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Wójt gminy Kleszczów zorganizował coroczne spotkanie z przedstawicielami i właści-
cielami małych, średnich i dużych firm, funkcjonujących na terenie gminy Kleszczów. 

Przy organizacji tego spotkania Urząd Gminy współpracował z Fundacją Rozwoju Gminy 
Kleszczów. 12 lutego do Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie przybyło 140 przed-
stawicieli biznesu.

Więcej na str. 7

Spotkanie z przedsiębiorcami

9 lutego na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Kleszczów przedstawiono efek-
ty półrocznej pracy zespołu do spraw wykorzystania wód termalnych i zagospodarowania 
terenów sportowo-rekreacyjnych w Kleszczowie. Radni poznali też tzw. masterplan przy-
gotowany przez urbanistów. Pokazane zostały w nim obiekty, które wraz z SOLPARKIEM 
mogłyby stworzyć funkcjonalną całość.

Więcej na str. 3

Co rekomenduje zespół?

W piątek 4 marca w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74 
odbędzie się Gminny Dzień Kobiet. W programie:
• godz. 15.00-21.00 - wystawa i kiermasz wiosenny rękodzieła artystycznego GOK
• godz. 17.00, 19.00 - program kabaretowy w wykonaniu Kabaretu Smile
O święcie Pań pamięta SOLPARK, który z okazji Dnia Kobiet zaprosił wszystkie Panie na 
zabawę w kręgielni! Aby wystartować w „Babskim turnieju w kręgle” wystarczy zebrać 
4-osobową drużynę i zgłosić swój udział do 5 marca pod nr tel. 607 316 352. Turniej od-
będzie się 8 marca. Początek - godz. 17.00. Do wygrania atrakcyjne nagrody! 
Organizatorzy tych imprez zapraszają mieszkańców gminy Kleszczów.

Atrakcje na Dzień Kobiet

W Żłobnicy rozpoczęły się roboty drogo-
we. 16 lutego została wprowadzona tym-
czasowa organizacja ruchu, ustawiono 
stosowne znaki. Roboty drogowe, połą-

czone z wymianą bądź uzupełnieniem 
wielu odcinków podziemnej infrastruktu-
ry mogą potrwać do przyszłego roku. Na 
str. 2 informujemy o wprowadzonych ob-
jazdach.

Więcej na str. 2

Ruszają prace  
w Żłobnicy

Brąz dla Weroniki
Weronika Chojka (na zdjęciu - pie rwsza 
z prawej) została brązową medalist-
ką Halowych Mistrzostw Polski Junio-
rów w lekkiej atletyce, które odbywały się 
w ośrodku w Spale od 12 do 14 lutego. 

Startująca w barwach LKS Omega Klesz-
czów sprinterka przebiegła dystans 200 
metrów w czasie 25,38.

Więcej na str. 10

Rysunek z koncepcji urbanistyczno-przestrzennej, 
opracowanej przez zespół  
pod kier. Damiana Radwańskiego i Bożeny Oleś
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półki RAMB i Energoserwis Klesz-
czów ubiegały się o gminne zamó-

wienie na rozbudowę gminne stacji trans-
formatorowej 30/0,4 kV w Bogumiłowie 
oraz wykonanie ośmiu kablowych przyłączy 
elektrycznych 0,4 kV w miejscowościach 
Łuszczanowice, Łękińsko, Łuszczanowice 
Kolonia oraz Czyżów.

Prace wykonywane w Bogumiłowie po-
legać będą na zamianie transformatorów 
pomiędzy dwiema stacjami transformato-
rowymi, wyposażeniu rozdzielnicy 0,4 kV 
w dwa dodatkowe pola odpływowe, a także 
na rozbudowie systemu sterowania i nad-
zoru stacji oraz systemu zdalnego odczy-
tu liczników.

Spółka Energoserwis Kleszczów, któ-
rej oferta została wybrana, wykona prace za 
319.923 zł i udzieli 7-letniej gwarancji.

Trwa przetarg na kolejne zadanie z za-
kresu gminnej energetyki. Jego zakres jest 
zdecydowanie większy, ale szczegółowy 
opis jest dość trudny, ze względu na specja-
listyczne nazewnictwo, jakim posługują się 
energetycy. Ograniczmy się więc do stwier-
dzenia, że wybrany przez gminę wykonaw-
ca najwięcej zajęcia będzie miał przy rozbu-

dowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV 
w Kleszczowie. W stacjach GPZ w Klesz-
czowie i Bogumiłowie zostanie wykonany 
układ kompensacji mocy biernej pojemno-
ściowej dla sieci 110 kV gminy Kleszczów. 
Dodatkowym zadaniem będzie budowa 
odłącznika na gminnej linii 110 kV w Pia-
skach na słupie nr 1, z którego linia napo-
wietrzna przechodzi w podziemny kabel.

Termin zbierania ofert na ten przetarg 
Urząd Gminy ustalił na dzień 25 lutego.

JS

namy już wykonawcę kolejnego eta-
pu rozbudowy gminnej sieci tele-

technicznej, opartej na technologii światło-
wodowej. Będzie nim warszawska spółka 
Inveni Investments, która o gminne zamó-
wienie rywalizowała z jedenastoma inny-
mi firmami (z Warszawy, Łodzi, Gliwic, Po-
znania, Wrocławia i Gdyni). Nowoczesne 
sieci telekomunikacyjne zo staną wykona-
ne na terenie Łuszczanowic (długość sieci 
ok. 6,7 km) i Łuszczanowic Kolonii (ok. 0,7 
km). Sieci FTTH zostaną też rozprowadzo-
ne na terenie największego kleszczowskie-
go osiedla „Zacisze”. Tu powstanie najwięk-
szy fragment, liczący ok. 9,9 km długości. 

W ramach zadania powstanie też światło-
wodowa sieć (1,4 km) wzdłuż ulic Rolnej 
i Ustronnej w Łękińsku.

Inwestycja, której wartość wykonaw-
ca wycenił na kwotę 4.321.384,83 zł bę-
dzie obejmować m.in. budowę kanalizacji 
rozdzielczej i abonenckiej, wprowadzenie 
do tej kanalizacji mikrokabli (rozdzielczych 
i abonenckich) i doposażenie tzw. szaf dys-
trybucyjnych węzła w kleszczowskiej cen-
trali ARR „Arreks” S.A., a także budowę 833 
przyłączy abonenckich.

Czas przewidziany na wykonanie tej in-
westycji to 14 miesięcy.

JS

a stronie gminnego Biuletynu Infor-
macji Publicznej w zakładce „Tablica 

ogłoszeń” zamieszczona została informacja 
na temat procedury pozyskiwania budżeto-
wych pieniędzy na zadania z zakresu „Pra-
wa wodnego”. Odnosi się to do zadań, re-
alizowanych przez spółki wodne, takich jak 
odtwarzanie i wykaszanie rowów, oczysz-
czanie przepustów itp. W tym roku w bu-
dżecie gminy Kleszczów zarezerwowana 
została na ten cel kwota 156 tys. zł.

Wnioski o udzielenie dotacji na te za-
dania należy składać w Urzędzie Gminy w 
Kleszczowie w terminie do 10 września na 
każdy kolejny rok budżetowy. Możliwe jest 

też składanie wniosków w trakcie roku bu-
dżetowego w takim terminie, który umożliwi 
wykorzystanie dotacji do końca roku budże-
towego. Formularz wniosku jest dostępny 
w Urzędzie Gminy - Punkt Obsługi Klienta 
oraz na stronie www.kleszczow.pl.

W 2015 roku jedynym podmiotem, który 
sięgnął po budżetowe pieniądze na zadania 
z zakresu „Prawa wodnego”, była Gminna 
Spółka Wodna w Kleszczowie. Jak wynika 
z zamieszczonego w gminnym BIP-ie ogło-
szenia z 10 lutego br. spółka otrzymała do-
tację w wysokości 149.680 zł. Wykorzysta-
nie dotacji rozliczyła 11 grudnia ub. roku. 

JS

Drogowe 
utrudnienia 

odajemy informacje o zmianach 
w organizacji ruchu, związanych 

z pro wadzonymi przez gminę inwestycjami.
• Żłobnica
W pierwszej kolejności prace prowadzo-
ne będą na drodze gminnej „Warszawka” 
oraz na dwóch odcinkach drogi powiatowej 
nr 1901E:
1.  od granic gminy Kleszczów („Winek”) do 

wjazdu w obwodnicę gminną,
2.  od tarasu widokowego w Żłobnicy do 

wjazdu w drogę gminną („Warszawka”).
Te odcinki zostały zamknięte dla ruchu dro-
gowego, z wyłączeniem pojazdów budowy 
oraz pojazdów mieszkańców.  Zostały wy-
znaczone objazdy: 
•  dla odcinka 1 - obwodnicą gminną do 

zjazdu na Dębinę i drogami w „Winku”,
•  dla odcinka 2 - obwodnicą gminną od ron-

da w Żłobnicy przez strefę przemysło-
wą do skrzyżowania z drogą powiato-
wą (skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną 
w Żłobnicy).

