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Imponują 
wzrostem

Trzy spółki, działające na terenie gmi-
ny Kleszczów: Constantia Teich Poland, 
Knauf Bauprodukte Polska (na zdjęciu)
oraz Fabryka Lin „Stolin” zostały 26 lutego 
uhonorowane tytułem „Diament Forbesa”.

Więcej na str. 5.

Rekordziści 
nocnego pływania

26 kilometrów przepłynął Jonasz Bu-
ksztynowicz - zwycięzca pływackiej im-
prezy, zorganizowanej przez SOLPARK 
Kleszczów. W II Ogólnopolskim Noc-
nym Maratonie Pływackim „Otyliada 2015” 
uczestniczyło w sumie 19 zawodników.

Więcej na str. 10.

Przy wsparciu Urzędu Pracy
Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchato-

wie Zakład Komunalny „Kleszczów” zatrudnił w roku 2014 na czas 
określony 11 bezrobotnych osób. Jakie jeszcze firmy z terenu na-
szej gminy skorzystały z dofinansowania urzędu pracy?

Więcej na str. 4.

Wystaw graty na ulicę
16 i 17 marca pracownicy spółki Eko-Region przeprowadzą na 

terenie całej gminy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Odpady 
trzeba wystawić przed posesję do godz. 6 rano. Dokładny harmo-
nogram oraz kolejność miejscowości i ulic, którymi przejedzie sa-
mochód podajemy na str. 3.

Gratulacje dla sołtysów
23 lutego dziesięcioro wybranych na nową kadencję sołtysów 

odebrało z rąk wójta Sławomira Chojnowskiego listy gratulacyjne, 
zaś przewodniczący Rady Gminy - Sławomir Śluga wręczył im kwia-
ty. Pisemne podziękowania zostały przygotowane dla dwojga sołty-
sów, którzy zakończyli pełnienie tych funkcji (Moniki Jeziak z Anto-
niówki oraz Michała Michałka z Łuszczanowic).

„Pączkowa” 
akcja

12 i 19 lutego można było wesprzeć 
fundusz, przeznaczony na działalność pro-
wadzoną w Republice Środkowoafrykań-
skiej przez krakowską Fundacją Kapucyni 
i Misje. Wystarczyło kupić pączka, ofero-
wanego przez wolontariuszki z gimnazjum 
i ZSP w Kleszczowie.

Więcej na str. 12.

Drogowcy w Łękińsku
Spółka DROG-BUD z siedzibą w Lubojence k. Częstochowy 

zajmuje się zaplanowaną na ponad rok przebudową dróg w Łękiń-
sku. Sucha pogoda sprzyjała w okresie zimowym prowadzeniu ro-
bót ziemnych i układaniu sieci kanalizacji deszczowej. W pobliżu 
zabudowań RSP w Łękińsku zgromadzono kruszywo na podbudo-
wę. Najbardziej zaawansowane są prace przy budowie łącznika 
obwodnicy z ulicą Modrzewiową.
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W urzędowym kalejdoskopie

å

K

W ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
Grożąca konfliktem zbrojnym sytuacja w Europie, a także inne rodzaje zagrożeń (np. działania ter-
rorystyczne) sprawiają, że administracja państwowa nakazuje samorządom podejmowanie pewnych 
przygotowań oraz sprawdzanie stanu gotowości do działań w sytuacji zagrożenia. W związku z tym 
wydane zostały zarządzenia w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Kleszczów 
oraz Zapasowego Miejsca Pracy.
19 lutego na terenie całego województwa łódzkiego został przeprowadzony trening systemu wykry-
wania i alarmowania. O godz. 10.00 na 3 minuty zostały włączone syreny w Kleszczowie i Łękińsku. 
Ogłoszenie alarmu odbyło się za pomocą dźwięku modulowanego. O godz. 11.30 trzyminutowy ciągły 
dźwięk syreny poinformował o odwołaniu alarmu i o zakończeniu treningu.

