjum i szkół po-
nadg imnaz ja lnych 
GOK zorganizował 
wy jazd do Wroc ła -
wia, połączony z za-
jęciami w „Ogrodach 
doświadczeń” oraz w 
Humanitarium. Naj-
młodsi uczniowie pod-
stawówek (21 osób) 
byli w łódzkim Plane-
tarium, a w Muzeum 

Włókiennictwa m.in. tworzyli barwne aplikacje z wykorzystaniem 
motywów wyciętych z różnych tkanin.

Na snowboardzie i nartach
18 ,  20 ,  24  i  26 

stycznia uczniowie 
z różnych grup wie-
kowych (łącznie 54 
osoby) podczas kil-
kugodzinnych zorga-
nizowanych wyjazdów 
na Górę Kamieńsk 
mieli okazję do typo-
wo zimowego relaksu, 
jeżdżąc na nartach lub 
snowboardzie.

Wielu chętnych na warsztaty
O p r ó c z  w a r s z -

tatów robotyki GOK 
zorganizował w cza-
s i e  f e r i i  w a r s z t a -
ty plastyczne z wy-
korzystaniem technik 
decoupage,  scrap -
book ing  i  qu i l l i ng . 
N a j w i ę k s z e  g r o n o 
uczniów przyciągnę-
ły warsztaty florystycz-
ne, których tematem 

były „Kompozycje kwiatowe dla babci i dziadka” oraz „Dekoracje 
okienne - wianki”. Skorzystało z nich 26 osób. 

Zajęcia także w bibliotece
Zajęcia dla dzieci zo-

stały też zaproponowa-
ne przez Gminną Bibliote-
kę Publiczną. Uczestnicy 
warsztatów tworzyli np. zi-
mowe lampiony i gwiazdy 
z papierowych torebek. Dla 
babć i dziadków przygoto-
wywali oryginalne laurki z 
życzeniami, tworzyli też ob-
razy malowane nitką i poznawali technikę scrapbookingu. Soboty 
były przeznaczone dla miłośników gier planszowych.

Teatr z bliska
Przedstawienie teatral-

ne w wykonaniu aktorów 
Teatru Łątka z Łodzi „Kur-
czaczek jedynaczek”, połą-
czone z teatralnymi warsz-
tatami miało miejsce 27 
stycznia w sali widowisko-
wej GOK w Kleszczowie. 
Widzami i uczestnikami 
były dzieci z gminnych pół-
kolonii.

Uroki zimy w górach…
… odkrywało w tym roku 205 uczestników obozów zimowych 

w Rabce Zdroju, Poroninie, Białym Dunajcu oraz Maniowych. 
Uczyli się jazdy bądź doskonalili jazdę na nartach i snowboardzie, 
korzystali z lodowiska, przejażdżek na śnieżnym skuterze, mieli 
okazję wziąć udział w kuligu konnym.

opr. JS
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Feryjna galeria