Ze względu na duży zakres robót tymcza-
sowa organizacja ruchu w Żłobnicy będzie 
ulegać zmianie wraz z postępem robót.
• Kleszczów
W okolicach ronda w Kleszczowie będzie 
prowadzona konserwacja i naprawa istnie-
jących ekranów akustycznych na długo-
ści ok. 50 mb. Oznakowanie informujące 
o robotach będzie ustawione w rejonie ron-
da w Kleszczowie. W trakcie trwania robót 
zajęty ma być częściowo jeden pas jezd-
ni. W przypadku złej widoczności wykonaw-
ca robót wyznaczy osoby do kierowania ru-
chem w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniu.
• Łękińsko
Przy ul. Szkolnej w Łękińsku prowadzo-
na będzie budowa miasteczka ruchu dro-
gowego. Oznakowanie informujące o robo-
tach zostanie ustawione w rejonie szkoły 
i kościoła na ul. Szkolnej w Łękińsku. Na-
stąpi wygrodzenia części pasa drogowego, 
co nie powinno być znacznym utrudnieniem 
dla ruchu drogowego.
• Łuszczanowice
Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E od 
ronda w „Łuszczanowicach Hubach” do 
drogi powiatowej nr 3915E w Wolicy pro-
wadzona będzie na odcinku o długości po-
nad 700 metrów. Inwestycja obejmować 
będzie też wykonanie infrastruktury tech-
nicznej. Droga przewidziana do rozbudowy 
zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Bę-
dzie wyznaczony objazd poprzez miejsco-
wość Brudzice.
Prace w Kleszczowie będą zakończone do 
31 marca, a w Łękińsku i Łuszczanowicach 
- do końca czerwca br.
Urząd Gminy w Kleszczowie prosi 
uczestników ruchu drogowego o stoso-
wanie się do wprowadzanych zmian w 
oznakowaniu dróg na tym terenie i o za-
chowanie szczególnej ostrożności.

opr. JS
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156 tys. zł dla spółek wodnych

Kilometry sieci światłowodowej

Inwestowanie w gminną energetykę

Stacja elektroenergetyczna w Kleszczowie
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KOMUNIKATY
Lekarze specjaliści – zmiany terminów

10 marca, w dniu przyjazdu do Kleszczowa lekarzy specja-
listów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Ło-
dzi będą rejestrowani pacjenci do chirurga naczyniowego (ter-
min przyjęć 24 marca) oraz do endokrynologa (termin przyjęć 18 
marca).

Informujemy również o zmianach najbliższych terminów przy-
jazdów lekarza okulisty. Aktualne terminy najbliższych przyjęć to:

• 30 marca - zamiast 24 marca,
• 27 kwietnia - zamiast 28 kwietnia,
• 18 maja - zamiast 19 maja,
• 29 czerwca - zamiast 23 czerwca.
Zapisy do lekarza okulisty prowadzone będą w rejestracji 

WAM w dniu przyjęć od godz. 8.00.

Dyżury psychologa
Dla mieszkańców gminy Kleszczów są dostępne porady psycho-
loga, organizowane z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bełchatowie. Z bezpłatnych porad można korzystać 
w każdy piątek w godz. 15.00-17.00 w siedzibie Szkoły Podsta-
wowej w Kleszczowie (pokój nr 15 na parterze).
W tym roku nie ma natomiast możliwości skorzystania w Klesz-
czowie z porad prawnika. Bezpłatne poradnictwo prawne dla 
podopiecznych GOPS i innych uprawnionych osób jest prowa-
dzone w dwóch punktach w Bełchatowie. Informacje na ten temat 
podane były w tegorocznym nr 2 „Informatora Kleszczowskiego”.

Punkt dla ofiar przemocy
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie dzia-
ła Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny. Jest czynny we wtorki od 
godz. 14 do 17. Jego główną rolą jest pomoc w powstrzymaniu 
przemocy w rodzinach m.in. poprzez dostarczanie wiedzy o tym, 
czym jest przemoc domowa i jak rozpoznać kolejne fazy przemo-
cy we własnej rodzinie. Zajęcia prowadzone przez psychologa 
oraz terapeutę-pedagoga pomagają uczestnikom poznawać wła-
sne prawa, uczyć się ich egzekwowania, pomagają też budować 
poczucie własnej wartości.
Spotkania ze specjalistami z Punktu Konsultacyjno-Terapeutycz-
nego odbywają się w pokoju nr 117 na pierwszym piętrze budyn-
ku przy ul. Osiedlowej 2.

Wyjazd na Targi „Działki i ogrody”
Urząd Gminy w Kleszczowie organizuje 2 kwietnia edukacyjny 
wyjazd dla mieszkańców na Targi „Działki i Ogrody”, które odbę-
dą się w centrum Expo Silesia w Sosnowcu. Będzie można za-
poznać się z propozycjami firm oferujących małą architekturę 
ogrodową, meble, altany i urządzenia ogrodowe oraz narzędzia 
i maszyny dla ogrodnictwa. Targi ogrodnicze połączone są z tar-
gami budowlanymi, targami wyposażenia wnętrz i targami techni-
ki grzewczej.
Zapisy na wyjazd są prowadzone w Urzędzie Gminy (pok. 26, tel. 
44/ 731-31-10 wew. 131) do wyczerpania limitu miejsc na jeden 
autobus. Urząd Gminy pokrywa koszty przejazdu autokarem oraz 
ubezpieczenie. Wyjazd o godz. 8.00 z Kleszczowa - parking przy 
Urzędzie Gminy, planowany powrót ok. 18.00.

Targi edukacyjne w Bełchatowie
W środę 3 marca w godz. 9.00-14.00 zorganizowane zosta-
ną w Bełchatowie (ul. Czapliniecka 98) XIV Bełchatowskie Targi 
Edukacyjne. Targi są przeznaczone dla wszystkich osób zainte-
resowanych dalszą edukacją, zdobyciem informacji dotyczących 
kształcenia i obecnych trendów na rynku pracy. Wstęp na targi - 
bezpłatny.

(opr. JS)

Zespół przedstawił 
rekomendację

espołowi do spraw wykorzystania wód termalnych i zago-
spodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych w Klesz-

czowie przewodniczyła Joanna Guc, zastępca wójta gminy Klesz-
czów. Radnym i gościom uczestniczącym 9 lutego we wspólnym 
posiedzeniu komisji Rady Gminy efekty prac zespołu, a także koń-
cowe wnioski przedstawił zastępca przewodniczącego, Sławomir 
Kamiński. Na początek poinformował, jaką metodę pracy przyjął 
zespół. Przeanalizowano i oceniono wszystkie wcześniejsze pro-
jekty i opracowania, które dotyczyły rozbudowy SOLPARKU bądź 
zagospodarowania otoczenia kompleksu (w tym także z wykorzy-
staniem gorącej wody z odwiertu termalnego). Oceniano zarówno 
poszczególne pomysły i rozwiązania techniczne umieszczone na 
szczegółowej liście, jak i atrakcyjność każdej z koncepcji.

- Ta l ista zo-
sta ła poszerzo -
na o funkcje lub 
a t r a k c j e ,  k t ó r e 
zda niem członków 
zespołu, albo zda-
niem gości, zapro-
szonych do prac 
zespołu, mogłyby 
się znaleźć w ra-
mach ogólnie po-
jętego rozwoju in-
frastruktury wokół 

SOLPARKU - mówił S. Kamiński.
Każda z ponad 100 pozycji na liście została oceniona nie tyl-

ko pod kątem ogólnej atrakcyjności projektu, kosztów jego realiza-
cji oraz kosztów przyszłej eksploatacji. Badano też przewidywaną 
frekwencję roczną na projektowanych obiektach, a także konkuren-
cyjność danej oferty w promieniu od 50 do ponad 200 km od Klesz-
czowa. Członkowie zespołu starali się też odpowiedzieć na pytania: 
czy dana atrakcja ma szanse budowy za pieniądze z zewnątrz?; 
czy ma uniwersalny charakter dla docelowych grup?; czy jej uru-
chomienie można wiązać z wykorzystaniem geotermii?

Ostatni z jedenastu wniosków, które na koniec prac analitycz-
nych sporządził zespół brzmi: „Rekomenduje się odstąpienie od 
pomysłu realizacji budowy nowego ośrodka termalnego (SPA) 
w oderwaniu od posiadanej już infrastruktury”. W innym z wniosków 
mowa jest o lepszym wykorzystaniu potencjału SOLPARKU.

- „Wyciśnięcie” maksymalnych możliwości SOLPARKU jest jed-
nym z punktów, które zespół bardzo silnie rekomenduje władzom 
gminy - mówił do radnych Sławomir Kamiński. - Zdajemy sobie 
sprawę, że potencjał SOLPARKU można zwiększyć, natomiast nie 
wszystko da się zrobić w ramach istniejącej infrastruktury.

Członek zespołu, Krzysztof Koptoń skupił się na kwestiach do-
tyczących wykorzystania energii geotermalnej. Mówił o tym, jaki 
jest potencjał istniejącego odwiertu i jaki sposób wykorzystania wy-
dobytej z odwiertu wody termalnej byłby najkorzystniejszy. Przed-
stawił wyliczenia oparte na eksploatacyjnych doświadczeniach 
z grudnia ub. roku, kiedy sieć grzewcza SOLPARKU była zasilana 
z geotermalnego źródła.

Końcową część niespełna 80-stronicowego opracowania, za-
tytułowanego „Rekomendacja”, stanowią wnioski. Kluczowy wnio-
sek odpowiada na pytanie „Co powinno powstać?” i zawiera sześć 
elementów. Zespół rekomenduje, by samorząd gminy zdecydował 
się na rozbudowę SOLPARKU (dla podniesienia jego atrakcyjno-
ści); stworzenie przestrzeni publicznej (obszaru, z którego korzy-
stać będą głównie mieszkańcy gminy); rozbudowę strefy sportowej 
(nowoczesny ośrodek treningowy dla różnych sportów); powstanie 
nowego zespołu szkół z internatem (szkolnictwo specjalistyczno-
-zawodowe na potrzeby firm ze stref przemysłowych); hotel z za-
pleczem konferencyjnym (nowy większy zespół hotelowy); miej-
sce dla inwestora (nowe projekty powstałe wokół dotychczasowego 

Z

ciąg dalszy na str. 5
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Uwaga rodzice dzieci 
w wieku przedszkolnym!