Dotacje na zakup sadzonek
W Urzędzie Gminy zostały już podpisane pierwsze umowy dotyczące przy-
znania dotacji z budżetu na zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych 
przeznaczonych do zasadzenia na terenie gminy Kleszczów. Dotacją są 
objęte drzewa, krzewy, trawy, byliny i pnącza ozdobne oraz drzewa, krze-
wy i pnącza owocowe o wysokich walorach dekoracyjnych (maksymalnie 
4 sztuki).
Kwota dofinansowania stanowić może do 60 proc. łącznej wartości kosztów, 
jednak nie więcej niż 5000 zł. Podmiotami uprawnionymi do jej uzyskania 
są osoby fizyczne oraz osoby prawne (nie działające w celu osiągnięcia 
zysku), posiadające prawo własności lub prawo do dysponowania nieru-
chomością położoną w obrębie granic administracyjnych gminy Kleszczów, 
na której sadzonki zostaną posadzone.
Najważniejsze zasady przyznawania i rozliczania dotacji zainteresowani 
znajdą na stronie http://eko.kleszczow.pl/kup-sadzonki.html.

Kiedy staną do kwalifikacji wojskowej?
Do 43 osób mieszkających na terenie gminy Kleszczów trafiły podpisane przez wójta Sławomira Choj-
nowskiego imienne „Wezwania do kwalifikacji wojskowej”. W wezwaniu podany został termin i miejsce 
prowadzenia kwalifikacji. Zawarte jest też przypomnienie, jakie dokumenty należy zabrać na spotkanie 
z Powiatową Komisją Lekarską.
W tym roku kwalifikacja obejmuje mężczyzn z rocznika 1996. W naszej gminie jest ich 39. Wezwa-
ni zostali także 3 mężczyźni z roczników starszych, którzy nie stawili się na poprzedniej kwalifikacji. 
1 kwietnia przed komisją ma stanąć 12 osób z gminy Kleszczów, a 8 kwietnia – kolejnych 30. W gronie 
wezwanych do kwalifikacji jest w tym roku jedna mieszkanka gminy Kleszczów. Dla kobiet, które kończą 
naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych lub na kierunkach psychologicznych został wyznaczo-
ny termin 9 kwietnia.
W całym powiecie bełchatowskim kwalifikacji wojskowej podlega w tym roku 810 osób. Powiatowa Ko-
misja Lekarska pracuje – tradycyjnie – w Bursie Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej 66 w Bełchatowie.

Nowy partner programu Rodzina 3+
Dla wielodzietnych rodzin, które są uprawnione do korzystania z ulg 
i zachęt związanych z ogólnopolskim, powiatowym czy gminnym 
programem „Karta Dużej Rodziny” mamy informację o tym, że do 
grona kleszczowskich partnerów programu dołączył niedawno 
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Posiadaczom karty GOK 
daje 50 proc. zniżki na wszystkie płatne propozycje ze swojej oferty.
Firmy i instytucje, które zachęcone zaproszeniem wójta gminy 
Kleszczów dołączają do programu otrzymują specjalny identyfikator 
w postaci naklejki informacyjnej (na zdjęciu) oraz plakatu.

Na powiększenie rekreacyjnego terenu
Zlokalizowany w Łuszczanowicach „przy światłach” park stanie się 
częścią większego terenu rekreacyjnego. 19 lutego Urząd Gminy zro-
bił kolejny krok w tym kierunku. Akt notarialny podpisany z Gminną 
Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Kleszczowie dotyczy nabycia 
do zasobów gminy działki o powierzchni 431 m kw. Na działce znajduje się budynek, w którym kiedyś 
funkcjonował sklep Gminnej Spółdzielni. 

Rozliczona dotacja dla spółki wodnej
Na tablicy ogłoszeń w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostało ogłoszenie, 
w którym wójt gminy informuje o wysokościach dwóch dotacji udzielonych w 2014 roku Gminnej Spółce 
Wodnej w Kleszczowie. Umowa dotycząca pierwszej dotacji (78.579 zł) została zawarta 25 kwietnia. 
Drugą dotację (64.253,50 zł) spółka wodna otrzymała po podpisaniu 16 września kolejnej umowy. Obie 
dotacje zostały rozliczone 11 grudnia, przy czym z pierwszej kwoty spółka zwróciła 5500 zł, a z drugiej 
5083,50 zł.