Zgodnie z obowiązującymi w tym roku kryteriami rekrutacji oraz 
terminami postępowania rekrutacyjnego do publicznych przed-
szkoli samorządowych z terenu gminy Kleszczów w roku szkol-
nym 2016/2017 (reguluje je zarządzenie nr 120.5.2016 Wójta Gmi-
ny Kleszczów z dnia 27 stycznia 2016 r. zamieszczone w gminnym 
BIP-ie) do przedszkoli tych przyjmuje się kandydatów zamieszka-
łych na terenie gminy Kleszczów.

W terminie od 19 do 29 lutego rodzice (opiekunowie prawni) 
dzieci przyjętych do gminnych przedszkoli w poprzednich latach 
powinni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przed-
szkolnego w danym przedszkolu. W terminie 1-31 marca rodzice 
(opiekunowie prawni) powinni złożyć prawidłowo wypełniony wnio-
sek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek może być zło-
żony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli. 
Rodzice (opiekunowie prawni) określają kolejność wybranych pu-
blicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych. 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc 
w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjne-
go będą brane pod uwagę następujące kryteria: ● wielodzietność 
rodziny kandydata, ● niepełnosprawność kandydata, ● niepełno-
sprawność jednego z rodziców kandydata, ● niepełnosprawność 
obojga rodziców kandydata, ● niepełnosprawność rodzeństwa kan-
dydata, ● samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, ● objęcie 
kandydata pieczą zastępczą.

Więcej informacji, dotyczących harmonogramu rekrutacji, a tak-
że procedury odwoławczej rodzice znajdą w załączniku do podane-
go wyżej zarządzenia.

Oszuści wyłudzają pieniądze 
od starszych osób

soby starsze, które mieszkają samotnie, często padają ofia-
rą oszustów. Przestępcy dla zdobycia pieniędzy podają się za 

policjantów, za krewnych, albo też za urzędników. Oszuści korzysta-
ją z książek telefonicznych. Wybierają z nich osoby posiadające imio-
na, które były popularne w latach 30. i 40. Dzięki temu trafiają na uf-
nych seniorów. Przedstawiają się im przez telefon jako ktoś z rodziny 
np. wnuczek, siostrzenica itp.

Tak prowadzą rozmowę, by wymusić od swojego rozmówcy od-
gadnięcie, kto do nich dzwoni. Po usłyszeniu tego imienia podszywa-
ją się pod nie i dramatycznym tonem proszą o pilną pomoc. Może to 
być np. pożyczenie pieniędzy na zakup samochodu po okazyjnej ce-
nie, albo pilne pożyczenie pieniędzy na wypłacenie odszkodowania 
dla ofiary wypadku, którego byli sprawcą. 

Oszust prosi przy tym swojego rozmówcę, aby całą sprawę za-
chował w tajemnicy i nie informował - broń Boże - innych członków 
rodziny. Po odbiór wyłudzonych w ten sposób pieniędzy nie przycho-
dzą osobiście. Najczęściej wysyłają „zaufanego” kolegę, albo ser-
deczną koleżankę. To tylko jedna z kilku metod, które pozwalają wy-
łudzić oszczędności trzymane zwykle w domach „na czarną godzinę” 
przez babcie i dziadków. Kolejna metoda oszustów to podawanie się 
za funkcjonariuszy policji. Dzwonią do starszych osób i tłumaczą, że 
prowadzą „działania operacyjne”. Informują rozmówcę, że grozi mu 
utrata oszczędności. Żeby jej zapobiec zachęcają do przekazania 
pieniędzy. 

Pamiętajmy - policja nie prowadzi działań operacyjnych przez te-
lefon. W przypadku telefonu od rzekomego policjanta domagajmy się 
osobistej wizyty funkcjonariusza. Wtedy można łatwo sprawdzić jego 
służbową legitymację. Pomysłowi oszuści mają w zanadrzu jeszcze 
inne metody wyłudzania pieniędzy i ciągle wymyślają nowe. W tro-
sce o bliskie nam osoby starsze, które mieszkają samotnie i mogą 
stać się ofiarą wyłudzeń poinformujmy ich o zagrożeniach, utrzymuj-
my stały kontakt, interesujmy się ich losem! 

(opr. JS)
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Odbiór odpadów 
wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów

EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 14-
15 marca od godziny 6.00 na terenie Gminy Kleszczów zostanie 
przeprowadzony bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych 
od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane sprzed 
posesji według następującego harmonogramu:

14 marca (poniedziałek) 15 marca (wtorek)
Rogowiec
Kamień
Dębina
Żłobnica
Antoniówka
Łuszczanowice
Łuszczanowice Kolonia
Wolica
Czyżów
Kocielizna
Stefanowizna
Adamów
Kol. Wola Grzymalina
Słok I

Łękińsko: ● ul. Północna, ● ul. Modrzewiowa, ● 
ul. Topolowa, ● ul. Miła, ● ul. Ustronna, ● ul. Rol-
na, ● ul. Długa, ● ul. Słoneczna, ● ul. Poprzecz-
na, ● ul. Akacjowa, ● ul. Leśna, ● ul. Klonowa, ● 
ul. Szkolna.

Kleszczów: ● ul. Główna, ● ul. Gliniana, ● ul. So-
snowa, ● ul. Słoneczna, ● ul. Szkolna, ● ul. Tyl-
na, ● ul. Krótka, ● ul. Polna, ● ul. Boczna, ● ul. 
Ogrodowa, ● ul. Łączna, ● ul. Osiedlowa, ● ul. Ni-
ska, ● ul. Poprzeczna, ● ul. Cicha, ● ul. Wysoka, 
● ul. Sportowa, ● ul. Spacerowa, ● ul. Źródlana, ● 
ul. Brzozowa, ● ul. Wspólna, ● ul. Kalinowa, ● ul. 
Topolowa, ● ul. Wrzosowa, ● ul. Jagodowa, ● ul. 
Jarzębinowa, ● ul. Południowa, ● ul. Leśna, ● ul. 
Jaśminowa, ● ul. Poziomkowa, ● ul. Liliowa, ● ul. 
Słonecznikowa, ● ul. Chabrowa, ● ul. Krokusowa, 
● ul. Kwiatowa, ● ul. Tulipanowa, ● ul. Wiśniowa, 
● ul. Różana, ● ul. Malinowa, ● ul. Miła, ● ul. Iry-
sowa, ● ul. Wschodnia.

Miejscowości i ulice zostały ułożone według kolejności przejazdu.

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach 
wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję lub do drogi 
dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą: ● radia, telewizory, 
monitory oraz inny sprzęt RTV, ● lodówki, pralki, kuchenki, odku-
rzacze oraz inny sprzęt AGD, ● zużyte opony, ● złom metalowy 
– rynny, rury, blachy, piece, ● dywany, wykładziny, meble, ● duże 
opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzyn-
ki, wiadra, ● elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, 
okna, ● odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów, ● 
baterie, akumulatory.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie 
będą odbierane: ● odpady poremontowe i budowlane: gruz, płyt-
ki, cegła, kamienie, ● odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny 
wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce), ● szkło w żadnej 
postaci, ● duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach 
niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, ● odpa-
dy powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ● 
odpady zawierające azbest (eternit).

UWAGA !
Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbio-

ru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz 
czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic 
i miejscowości. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed 
posesję do godziny 6.00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantuje-
my ich odbioru - samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu 
na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami i miej-
scowościami jest jednokrotny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem te le-
fonu 44/ 632 39 00.
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Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. w Kleszczowie  
informuje, że przyjmuje wnioski 
o udzielanie pożyczek z Funduszu  
Pożyczkowo-Poręczeniowego.
Nasza oferta pożyczkowa skierowana jest do:

• firm prowadzących działalność na terenie Gminy Kleszczów,
• firm spoza terenu naszej Gminy,
• mieszkańców rozpoczynającyc h działalność gospodarczą,
• akcjonariuszy Agencji.
Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie www.arreks.com.
pl. oraz pod nr tel. 727 500 728.

SOLPARKU jako magnes przyciągający nowych inwestorów).
Zespół nie ograniczył swoich wniosków jedynie do zapisu słow-

nego. Ilustracją nowego pomysłu urbanistycznego na zagospo-
darowanie terenów w otoczeniu SOLPARKU było stadium urba-
nistyczno-architektoniczne. Jego opracowanie Urząd Gminy zlecił 
w listopadzie zespołowi urbanistów działającemu pod kierunkiem 
Bożeny Oleś z pracowni projektowej w Knurowie.

- Dostaliśmy wnioski opraco wane przez zespół, „d osta  liśmy” 
kawałek ziemi, po wie dzia no nam, że po rzą dek archi tektoniczno-
urba nis ty czny ma stworzyć pewną całość, która się uzupełnia, 
a je dno drugiemu pomaga fun kcjonować - tak architekt Ma rius 

Schlesiona (na zdjęciu) mówił 
o początkach prac nad kon-
cepcją ma ster planu, zwią-
zanego z zagospoda ro wa -
niem otoczenia SOLPARKU.

- To nie jest projekt, ale 
pierwsza urbanistyczna ana-
l iza - zastrzegł. - Dopiero 
od momentu, jak ktoś powie 
„Tak, chcemy to robić?” za-
czyna się praca przygotowu-
jąca realizację projektu.

Radni poznali lokalizację 
i przeznaczenie proponowa-
nych do zbudowania obiek-
tów ((m.in. sportowa hala 
wielofunkcyjna, nowa siedzi-
ba szkoły ponadgimnazjalnej 

z internatem, hotel na 400 miejsc, nowe tereny rekreacyjne i sta-
dion, zespół kortów tenisowych oraz obiekt wielofunkcyjny). W trak-
cie dyskusji mogli pytać o celowość niektórych rozwiązań architek-
tonicznych i technicznych, w tym także o optymalne wykorzystanie 
wód termalnych. Nie dowiedzieli się, jaki będzie koszt realizacji po-
kazanych w masterplanie obiektów, bo odpowiedź na to pytanie 
mogą przynieść dopiero opracowane w kolejnych etapach studia 
wykonalności.

„Celem prawidłowego oszacowania budżetu przedsięwzięcia 
należy wykonać dalsze analizy (studia wykonalności), dla poszcze-
gólnych etapów i elementów się na nie składających w oparciu o 
wytyczne mające na celu optymalizację procesu inwestycyjnego 
oraz eksploatacji w zakresie na przykład energetyki (wykorzysta-
nie źródła geotermalnego) oraz przyszłego zarządzania obiekta-
mi w kontekście, chociażby, przewidywanej frekwencji” - to ostat-
nie zdanie z opracowania zespołu do spraw wykorzystania wód 
termalnych i zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych 
w Kleszczowie.

9 lutego radni wraz z dokumentem „Rekomendacja” otrzymali 
sporą porcję materiału do przemyśleń. Jaka będzie ich opinia i dal-
sze decyzje w sprawie rozwoju tej części Kleszczowa, która sąsia-
duje z kompleksem SOLPARK?

J. Strachocki

Inkubator przedsiębiorczości
uruchomienia Kleszczowskiego Inkubatora Przedsiębior-
czości minęło już 11 lat. Inkubator działający w struktu-

rze Agencji Rozwoju Regionalnego „Arreks” S.A. ma za zadanie 
ułatwiać rozwój nowych firm, przyczyniać się do tworzenia no-
wych miejsc pracy, a także promować przedsiębiorczość. Aktualnie 
w kleszczowskim inkubatorze działa 10 firm. Są to firmy z różnych 
branż. Świadczą m.in. usługi finansowe, transportowe, fryzjersko-
-kosmetyczne, zajmują się wykonywaniem instalacji z wykorzysta-
niem pomp ciepła i energii słonecznej, a także instalacji gazowych.

Istotną ulgą dla początkujących przedsiębiorców są preferen-
cyjne ceny najmu lokalu, wynajmowanego na działalność gospo-
darczą lub biurową w siedzibie ARR „Arreks” S.A. W pierwszym 
roku czynsz netto wy-
nosi 4 zł za 1 m kw. 
wynajmowanej po-
wierzchni. W drugim 
roku wzrasta do 6 zł, 
a w trzecim - do 8 zł. 
Dodajmy, że opłaty 
za media (wodę, od-
biór ścieków, energię 
cieplną, energię elek-
tryczną) są naliczane 
albo według wskazań 
podlicznika. albo ry-
czałtem od użytkowa-
nej powierzchni.

Przedsiębiorcy z 
inkubatora mogą w ramach swojej działalności korzystać z sali kon-
ferencyjno-szkoleniowej, płacąc „Arreksowi” 15 zł netto za godzinę. 
Mają też możliwość odpłatnego skorzystania z usług sekretarsko 
biurowych (ksero, bindowanie, skanowanie, przygotowanie i wysył-
ka przesyłek listowych), a także z konsultacji radcy prawnego.

- Niezależnie od inkubatora przedsiębiorczości spółka „Arreks” 
wprowadziła do oferty dla przedsiębiorców usługę „Wirtualne Biu-
ro” - informuje Łucja Baran. - Z tej usługi korzysta obecnie pięć firm. 
„Wirtualne Biuro” polega na udostępnieniu adresu „Usługodawcy” 
dla potrzeb „Usługobiorcy”. Koszty tej usługi zawarte są w trzech 
pakietach - podstawowym, rozszerzonym i komfortowym w cenie 
netto od 120 do 200 zł miesięcznie.

JS

Od
Zespół przedstawił 

rekomendację
ciąg dalszy ze str. 3

INFORMACJA
Wójt Gminy Kleszczów na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2015.1774 j.t. ze zm.) zawiadamia, 
że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 zostały wywieszo-
ne na tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położo-
nych, w obrębie Bogumiłów, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie. In-
formacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości w prasie 
lokalnej, opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz 
na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.
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Zbierali na „Bilet bez granic”
W Szkole Podstawowej im. M. Koperni-
ka w Łękińsku zebranie podsumowujące 
wyniki I semestru szkolnej nauki zamiast 
sztywnych „urzędowych” ram miało formę 
szkolnej kawiarenki. Oprócz filiżanki kawy 
czy herbaty, serwowanej przez wolontariu-
szy, można w niej było kupować porcje róż-
nych domowych ciast. Szkolny Klub Wo-
lontariatu oraz nauczyciele i pracownicy 
szkoły organizując spotkanie w takiej wła-
śnie formie postanowili przeznaczyć do-
chód z „kawiarenkowej” akcji na projekt 
„Bilet bez granic”. Jest to projekt dofinan-
sowania przylotu na Światowy Dzień Mło-
dzieży w Krakowie grupy uczniów z Nowej 
Gwinei, których rodziców nie stać na bilet. 
Organizatorem akcji jest częstochowski mi-
sjonarz ks. Bogdan Skupień, pracujący w 
Nowej Gwinei. Dzięki hojności darczyńców 
szkoła w Łękińsku zebrała 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.

Odliczają dni do matury
30 stycznia odbyła się studniówka klas 
maturalnych: Liceum Ogólnokształcące-
go i Technikum Nowoczesnych Technolo-

gii w Kleszczowie. Na otwarcie balu ucznio-
wie zatańczyli poloneza i walca. Następnie 
wysłuchali życzeń powodzenia na matu-
rze i udanej zabawy, złożonych przez dy-
rektor Agnieszkę Nagodę-Gębicz. Życze-
niom towarzyszyła czterolistna koniczynka, 
wręczona każdemu z przyszłych maturzy-
stów. Były też podziękowania uczniów dla 
dyrektora, nauczycieli, władz gminy oraz 
rodziców. Studniówkowa zabawa trwała 
do godziny 4.00 i - jak czytamy na szkolnej 
stronie internetowej - „na długo pozostanie 
w pamięci maturzystów, szczególnie pomy-
słowe programy artystyczne każdej klasy”.

Pasjonatki geografii  
w okręgowym etapie
6 i 7 lutego w Tomaszowie Mazowieckim 
odbył się okręgowy etap Olimpiady Geo-
graficznej dla uczniów z województwa 
łódzkiego i świętokrzyskiego. Co roku na 
tym szczeblu olimpiady rywalizuje ok. 100 
uczniów. ZSP w Kleszczowie reprezento-
wały Magdalena Kochanowska (II a) i Mar-
ta Jagieła (III a). Po serii testów w sobotniej 
części pisemnej, M. Kochanowska dosta-
ła się do części ustnej, dołączając do grona 
najlepszych geografów z obu wspomnia-
nych województw.

Mistrzowie dyktanda
Szkoła podstawowa w Łękińsku pozna-
ła wyniki 20 uczniów, którzy wzięli udział 
w Ogólnopolskim Dyktandzie (nie tylko) 
dla Mistrzów, organizowanym przez Instytut 
Rozwoju Oświaty. W części I uczniowie pi-
sali dyktando, w II części - sprawdzali zna-
jomość zasad ortograficznych. Wśród 1725 
uczestników z klas III Maksymilian Muska-
ła znalazł się w grupie sklasyfikowanej na 
trzecim miejscu, uzyskując dyplom laure-
ata i nagrodę książkową. Na uwagę zasłu-
gują jeszcze wyniki uzyskane przez Oskara  
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Szkolne wieści

lutego w auli kleszczowskiego SOL-
PARKU odbył się zorganizowany 

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie Konkurs Piosenki Obcoję-
zycznej. Była to już piąta edycja imprezy, 
która z roku na rok zyskuje coraz większe 
zainteresowanie. Tym razem na konkurs 
zgłosiło się 54 uczestników ze szkół w: Beł-
chatowie, Brzeźnicy Nowej, Dobryszycach, 
Gorzkowicach, Kleszczowie, Klukach, Pa-
jęcznie, Piotrkowie Trybunalskim, Pławnie, 
Radomsku, Rozprzy, Rząśni, Strzałkowie, 
Sulmierzycach, Trębaczewie, Woli Wiązo-
wej i Zelowie.

Aula SOLPARKU rozbrzmiewała prze-
bojami ostatniej dekady, bo to one były te-
matem konkursowej rywalizacji. Jury oce-
niało wykonawców odrębnie w kategorii 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Oto 
laureaci V Konkursu Piosenki Obcojęzycz-
nej w Kleszczowie: 

• Szkoły gimnazjalne: ● I. Sandra Alek-
sanderek (Gimnazjum w Rząśni); ●II. Julia 
Walaszczyk (Gimnazjum w Nowej Brzeź-
nicy); ●III. Wiktoria Ziemba (Gimnazjum 
w Gorzkowicach); ● III. Julia Dalkiewicz 
(Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 4 w Ra-
domsku).

• Szkoły ponadgimnazjalne: ● I. Wik-
toria Domagała (Zespół Szkół Ekonomicz-
nych w Radomsku); ● II. Patrycja Sikora 
(III Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie 
Trybunalskim); ● III. Dominik Kaźmierski 
(Technikum Nowoczesnych Technologii 
w Kleszczowie).

Muzyczna impreza nie ograniczyła się 
wyłącznie do konkursu. Uczestnicy, opieku-
nowie i goście mogli wziąć udział w quizie 
muzycznym i wspólnym śpiewaniu przebo-
jów. Prowadzona przez uczniów ZSP ka-
wiarenka serwowała smaczne ciasta.