(s)

Gmina musi 
zapłacić 

podwykonawcy
leszczowska Firma Usługowa Instar 
Mariusz Tarkowski została w 2012 

roku podwykonawcą bełchatowskiego 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mo-
stowych przy przebudowie ulic Sosnowej 
i Słonecznej. Wykonywała większość „pod-
ziemnych” robót na tym zadaniu, a więc 
rozbudowę bądź przebudowę sieci wodo-
ciągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej oraz sieci gazowej. Główny wykonaw-
ca nie dokończył inwestycji, bo sąd ogłosił 
jego upadłość.

Dla inwestora czyli gminy Kleszczów 
oznaczało to spory problem. Po przepro-
wadzeniu inwentaryzacji wykonanych już 
prac drogowych i oszacowaniu tego, co 
zostało jeszcze do zrobienia, konieczny 
był kolejny przetarg. Firma, która zastąpi-
ła upadły PRDiM na placu budowy zada-
nie dokończyła. O całej sprawie można by-
łoby zapomnieć, gdyby nie fakt, że dwie 
firmy podwykonawcze, zaangażowane do 
specjalistycznych robót przez PRDiM, nie 
otrzymały zapłaty za wykonane prace. Jed-
ną z nich był wspomniany Instar, druga 
to piotrkowski Zakład Elektroinstalacyjny 
„Elektromech”.

Obie poszły do sądu, domagając się od 
gminy Kleszczów zapłaty za zrealizowa-
ne już roboty, za które powinien im wcze-
śniej zapłacić upadły generalny wykonaw-
ca. Miały taką możliwość, bo polskie prawo, 
a dokładniej kodeks cywilny przewiduje so-
lidarną odpowiedzialność inwestora i gene-
ralnego wykonawcy wobec podwykonaw-
ców. Oznacza to, że podwykonawca może 
domagać się należnego wynagrodzenia od 
inwestora, jeśli generalny wykonawca (np. 
z powodu upadłości) nie uregulował należ-
ności za wykonaną już robotę.

Takie rozwiązanie może być dla niektó-
rych osób trudne do zaakceptowania, ale 
wynika z przepisów prawa. Nic dziwnego, że 
na lutowej sesji Rady Gminy Kleszczów roz-
gorzała dyskusja po tym, jak skarbnik gmi-
ny Maria Cłapka wśród szeregu wniosków 
o dokonanie zmian w budżecie gminy 
zgłosiła ten, który mówił o zwiększeniu o pół 
miliona zł kwoty zapisanej pod paragrafem 
„Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 
osób prawnych”. W tej kwocie mieści się 
nie tylko należność, którą gmina ma zapła-
cić firmie Instar, ale także koszty sądowe 
(koszty zastępstwa adwokackiego i opła-
ta sądowa), sięgające dziś kwoty 26 tys. zł.

Uczestnicząca w sesji Rady Gminy rad-
ca prawny, Bogusława Dąbrowska informo-
wała, że podstawą do zapłaty będzie wy-
rok sądowy, który w Sądzie Gospodarczym 
w Łodzi zapadł 29 stycznia. Obaj wspo-
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Akcja „Szybki PIT” w Kleszczowie
W piątek 20 marca w godz. 10-14 w siedzibie 
Urzędu Gminy w Kleszczowie w ramach akcji 
„Szybki PIT” zostanie zorganizowany punkt przyj-
mowania indywidualnych zeznań podatkowych. 
PIT-y będą przyjmować pracownicy Urzędu Skar-
bowego w Bełchatowie, dyżurujący w sali USC. 
Roczne zeznania można będzie składać w trady-
cyjnej, papierowej formie, będzie też możliwość 
wysyłania ich drogą elektroniczną.