JS

Przypomnieli hity dekady

Biblioteczne 
podsumowania

rawie półtora tysiąca nowych tytułów 
książek oraz 670 filmów, płyt z muzyką 

i audiobooków to ubiegłoroczne nabytki Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie oraz jej 
fili w Łękińsku i Żłobnicy. Jak wynika ze spra-
wozdania za rok 2015 najwięcej nowych ksią-
żek (676) stanowiły tytuły z grupy „literatura 
piękna dla dorosłych”. Z myślą o czytelnikach 
najmłodszych i o szkolnej młodzieży kupiono 
431 tytułów. Znaczną część książkowych na-
bytków stanowiła literatura popularnonaukowa. 
W minionym roku gminna książnica nabyła aż 
376 pozycji z tej grupy. W porównaniu z 2014 
rokiem biblioteka zwiększyła o 8,8 proc. zakupy 
nowych książek, a o ponad 4 proc. zakupy zbio-
rów specjalnych. W bibliotecznej nomenklaturze 
pod tą nazwą kryją się płyty z filmami i muzyką 
oraz audiobooki.

Czytelnicy GBP
Liczba czytelników zarejestrowanych 

w gminnej bibliotece i jej filiach wyniosła na ko-
niec 2015 roku 1554. To o cztery osoby więcej 
niż na koniec 2014 roku. Ponad 23 proc. czytel-
ników GBP w Kleszczowie (dokładnie 423 oso-
by) znajdują się w grupie wiekowej 5-19 lat. 
Dominująca grupa czytelników (45,4 proc.) to 
osoby w wieku od 25 do 44 lat. W statystykach 
biblioteki widoczny jest wyraźny wzrost liczby-
czytelników z grup wiekowych 20-24 oraz 45-
60. W obu tych grupach w porównaniu z rokiem 
2014 przybyło ponad 13 proc. czytelników.

Liczba odwiedzin czytelników w wypoży-
czalni ustabilizowała się. W 2014 roku wynio-
sła 16.386, a w 2015 - 16.383. Zmalało nato-
miast grono odwiedzających czytelnię - z ponad 
16 tys. w 2014 r. do 10.251 w ubiegłym. Znacz-
ny wpływ na to miała mniejsza liczba osób za-
glądających do czytelni po to, by z pomocą bi-
bliotecznych komputerów zajrzeć do Internetu. 
Technologiczny postęp i coraz większa popu-
larność smartfonów i tabletów znacznie ułatwiły 
łączenie się z Internetem z dowolnego miejsca 
i o dowolnej porze.

Statystyka wypożyczeń
W minionym roku czytelnicy GBP w Klesz-

czowie wypożyczyli 16.471 książek, 2.067 cza-
sopism oraz 14.260 pozycji z zakresu zbiorów 
specjalnych. Najczęściej sięgano po literaturę 
dla dorosłych, która stanowiła ponad 75 proc. 
łącznej liczby wypożyczeń. Jak wynika z biblio-
tecznej statystyki liczba wypożyczonych tytułów 
książek dla dzieci i młodzieży (3.661) była wyż-
sza od wypożyczeń literatury popularnonauko-
wej (3.433).

W 2014 roku sytuacja była odwrotna, tzn. 
z gminnej biblioteki częściej wypożyczano tytuły 
popularnonaukowe niż dziecięce i młodzieżowe. 
Wytłumaczeniem zmiany jest - być może - fakt, 
że po zwiększeniu do 1777 liczby dostępnych 
tytułów w wirtualnej czytelni (IBUK Libra) czytel-
nicy wyposażeni w loginy, przyznawane przez 
GBP w Kleszczowie, 396 razy uzyskiwali dostęp 
do tego właśnie zbioru. Jak wiadomo 

ciąg dalszy na str. 12
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wystąpieniu otwierającym spotkanie przedsiębiorców wójt 
Sławomir Chojnowski powitał przybyłych, a wśród nich wi-

cestarostę Powiatu Bełchatowskiego, Grzegorza Gryczkę, wicepre-
zesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 
Roberta Imbora, dyrektora Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, 
Kazimierza Kozioła oraz dyrektora Elektrowni Bełchatów, Marka 
Ciapałę.

Wójt mówiąc o współpracy gminy z przedsiębiorcami podkre-
ślił rosnące znaczenie małych i średnich firm w gminie Kleszczów. 
Przypomniał też, że jedną z form wspierania lokalnego biznesu 
jest przygotowywanie kadry, kształcącej się w szkołach ponadgim-
nazjalnych, utworzonych z inicjatywy gminy w 2009 r. - w Liceum 
Ogólnokształcącym i w Technikum Nowoczesnych Technologii w 
Kleszczowie. Mówiąc o planach na kolejne lata wójt gminy wspo-
mniał o konieczności współpracy z ośrodkami naukowymi oraz o 
trwających pracach nad strategią rozwoju gminy do roku 2030.

- Głównym celem strategii jest i będzie zapewnienie stabil-
nych warunków rozwoju gminy Kleszczów także wtedy, kiedy swo-
ją działalność zakończy Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów - 
podkreślił.

Informując o działaniach gminy w przygotowywaniu terenów 
dla nowych inwestorów przypomniał, że w ostatnich latach w ogól-
nopolskim konkursie „Grunt na medal”, organizowanym przez Pol-
ską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, tereny inwesty-
cyjne w gminie Kleszczów dwukrotnie zostały zaliczone do najlepiej 
przygotowanych w Polsce. Strefa w Kleszczowie została wyróżnio-
na w 2008 roku, a strefa w Żłobnicy - w 2014.

Wójt podziękował przedsiębiorcom za dobrze układającą się 
współpracę oraz za wsparcie, jakiego udzielają na rzecz lokalne-
go środowiska. Wyraził życzenie, by kolejne spotkanie za rok od-
było się w jeszcze większym gronie, z udziałem przedstawicieli no-
wych firm.

- Życzę Państwu owocnej współpracy, podejmowania samych 
trafnych decyzji oraz jak najlepszej koniunktury w gospodarce, bo 
to od niej zależy w największym stopniu powodzenie i rozwój Wa-
szych firm - powiedział na zakończenie.

Wystąpienie prezesa zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Klesz-
czów, Michała Mazura zostało poświęcone przedstawieniu zróżni-

cowanej oferty współpracy fundacji 
z przedsiębiorcami. Mówca skupił 
się szczególnie na tych zadaniach, 
które wynikają ze statutu fundacji 
(rozwój gospodarczy przez udzie-
lanie wsparcia finansowego oso-
bom i firmom; wyszukiwanie no-
wych miejsc pracy; doskonalenie 
zawodowe; promocja gminy Klesz-
czów i terenów przemysłowych na 
zewnątrz).

Mówił też o nowych kierunkach 
aktywności - współpracy z uczel-
niami (Politechnika Łódzka i UMCS 
w Lublinie), Łódzką Agencją Roz-
woju Regionalnego, Powiatowym 

Urzędem Pracy w Bełchatowie oraz Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska. Kontakty z Polską Agencją Informacji i Inwe-
stycji Zagranicznych mają służyć przyciągnięciu kapitału zewnętrz-
nego i uruchomieniu programu „opieki postinwestycyjnej”.

Michał Mazur zapowiedział też organizowanie przez fundację 
„śniadań biznesowych”, których uczestnicy mają mieć możliwość 
udziału w specjalistycznych szkoleniach oraz spotykania z ludźmi, 

którzy podzielą się swoim doświadczeniem biznesowym. 
W półgodzinnym wystąpieniu prezes FRGK zapowiedział też 

promocyjne wsparcie firm, które już są obecne w naszej gminie i 
szerszy udział fundacji w lokalnych inicjatywach oraz w działaniach 
integrujących społeczność. Jednym ze sposobów ma być np. ist-
niejąca już platforma „Made in Kleszczów”.

Następna część spotkania z przedsię-
biorcami poświęcona była komercyjnym 
prezentacjom. Swoje oferty usług, które 
mogłyby zainteresować przedsiębiorców, 
przedstawiło kilka firm.

Szczególny charakter miała prezen-
tacja Tomasza Budziaka - przedstawicie-
la firmy Korycka, Budziak i Audytorzy. Jej 
głównym motywem było pokazanie co-
raz większego znaczenia w polskiej go-
spodarce firm rodzinnych. Wnioski z tej 
prezentacji mogą być inspiracją dla przy-
szłych kierunków rozwoju niewielkich 
jeszcze firm rodzinnych, obecnych także 
w naszej gminie.

Rozrywkową część piątkowego wieczoru wypełnił bardzo ciepło 
przyjęty koncert Katarzyny Cerekwickiej. Wraz z czteroosobowym 

zespołem zaprezentowała kilka własnych, najbardziej rozpozna-
walnych przebojów, przypomniała też utwory zagranicznych wyko-
nawców we własnej interpretacji. Spotkanie z przedsiębiorcami za-
kończył bankiet.