Rekrutacja do szkół podstawowych
Szkoły podstawowe w Kleszczowie i Łękińsku 
rozpoczęły zapisywanie najmłodszych uczniów na 
rok szkolny 2015/16. Nabór rozpoczęty 2 marca 
potrwa do 31 marca. Obowiązkiem szkolnym zo-
staną objęte w tym roku wszystkie dzieci 7-letnie 
(rocznik 2008) i dzieci 6-letnie (rocznik 2009). Aby 
zapisać do klasy pierwszej dziecko zamieszkałe 
w obwodzie danej szkoły należy wypełnić kartę 
zgłoszenia. Jeśli zapisywane jest dziecko spoza 
obwodu szkoły rodzic lub opiekun prawny składa 
wniosek.
Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły będą 
mogły być przyjęte po przeprowadzeniu postę-
powania rekrutacyjnego, jeśli szkoła będzie nadal 
dysponować wolnymi miejscami.
Formularze karty zgłoszenia oraz wniosku można 
pobrać ze stron internetowych obydwu szkół, za-
interesowani rodzice otrzymają je także w sekre-
tariatach.

Wkrótce zbiórka „wielkogabary-
tów”
W poniedziałek 16 marca samochody bełchatow-
skiej spółki „Eko-Region” odbiorą odpady wysta-
wione przed posesjami w miejscowościach: Rogo-
wiec, Kamień, Dębina, Żłobnica, Antoniówka, 
Łuszczanowice, Łuszczanowice Kolonia, Woli-
ca, Czyżów, Kocielizna, Stefanowizna.
We wtorek 17 marca odpadów wielkogabaryto-
wych będą się mogli pozbyć mieszkańcy Łękińska 
i Kleszczowa. Kolejność przejazdu: 
Łękińsko: ● ul. Północna, ● ul. Modrzewiowa, 
● ul. Topolowa, ● ul. Miła, ● ul. Ustronna, ● ul. 
Rolna, ● ul. Długa, ● ul. Słoneczna, ● ul. Po-
przeczna, ● ul. Akacjowa, ● ul. Leśna, ● ul. Klo-
nowa, ● ul. Szkolna.
Kleszczów: ● ul. Główna, ● ul. Gliniana, ● ul. So-
snowa, ● ul. Słoneczna, ● ul. Szkolna, ● ul. Tylna, 
● ul. Krótka, ● ul. Polna, ● ul. Boczna, ● ul. Ogro-
dowa, ● ul. Łączna, ● ul. Osiedlowa, ● ul. Niska, 
● 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. Kroku-
sowa, ● ul. Kwiatowa, ● ul. Tulipanowa, ● ul. Wi-
śniowa, ● ul. Różana, ● ul. Malinowa, ● ul. Miła, 
● ul. Irysowa, ● ul. Wschodnia.
O tym jakie rodzaje odpadów będą odbierane 
podczas tej zbiórki informowaliśmy w poprzednim 
wydaniu „IK”.

å ciąg dalszy na str. 4

å

23
KOMUNIKATYPiąta sesja Rady Gminy

lutego po przyjęciu porządku obrad i prezentacji sprawozdań, które otwierają za-
wsze posiedzenia Rady Gminy, radni zajęli się tematem „Rozpatrzenie wniosków 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz dota-
cji placówkom medycznym”.

Radni postanowili przychylić się do dwóch wniosków, złożonych przez samorządy gmin 
Kluki i Tomaszów Mazowiecki. Bezzwrotna dotacja w wysokości 150 tys. zł dla pierwszej 
ze wspomnianych gmin ma być przeznaczona na budowę ścieżki rowerowej z Nowego Ja-
nowa w kierunku Rogowca. Druga z gmin otrzyma 40 tys. zł na modernizację dachu w bu-
dynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. War-
to dodać, że na wcześniejszych komisjach radni rozpatrywali ponad 20 wniosków, w których 
samorządy z dziesięciu różnych powiatów zwracają się o finansowe wsparcie dla różnych 
zadań inwestycyjnych.

Zainteresowane uzyskaniem bezzwrotnych dotacji z budżetu naszej gminy są też pod-
mioty lecznicze. W ostatnim czasie analizowane były wnioski złożone przez sześć różnych 
szpitali, które oczekują wsparcia na łączną kwotę 5,8 mln zł. Wstępne pozytywne opinie Ko-
misja Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wydała w sprawie udzielenia po-
mocy dla trzech podmiotów. Zgłosiła jednocześnie wniosek do Rady Gminy, by konkretne 
uchwały, w ślad za którymi pójdzie finansowa pomoc, zostały podjęte dopiero po przedsta-
wieniu przez szpitale wnioskujące o wsparcie konkretnych propozycji współpracy w zakre-
sie działalności leczniczej i profilaktyki z gminą Kleszczów.