J. Strachocki

W
Spotkanie z przedsiębiorcami
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Okonia i Kamila Muskałę (11. miejsce) oraz Filipa Bujacza (15. miejsce). Z grona 
1795 uczniów klas IV-VI najlepszy wynik uzyskała Karolina Olczyk, która znala-
zła się w grupie sklasyfikowanej na 10. miejscu oraz Julia Blada (na 15. miejscu). 
Wszyscy wymienieni otrzymali dyplom - wyróżnienie.
Bal z talentami
Zabawy choinkowe to żelazna pozycja w harmonogramie roku szkolnego każdej 
szkoły podstawowej. Tak rutynowe wydarzenie zasługuje na szczególną uwagę, 

kiedy zyskuje specjalną 
oprawę i – obok prowa-
dzących didżejów – ma też 
innych bohaterów. Tak 
było podczas karnawało-
wego balu, urządzonego 
dla uczniów i ich rodziców 
przez szkołę w Łękińsku. 
Zabawa upłynęła pod ha-
słem „Rodzinne talenty”.
Był to prawdziwy repertu-
arowy miszmasz, wypeł-

niony m.in. takimi atrakcjami, jak przedstawienie „Tłusty Czwartek” w wykona-
niu uczniów z klas II a, II b i III; bożonarodzeniowe piosenki „So, this is Christmas” 
(Maja Augustyńczyk - kl. IV), „Merry Christmas everyone” (Kasia Dwornik - kl. IV), 
„Morgen kommt der Weihnachtsmann” (uczniowie kl. V); „Kowbojska polka” za-
tańczona przez dziewczyny z klas V i VI; cztery utwory na flet, wykonane przez 
uczniów klas II a i II b; utwór „Naucz mnie”, zagrany i zaśpiewany przez Marty-
nę Muskałę i Kingę Bartyzel (kl. VI). Dyskotekę poprowadzili Michał Rejniak i Syl-
wester Czank, a dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców uczestnicy zabawy 
mieli zapewniony poczęstunek i słodkie upominki.
W Akademii pana Kleksa
Uczniowie IV b w SP Kleszczów mogli 28 stycznia uczestniczyć w nietypowej lek-
cji języka polskiego. Klasa zamieniła się w Akademię pana Kleksa. W rolę pana 
Kleksa wcieliła się polonistka Danuta Kuc. 
- Lekcja była okazją do sprawdzenie stopnia znajomości lektury i pobudzenia wy-
obraźni - mówi prowadząca zajęcia. - Podczas tej nauki poprzez zabawę ucznio-
wie mieli dostrzec różnice między tradycyjną szkołą, a szkołą prowadzoną przez 
pana Kleksa.
Tak jak w książkowej akademii zamiast ocen uczniowie zdobywali kolejne piegi. 
„Planeta Energii”
Edukacyjny program Grupy Energa „Planeta Energii” ma poprzez zabawę uczyć 
dzieci bezpiecznego korzystania z prądu. Dowiadują się one skąd bierze się prąd, 
poznają także zasady prawidłowego zachowania w pobliżu obiektów energetycz-
nych podczas burzy i postępowania w przypadku porażenia prądem. W SP Klesz-
czów w realizacji projektu „Planeta Energii” brali udział uczniowie klasy II b i II c. 
W ramach konkursu zrealizowane zostały cztery lekcje według scenariuszy za-
wartych w materiałach dydaktycznych: ● Od łuczywa do żarówki elektrycznej, ● 
Jak to się dzieje, że żarówka świeci?, ● Gdy zostaję sam w domu, ● Bezpieczne 
wakacje. W ramach działań dodatkowych odbyło się spotkanie z przedstawicielem 
spółki Energoserwis Kleszczów, zorganizowano też warsztaty „Pierwsza pomoc 
przedmedyczna” i wycieczkę do PGE Giganty Mocy w Bełchatowie.
W szkole kosmetologii 
Grupa 29 uczennic gimnazjum w Kleszczowie wyjechała na specjalne warsztaty 
w Łódzkiej Szkole Mody, Kosmetologii i Fryzjerstwa „Anagra”. 
Dziewczęta mogły zo ba  czyć jak od strony prakty cznej wyglądają prowa dzone tu 

zajęcia z prze dmiotów zawodo-
wych i porozmawiać z uczennicami 
tej szkoły m.in. na temat przebiegu 
egzaminów potwierdzających kwali-
fikacje zawodowe. Skorzystały też 
z możliwości wykonania profesjo-
nalnego makijażu i fryzury.

Opracowano 
z wykorzystaniem 
informacji i zdjęć

przekazanych przez 
szkoły samorządowe

Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6 W poszukiwaniu śladów naszych przodków łatwiejsze do odczytania są akta 

małżeństwa, pisane w języku polskim. Podobnie jak rosyjskojęzyczne 
(o  których pisałem w poprzedniej części) mają także schematyczny układ i ustalo-
ną kolejność podawania danych. 

Archaiczne zwroty
Kiedy je czytamy naszą uwagę przykują archaiczne zwroty i zapomniane już 

dziś sformułowania. Oto przykład takiego aktu z ksiąg parafii w Chabielicach, za-
mieszczonego pod datą 23 stycznia 1917 r. (pisownia oryginalna):

„Działo się we wsi Chabielicach, dnia dwudziestego trzeciego stycznia ty-
siąc dziewięćset siedemnastego roku o godzinie czwartej po południu. Wiadomo-
czynimy, iż wobecności świadków Michała Trzybinskiego czterdzieści lat i Ignace-
go Mielczarka trzydzieści siedem lat liczących obydwóch rolników zamieszkałych 
w Kamieniu, na dniu dzisiejszem zawarte zostało Religijne Małżeństwo, pomię-
dzy Władysławem Stelmaszczykiem, kawalerem dwadzieścia trzy lata liczącem, 
synem Franciszka i Bronisławy z Zająców Małżonków Stelmaszczyków urodzony 
w Faustynowie, zamieszkały w Dębinie przy Rodzicach na gospodarstwie, para-
fii Sulmierzyce, - a Anielą Mielczarek, panną dwadzieścia osiem lat liczącą, córką 
Marcina i Maryanny z Figlusów, Małżonków Mielczarków rolników, urodzona i za-
mieszkała w Kamieniu przy Rodzicach na gospodarstwie.

Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach następujących: siód-
mem, czternastem i dwudziestem pierwszem stycznia roku bieżącego ogło-
szonych w Sulmierskiem i Chabielickiem parafialnych Kościołach. Nowożeńcy 
oświadczyli, iż oni przedślubnej umowy pomiędzy sobą nie zawarli. Religijny ob-
rząd dopełniony został w dniu dzisiejszem przez Księdza Franciszka Kwiatkow-
skiego, Administratora parafii Chabielice. Akt ten nowożeńcom i świadkom prze-
czytany, a że pisać nie umieją przez Nas podpisany został.”

W archiwach państwowych (najbliższe mieści się w Piotrkowie Trybunalskim) 
sojusznikami naszych genealogicznych poszukiwań będą` zatrudnienie tu specja-
liści. Najlepiej wiedzą, jak się poruszać po zgromadzonych zasobach i od jakie-
go zbioru powinniśmy zacząć poszukiwania. Na początek zaproponują nam akta 
z konkretnych urzędów stanu cywilnego. Jeśli wiedza zawarta w tych źródłach bę-
dzie zbyt skąpa, będziemy mogli sięgnąć do innych zbiorów (np. wykazów miesz-
kańców danych miejscowości, akt podatkowych czy ksiąg gruntowych (hipotecz-
nych). Są w nich wpisane dokładne imiona i nazwiska właścicieli poszczególnych 
gruntów.

Dokumenty z diecezjalnych archiwów
Kolejne zbiory interesujących nas dokumentów mieszczą się w  archiwach 

diecezjalnych. Dla mieszkańców gminy Kleszczów takie najbliższe archiwum znaj-
duje się w Częstochowie. Korzystając z tych źródeł musimy brać pod uwagę, że 
duży wpływ na przemieszczanie akt poszczególnych parafii miały terytorialne re-
organizacje administracji kościelnej, które następowały w ciągu minionych wie-
ków. Kolejnym czynnikiem, który miał wpływ na niekompletność akt bądź zmianę 
miejsca ich przechowywania były wydarzenia historyczne, np. II wojna światowa.

Zanim przystąpimy do poszukiwań, a potem porządkowania zebranych da-
nych warto zapoznać się z portalami prowadzonymi przez doświadczonych gene-
alogów. Jeden z nich funkcjonuje pod adresem www.genealodzy.czestochowa.pl. 
Oprócz wielu interesujących dokumentów, informacji i dyskusji trafimy tu na roz-
budowane forum. Widać na nim doskonale, jaką życzliwością cechują się poszu-
kiwacze rodzinnych korzeni. Jeden z wpisów zamieszczony przez poszukiwacza 
z Wielkopolski, Pawła Hałuszczaka dotyczy prośby o informacje m.in. na temat 
przodków z terenu gminy Kleszczów:

„Drodzy Koledzy i Koleżanki! Może ktoś z was mieszkających w Częstocho-
wie jest częstym bywalcem archiwum diecezjalnego. Mam serdeczną prośbę 
o pomoc w sprawdzeniu i spisaniu danych z aktów chrztów (dokładna data uro-
dzenia, rodzice itd.) Parafii Wola Grzymalina: • Karol WITKOWSKI (Karczmarz 
we wsi Piaski a później w Czyżowie) * 1802 + 12.09.1852 • Marianna STASIAK 
* 1802 + 19.09.1852 (żona Karola Witkowskiego) • Wincenty Witkowski * 1829.

(…) będę dozgonnie wdzięczny za pomoc i oferuję pomoc w poszukiwaniach, 
jeśli ktoś szuka w archiwum w Poznaniu (bywam bardzo często) i archiwum diece-
zjalnym w Zielonej Górze (jestem wolontariuszem).”

Z odpowiedzią jako pierwszy pospieszył częstochowski genealog Jacek Tom-
czyk, informując: „Z aktami Parafii Wola Grzymalina mogą być problemy. Dziś pa-
rafia ani wioska nie istnieją, kopią tam węgiel brunatny. Kościółek (stary drewnia-
ny) trafił do Białej k. Pajęczna ale nie wiem gdzie trafiły akta tej parafii. Pewnie 
do sąsiedniej, ale której? Oficjalnie w Archiwum Diecezjalnym nie ma akt z Woli 
Grzymaliny, ale może są w tej „sąsiedniej”. Tereny o których piszemy to pograni-
cze dwu diecezji, częstochowskiej i łódzkiej tak więc interesujące Pana akta mogą 
być w też Łodzi?”.