Kolejne uchwały, podjęte podczas lutowej sesji dotyczyły:
•	 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2015-2018. 

W szczegółowym załączniku do tej uchwały znajduje się informacja o pozycjach WPF, które 
uległy zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu);

•	 zmiany w budżecie naszej gminy na 2015 rok. Po wprowadzeniu tych zmian planowane 
dochody wynieść mają 265.508.637,70 zł, a kwota zapisana po stronie wydatków to 

mniani podwykonawcy zwracali się wcześniej do Urzędu Gminy o wypłatę wynagrodzenia 
za prace, które wykonali przy kleszczowskich inwestycjach drogowych, jednak gmina posta-
nowiła zweryfikować ich żądania w sądzie. 

– Sąd w toku postępowania kilkakrotnie nakłaniał gminę do zawarcia ugody z firmą In-
star - informowała B. Dąbrowska. – Gmina nie zdecydowała się jednak na ten krok, decy-

dując się na przeprowadzenie całej procedu-
ry sądowej. W czasie postępowania zostało 
wykazane, że Instar nie dostał wynagrodze-
nia i sąd na rzecz Instaru to wynagrodzenie 
zasądził.

Na pytanie czy gmina nie zamierza 
przejść z tą sprawą przez wszystkie instan-
cje sądowe radca prawny stwierdziła:

– W tej sprawie odsetki biegną już od pół-
tora roku. Trzeba się liczyć z tym, że każde 
odwołanie wygeneruje kolejne koszty adwo-
kackie, opłaty sądowe i dalsze odsetki.

Dla zobrazowania, jakie kwoty odsetek 
mogą wchodzić w grę skarbnik gminy poin-
formowała radnych o sprawie sądowej, która 
toczyła się w związku z budową oczyszczal-
ni ścieków w Bogumiłowie.

– Tu została wyczerpana cała droga są-
dowa, aż do apelacji, która została odrzuco-
na. Gmina musiała wykonać wyrok nakazu-

jący zapłatę na rzecz firmy kwoty 279.110 zł. Ponad 159 tys. zł wyniosły odsetki, a koszty 
sądowe - ponad 38 tys. zł. Czekaliśmy do wyczerpania całej procedury i musieliśmy po-
nieść takie koszty!

Radca prawny B. Dąbrowska zwróciła też uwagę, że „całe orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego idzie w tym kierunku, że jeśli firma wykonała robotę na rzecz gminy i gmina z tego ty-
tułu uzyskała przysporzenie to podwykonawca musi otrzymać wynagrodzenie”.

Dodajmy na koniec, że wyrok sądu pierwszej instancji stanie się prawomocny, jeśli do 
10 marca żadna ze stron (firma Instar, bądź Urząd Gminy) nie wniosą apelacji.

(s)

Gmina musi zapłacić podwykonawcy

Instar wykonywał m.in. przebudowę 
kanalizacji w ulicy Słonecznej
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å ciąg dalszy ze str. 3

Na

309.678.470,64 zł. Deficyt budżetowy zgodnie z tak zaplanowanymi 
dochodami i wydatkami wynosi 44.169.832,94 zł. Podczas dyskusji 
nad zmianami w budżecie najdłużej omawiany był wątek zapłaty 
wynagrodzenia za prace wykonane przez Firmę Usługową Instar 
Mariusz Tarkowski przy rozbudowie ulic Słonecznej i Sosnowej 
w Kleszczowie. Firma występowała w roli podwykonawcy i nie 
otrzymała należnego wynagrodzenia od generalnego wykonawcy 
tej inwestycji - bełchatowskiego PRDiM, który - jak wiadomo - upadł, 
nie kończąc prac przy rozbudowie wspomnianych dróg. Więcej 
informacji na ten temat w odrębnym tekście.

•	 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Zgodnie z tą 
uchwałą „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość oraz stawki opłaty”. Same stawki nie uległy 
zmianie i tak jak dotychczas wynoszą 3 zł miesięcznie za odpady 
segregowane oraz 9 zł za odpady, które nie są zbierane selektywnie.

•	 wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat 
nieruchomości gruntowych oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego zawarcia umowy. Uchwała dotyczyła wydzierżawienia 
indywidualnemu użytkownikowi na okres 5 lat dwóch gminnych 
działek o łącznej powierzchni 0,67 ha w obrębie Bogumiłów.

•	 wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Kleszczów 
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 
Żłobnica. Działka o powierzchni 0,02 ha przeznaczona jest pod 
gminną stację transformatorową SN/nn.

•	 wyrażenia zgody na zbycie przez Fundację Rozwoju Gminy 
Kleszczów działek o pow. 1,93 ha w cenie 5 zł/m kw. na rzecz 
kleszczowskiej firmy ENTRO - Sławomir Kaźmierczak.

•	 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na 
2015 rok”. Przyjęty program zawiera regulacje odnoszące się m.in. 
do tematów: przeciwdziałania bezdomności zwierząt, ograniczenia 
populacji bezdomnych zwierząt, opieki nad zwierzętami oraz 
edukacji mieszkańców.

•	 zmiany uchwały dotyczącej polepszenia warunków życiowych 
rodzin wielodzietnych z terenu gminy Kleszczów. W dotychczasowej 
uchwale została rozszerzona definicja rodziny wielodzietnej. Teraz 
obejmuje ona także osoby w wieku do 25 lat uczące się w szkole 

Piąta sesja Rady Gminy lub studiujące w szkole wyższej. Dodatkowo w przypadku dzieci 
legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności nie będzie ograniczeń wiekowych.

•	 ustalenia ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych lub 
szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent przysługujący członkom OSP 
za udział w działaniu ratowniczym ustalono w wysokości 20 zł za 
każdą godzinę.

•	 zmiany w regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych 
innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Po 
raz ostatni stawki te były zmieniane w lipcu 2011 roku.

Podczas sesji rada przyjęła też roczne sprawozdania: z działalno-
ści Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
komisji Rady Gminy, poza tym zatwierdziła plany pracy Komisji Spraw 
Społecznych i Obywatelskich oraz Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska na 2015 rok.

Na wniosek Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów radni zajęli się 
propozycją zmian ceny za metr kw. nieruchomości gruntowych, sprze-
dawanych w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych. Dotychczaso-
wa cena (5 zł/m kw.) obowiązywała od 2008 roku i nie była zmieniana, 
choć - jak czytamy we wniosku FRGK - „fundacja przykładowo w roku 
2007-2008 kupowała grunty od osób fizycznych w strefie Żłobnica po 
8 zł/m kw.”. Radni po dyskusji zaaprobowali propozycję, by cena 1 m 
kw. w KSP wynosiła 15 zł, a na terenach wchodzących w skład Łódz-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - 25 zł. (s)

Nie tylko umowy na staże
stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Beł-
chatowie została zamieszczona informacja z wykazem 

firm i instytucji, które w ciągu 2014 roku zawarły umowy o zorga-
nizowanie: stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac in-
terwencyjnych, robót publicznych oraz wyposażenia i doposa-
żenia stanowiska pracy. Wśród 441 podmiotów, jakie znaleźć 
można w wykazie jest 18 firm z terenu gminy Kleszczów. Więk-
szość z nich podpisywała z urzędem pracy umowy na zorganizo-
wanie staży. Najwięcej, bo 8 osób skierowanych zostało na staż 
w spółce Zakład Komunalny „Kleszczów”. Trzy inne osoby zosta-
ły zatrudnione w ramach robót publicznych organizowanych przez 
tę firmę.

– Całkiem niedawno, bo z końcem lutego zakończyły się ostat-
nie umowy podpisane z urzędem pracy - informuje Krzysztof Ja-
snos, prezes zarządu Zakładu Komunalnego „Kleszczów”. – Jedna 
z osób, które zatrudnialiśmy w ramach stażu pozostanie w naszej 
firmie na dłużej.