Jerzy Strachocki
(cd. w następnym wydaniu)

Zostań genealogiem (II)
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Śmieci w lasach 
i na polach

otychczasowe działania podejmowane przez gminny sa-
morząd stworzyły mieszkańcom gminy Kleszczów wyjąt-

kowo dogodne warunki pozbywania się odpadów, powstających 
w każdym gospodarstwie domowym. Wystarczy wspomnieć tylko 
o dostarczonych przez Eko-Region plastikowych pojemnikach do 
segregacji odpadów oraz zakupionych przez gminę kompostowni-
kach na bioodpady. Jeśli w gospodarstwie powstaje więcej odpa-
dów można zamówić dodatkowe pojemniki, albo wywieźć odpady 
do otwartego codziennie (z wyjątkiem niedziel i świąt) punktu zbiór-
ki w Łuszczanowicach Kolonii. Jeszcze jedna okazja do oczysz-
czenia domowych zakamarków i obejścia domu to organizowana 
2 razy w roku we wszystkich miejscowościach bezpłatna zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych.

Mimo to wciąż powstają „dzikie wysypiska”, zwłaszcza w la-
sach i na terenach oddalonych od zabudowań. Potwierdzają to nie 

tylko kontrole prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy. We 
wrześniu 2015 roku uczniowie szkoły podstawowej w Łękińsku, 
uczestnicząc w konkursie ekologicznym, ogłoszonym przez Regio-

nalną Dyrekcję Ochro-
ny Środowiska w Ło-
dzi, natrafili na dzikie 
składowisko odpadów, 
usytuowane w lasach 
w pobl iżu Łękińska. 
Na dużej powierzchni 
(10x10 m) znajdowa-
ły się opakowania pa-
pierowe i tekturowe, 
torebki foliowe, plasti-
kowe opakowania po 
produktach spożyw-
czych i szklane opako-
wania, a więc odpady, 

które każdy normalnie funkcjonujący człowiek wrzuciłby do pojem-
ników na odpady segregowane.

Należy pamiętać, że aktualne przepisy obowiązek dbania 
o czystość terenu nakładają na jego właścicieli i zarządców. Koszty 
usuwania odpadów spoczywają zatem na właścicielu działki, choć 
często nie ma on nic wspólnego z powstaniem dzikiego wysypiska.

Kolejny raz apelujemy do mieszkańców o właściwe postępo-
wanie z odpadami. Pozbywanie się ich w sposób nieodpowiedni 
jest wykroczeniem, za które policja może karać sprawców manda-
tem karnym. 

- Mieszkańców gminy Kleszczów, którym zależy na czystości 
i porządku w gminie, prosimy by włączyli się czynnie w kształtowa-
nie środowiska - apeluje Marta Kapusta z Referatu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy. - Prosimy, by sami 
dawali dobry przykład i nie tolerowali śmiecenia przez innych.

JS

EKO-REGION informuje

Groźne skutki niewiedzy  
i zaniedbań (1)

ak powszechnie wiadomo, odpady oddziałują negatywnie 
na nasze środowisko. Dzieje się tak przede wszystkim dla-

tego, że odpady zwykle mają bardzo długi okres rozkładania się, 
przez co zanieczyszczają glebę, powietrze oraz wodę. Niewłaściwe 
zagospodarowanie odpadów może spowodować poważne szkody 
w środowisku naturalnym.

To, jaki wpływ na środowisko będą miały nasze „śmieci” zale-
ży zarówno od ich rodzaju, jak również - a nawet przede wszyst-
kim - od nas samych. Niezwykle ważny jest sposób postępowa-
nia z odpadami, a w szczególności z odpadami tzw. problemowymi 
tj.: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabaryto-
we, odpady budowlano-rozbiórkowe, czy zużyte opony.

Warto wiedzieć, że część z odpadów komunalnych, które wy-
twarzamy w naszych domach należy zaklasyfikować jako odpa-
dy niebezpieczne. Należą do nich np.: ● żarówki rtęciowe, haloge-
nowe, świetlówki; ● niektóre detergenty (wywabiacze plam, środki 
czystości do kuchni, łazienek i ich opakowania); ● oleje, smary sil-
nikowe, tłuszcze, kity, woski; ● baterie, akumulatory; ● termometry, 
przeterminowane leki i chemikalia; ● lakiery, farby, rozpuszczalni-
ki i opakowania po nich; ● opakowania po środkach ochrony roślin.

Zasady prawidłowego postępowania
●  Odpady niebezpieczne różnych rodzajów nie mogą być mie-

szane ze sobą.
●  Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia odpadów komu-

nalnych odpadami niebezpiecznymi.
Obecność tych ostatnich dyskwalifikuje odpady komunalne, nie 

mogą one być poddane procesom odzysku, w tym recyklingu. Przy-
kładowo, wystąpienie niewielkiej ilości leków czy baterii spowoduje, 
że bioodpady nie będą nadawały się do kompostowania.

●  Warto w swoim domu wyznaczyć odpowiednie miejsce na 
tymczasowe przechowywanie odpadów niebezpiecznych.

Musimy mieć świadomość, że nasze nieodpowiedzialne zacho-
wanie w zakresie pozbywania się odpadów niebezpiecznych, ta-
kie jak np.: ● umieszczanie ich łącznie z innymi odpadami w tym 
samym pojemniku; ● porzucanie (w lesie, na łące); ● samodzielne 
demontowanie (np. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego); ● wylewanie do kanalizacji, czy na powierzchnię gleby (np. 
przeterminowanych leków, chemikaliów); ● spalanie w paleniskach 
domowych, w ogniskach (np. chemikaliów, przeterminowanych le-
ków, chemicznych środków ochrony roślin) stwarza zagrożenie dla 
środowiska, a przez to także dla naszego zdrowia!

„EKO-REGION” sp. z o.o.
z/s w Bełchatowie

(dokończenie w nast. numerze)

D
J

Leśna działka w roli wysypiska

Na tę stertę trafił też zużyty tapczan
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Zawody lekkoatletyczne
• Tydzień przed startem w halowych mistrzostwach Polski w Spale, 
lekkoatleci Omegi Kleszczów sprawdzali swoją formę podczas III 
mityngu ŁOZLA i RKS Łódź. Miejsce na podium wywalczyła tu Mi-
lena Gierach, która w biegu na 600 metrów z czasem 1:43.50 za-
jęła drugą lokatę. Kamila Sroka w biegu na 1000 metrów uzyskała 
czas 3:02.79, poprawiając swój rekord życiowy. Swój rekord ży-
ciowy na 200 metrów poprawiła także Weronika Chojka, uzysku-
jąc czas 25.44.
• W mistrzostwach województwa młodzików w Łodzi wystartowa-
li Sergiusz Urbaniak, Marcel Kozłowski i Joanna Kaczmarczyk. 
Sergiusz był czwarty na 600 metrów (1:35.66), Marcel - siódmy na 
1000 metrów (3:21.13), a Joanna - dziewiąta na tym samym dy-
stansie (3:55.34).
• W czasie halowych mistrzostw Polski juniorów w Spale Wero-
nika Chojka pobiegła jeszcze lepiej niż w Łodzi. W eliminacyjnym 
biegu na 200 m uzyskała drugi wynik wśród juniorek (25,34). W fi-
nałowym biegu miała czas 25,38 i została brązową medalistką mi-
strzostw. Trenerem W. Chojki jest Tomasz Bednarski.
• 14 lutego Radosław Berencz uczestniczył w biegu II Parkowe 
Hercklekoty, zorganizowanym w Parku Śląskim w Chorzowie. Na 
dystansie 5,5 km uzyskał czas 17:55 i wywalczył pierwsze miejsce.

KOREPETYCJE
• fizyka • chemia •
Tel. 601-692-345

S p o r t

Poszukuję działki budowlanej 
lub rolno-budowlanej  

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

(ewentualnie inne lokalizacje gmina Kleszczów).  

Kontakt: 604-485-224

Sprzedam działkę 28 arów  
w Brudzicach,  

położoną między drogami:  
Kleszczów - Brudzice i Wolica - Brudzice.  

Tel. 32 260 29 77

Prosto z SOLPARKU
Otyliada ‘2016
14 lutego w SOLPARKU zakończyło się przyjmowanie elektronicz-
nych zapisów na III Nocny Maraton Pływacki Otyliada ‘2016. Odbę-
dzie się on z 12 na 13 marca na basenie SOLPARKU. To najwięk-
sza masowa impreza pływacka w Polsce, która skierowana jest do 
wszystkich, bez względu na wiek. Dla jednych jest okazją do zaba-
wy w wodzie, dla innych - możliwością sprawdzenia swoich możli-
wości pływackich. Zainteresowanych udziałem zapraszamy w dniu 
imprezy na basen SOLPARKU.
Profesjonalne zabiegi
Informujemy, że SOLPARK poszerzył swoją ofertę o takie zabiegi 
na ciało, jak m.in.: fale radiowe, liposukcja ultradźwiękowa, dermo-
masaż. Te nowoczesne zabiegi są dopasowywane do rodzaju skó-
ry klientek, jak i ich wieku. Zapisy prowadzone są pod nr tel. 44/ 
731 65 03 (po godz. 14.00).
Aktywne ferie dla dzieci
Brak śniegu za oknami nie musi oznaczać nudy w czasie zimowych 
ferii. Ciekawe spędzanie czasu dla uczniów z naszej gminy zapew-
nia m.in. SOLPARK. Z aktywności takich jak gra w kręgle, zabawy 
i gry z instruktorem, bilard, aqua aerobik oraz słuchanie audiobo-
oków w grocie solnej mogli w kolejne dni ferii korzystać codziennie 
od godz. 12.00.
Harmonogram zajęć ruchowych
Przypominamy harmonogram zajęć dla mieszkańców gminy Klesz-
czów w ramach karnetu mieszkańca (cena karnetu – 30 zł/31 dni):
• 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
SOLPARK zaprasza też do udziału w następujących zajęciach:
• AQUA AEROBIK: ● czwartek 17:00
• AQUACYCLING: ● poniedziałek 19:30 i 20:30, ● środa 18:00 i 
19:00, ● czwartek 18:00 i 19:00.
Więcej informacji: tel. 44/ 731 65 01.
Polsat w SOLPARKU
Jak wyglądają treningi młodych piłkarzy, którzy przyjeżdżają do 
SOLAPRKU na zajęcia organizowane w ramach akademii pił-
karskiej Coerver Coaching? Można się tego dowiedzieć, ogląda-
jąc 251. odcinek magazynu „Atleci”, emitowanego w stacji Polsat 
Sport. Redaktor Przemysław Iwańczyk z ekipą filmową gościł w 
Kleszczowie na początku lutego, kiedy w SOLPARKU trenowała 
grupa uczniów z woj. mazowieckiego. Zarejestrowany przez niego 
reportaż nadany został 14 lutego, a dziś można go znaleźć w Inter-
necie pod adresem http://www.polsatsport.pl/magazyn/magazyn-
-atleci-odcinek-251_6369501/.

Opr. JS
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Dwa podia naszej pływaczki
Zimowych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w Pływaniu, które zorganizo-
wano w Rawie Mazowieckiej 6 i 7 lutego kleszczowską Omegę reprezentowało 

troje zawodników: Maria Wojciechowska, Aleksandra Alama i Nikodem Podsiadły. Jak 
poinformował nas trener Robert Pawlicki najlepsze wyniki uzyskała M. Wojciechowska 
(na zdjęciu - druga od lewej), która startowała na sześciu dystansach. Oto jej wyniki: ● 1. 
100 m motylkowym (1’07”08); ● 2. 50 m motylkowym (0’30”62); ● 5. 100 m grzbietowym 

(1’08”54); ● 8. 400 m zmiennym (1’11”44); 
● 10. 800 m dowolnym (9’51”26); ● 11. 
400 m dowolnym (4’47”65).
Aleksandra Alama była 34. na 50 m stylem 
dowolnym (0’33”16), a Nikodem Podsiadły 
- 48. na 50 m stylem dowolnym (0’30”61). 
W zawodach udział brało 284 zawodników 
z 18 klubów.

Juniorzy gotowi do gry
wie piłkarskie drużyny juniorów Omegi występują w I lidze wojewódzkiej i lidze 
okręgowej juniorów młodszych. Część zimowych ferii 26 zawodników z obu ze-

społów spędziło na 5-dniowym obozie przygotowawczym zorganizowanym w kompleksie 
SOLPARK. Trenując dwa razy dziennie szykowali się do rozgrywek rundy wiosennej. Ligo-
we mecze czekają ich na początku kwietnia.

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

W

D

S p o r t

S p o r t

S p o r t

Jak grali w sparingach?
• LKS Omega Kleszczów - GLKS Strzelce Wielkie 5:0
• LKS Omega Kleszczów - Stal Niewiadów 2:2
• LKS Omega Kleszczów - Alfa Kleszczów 12:0
• LKS Omega Kleszczów - Zjednoczeni Gmina Bełchatów 2:2
• LKS Omega Kleszczów - Czarni Rząśnia 3:0
• LKS Omega II Kleszczów - GLKS Dłutów 1:1
• LKS Omega II Kleszczów - LUKS Gomunice 5:1
• LKS Omega II Kleszczów - Szczerbiec Wolbórz 2:3
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Biblioteczne 
podsumowania

dominują w nim podręczniki oraz książki naukowe. W 2014 roku, kiedy 
w IBUK Libra udostępniano tylko 612 tytułów, liczba logowań na tę plat-
formę wyniosła 111.

Obok wypożyczania książek oraz płyt DVD z filmami bywalcy gmin-
nej biblioteki i jej filii często sięgają po czasopisma. Mają z czego wybie-
rać, bo GBP zamawia w sumie 52 tytuły. Czytelnicy chętnie sięgają po 
nie na miejscu (2104 wypożyczenia), korzystają też z możliwości wypo-
życzeń do domu (2067). Wśród kupowanych przez bibliotekę i najchętniej 
wypożyczanych przez czytelników czasopism znajdziemy takie tytuły jak: 
„M jak mieszkanie”, „Cztery kąty”, „Viva”, „Dobre wnętrze”, „Gala”, „Twój 
styl”, „National Geographic” oraz „Traveler”.

Co było bestsellerem?
Skoro przy tytułach jesteśmy warto sprawdzić, które książki cieszy-

ły się największym wzięciem wśród czytelników gminnej książnicy. Niech 
to zestawienie bestsellerów będzie podpowiedzią dla osób, które szukają 
czytelniczych hitów. Wśród książek, po które najchętniej sięgali najmłodsi 
cztery najwyższe pozycje zajmują: Joanna Olech „Tadek i Spółka”; Zofia 
Stanecka „Basia, Franek i zwierzaki”; Franceska Simon „Koszmarny Ka-
rolek”; Roal Dahl „Charlie i Fabryka Czekolady”.

W grupie „literatura piękna dla dorosłych” ubiegłorocznym hitem 
okazały się dwa tytuły autorstwa Abbi Glines – „Odzyskane szczęście” 
i „Przypadkowe szczęście”. Miejsce na podium ciągle zajmuje ubiegło-
roczny triumfator czyli „Pięćdziesiąt twarzy Greya” Jamesa E. L.. Kolej-
ne miejsca w czołówce zajęły: Veronica Roth „Zbuntowana”; Katarzyna 
Michalak „Kawiarenka pod różą”; Bogna Ziembicka „Tylko dzięki miłości”.

Na koniec cztery najchętniej wypożyczane tytuły, nie reprezentujące 
literatury pięknej: Regina Brett „Bóg nigdy nie mruga: 50 lekcji na trudniej-
sze chwile w życiu”; Anna Herbich „Dziewczyny z Powstania”; Jarosław 
Sokołowski, Artur Górski „Masa o kobietach polskiej mafii”; Beata Pawli-
kowska „W dżungli codzienności”.

Działania edukacyjne i kulturalne
Jak wiadomo działalność współczesnych bibliotek nie ogranicza się 

wyłącznie do powiększania zbiorów i wypożyczania książek, filmów i cza-
sopism. Biblioteki stały się placówkami edukacyjnymi, organizującymi róż-
ne imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do (także potencjalnych) 
czytelników w różnym wieku. Największe z imprez, zorganizowanych 
w 2015 roku przez gminną bibliotekę w Kleszczowie, to: spotkanie autor-
skie z Jackiem Lance’m, recital Katarzyny Żak, Narodowe Czytanie „Lal-
ki” Bolesława Prusa” oraz konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”.

Dla dzieci i młodzieży GBP zorganizowała siedem różnych spotkań 
autorskich, liczne lekcje biblioteczne oraz zajęcia warsztatowe, a także 
konkursy (np. „Mecz poetycki z wykorzystaniem twórczości K. I. Gałczyń-
skiego”, „Czytam, bo lubię”). Krótkie relacje z wielu z nich publikowaliśmy 
na łamach „Informatora”, ale dla przypomnienia podajemy, jacy autorzy 
zaproszeni przez bibliotekę gościli w minionym roku w Kleszczowie. Byli 
to: Zofia Stanecka, Agnieszka Tyszka, Renata Piątkowska, Rafał Witek, 
Arkady Paweł Fiedler oraz Terence Clark-Ward.

Te informacje zamkniemy jeszcze jedną liczbą. Otóż uczestnikami 
spotkań, warsztatów i konkursów zorganizowanych przez bibliotekę w ub. 
roku było łącznie 1021 osób.

JS

Konkursy, konkursy…
Opisz współczesną wieś

W ósmej edycji konkursu „Polska wieś - dziedzictwo i przy-
szłość” o nagrody rywalizować będą zgłoszone do 29 lipca br. pra-
ce na temat polskiej wsi. Autor może opisać dorobek kulturowy re-
gionu, opisać inicjatywy lokalne i dziedzictwo historyczne wsi, bądź 
przykłady sukcesu w rozwoju polskiej wsi. Regulamin i wymaga-
ne dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie inter-
netowej organizatora www.fdpa.org.pl. Na tej stronie znaleźć moż-
na też informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły 
Konkursowej i laureatów.

Książka jako artystyczny przedmiot
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie orga-

nizuje konkurs „Książka - obiekt artystyczny”. Jest adresowany do 
uczniów V i VI klas szkół podstawowych w powiecie bełchatow-
skim. Ma na celu inspirowanie uczniów do poszukiwania nowych 
form artystycznych, zapisu własnych uczuć, marzeń, emocji w po-
staci niekonwencjonalnej formy książki - książki przedmiotu. Ter-
min składania prac upływa 14 kwietnia, a rozstrzygnięcie nastąpi 
w maju. Więcej informacji na www.biblioteka.belchatow.pl.

Konkurs plastyczny KRUS
„Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje!” to 

temat szóstej edycji konkursu, w którym dziecko powinno wyko-
nać dowolną techniką pracę plastyczną w formacie A-3, na temat 
inspirowany tytułowym hasłem. W konkursie mogą uczestniczyć 
uczniowie klas 0-III i IV-VI. Szkoły zainteresowane zgłoszeniem 
ich uczniów do udziału w eliminacjach powinny się skontaktować 
z najbliższą terenową jednostką KRUS. Szczegóły regulaminowe 
na stronie www.krus.gov.pl.
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