Rok 2014 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę umów zawar-
tych z urzędem pracy przez kleszczowski Zakład Komunalny. Ża-
den inny podmiot z terenu naszej gminy nie może pochwalić się ta-
kim wynikiem. P.P.H.U. Remkor z Rogowca zorganizował staże 
dla 3 pracowników, podpisał też 2 umowy na doposażenie stano-
wiska pracy. Dzięki dofinansowaniu z urzędu pracy dwóch staży-

stów przyjęła spółka COLEP, a także cywilna spółka PG Budowa 
- Krzysztof Pająk, Grzegorz Gocyła. Staże dla pojedynczych osób 
zorganizowały m.in. trzy samorządowe przedszkola gminy Klesz-
czów, Urząd Gminy w Kleszczowie oraz firmy: AGATRANS Jacek 
Kierasiński, Aliand S.A., Elbox Sp. z o.o, T.G. Bewa Sp. z o.o. oraz 
Sklep p. Marzeny Krasoń.

Środki z PUP Bełchatów na doposażenie stanowisk pracy 
pozyskały natomiast firmy: AGRONOCKA Iwona Perkowska (na 
1 stanowisko), HAD Imperium Robert Jędrzejczyk (2), Usługowe 
Laboratorium Betonów „ATEST-BET” s.c. (2), ZPHU - ENTRO Sła-
womir Kaźmierczak (2). Ta ostatnia firma zawarła też jedną umowę 
na zorganizowanie prac interwencyjnych.

Prezes Krzysztof Jasnos zachęca inne firmy do korzysta-
nia z programów aktywizacyjnych, ogłaszanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Bełchatowie podkreślając, że pracownicy PUP bar-
dzo sprawnie i kompetentnie pomagają pracodawcy w załatwianiu 
związanych z tym formalności. Urząd pokrywa 6-miesięczne wy-
nagrodzenie skierowanego na staż pracownika pod warunkiem, że 
pracodawca zobowiąże się do zatrudniania go przez kilka dalszych 
(najczęściej 3 lub 6) miesięcy.

Oczywiście warto śledzić komunikaty na stronie internetowej 
PUP Bełchatów. Popyt na środki z funduszu aktywizacji zawodowej 
jest tak duży, że często nabór wniosków zostaje zakończony już po 
kilku dniach od chwili jego ogłoszenia.

(s)

ARIX Polska Sp. z o.o. w Kleszczowie 
poszukuje pracownika na stanowisko

SPECJALISTA DS. EKSPORTU I IMPORTU.
Wymagania: wykszt. średnie lub wyższe, doświadczenie 
zawodowe, znajomość j. angielskiego lub włoskiego 
(konieczna), znajomość prawa celnego, bardzo dobra 
znajomość MS OFFICE.
Aplikacje (CV i list motywacyjny) należy przesłać na adres: 
ARIX Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 97-410 Kleszczów, 
bądź elektronicznie na adres m.dwornik@arix.pl.
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Na
Dla kogo „Diament 

Forbesa”?
odczas łódzkiej gali tytułem „Diament Forbesa 2015” uhono-
rowano 84 najszybciej rozwijające się firmy Regionu Łódz-

kiego. Pod lupę analityków ekonomicznych przygotowujących 
zestawienie trafiły tylko te podmioty, które w latach 2011-2013 uzy-
skały przeciętny roczny wzrost wartości na poziomie co najmniej 15 
proc. Oceniane były na podstawie sprawozdań finansowych złożo-
nych do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawdzano przy tym, czy 
skokowy wzrost wartości nie był efektem jednorazowych zdarzeń 
nadzwyczajnych.

Firmy podzielono na trzy kategorie. Wśród największych (przy-
chody w roku 2013 powyżej 250 mln zł) nie ma żadnej z firm, dzia-
łających na terenie gminy Kleszczów. Dwie spółki znajdujemy za to 
w gronie firm średnich (przychody od 50 do 250 mln zł). Na 5. miej-
scu w regionie i na 143. w kraju ulokowała się Constantia Teich Po-
land sp. z o.o., z przychodami rocznymi na poziomie 222,7 mln zł 
i zyskiem netto 26,5 mln zł. Wzrost wartości spółki (produkującej 
opakowania dla produktów spożywczych) w latach 2011-13 anality-
cy obliczyli na 31,57 proc.

Jedną pozycję niżej na liście regionalnych „diamentów” uloko-
wała się równie dynamiczna firma, reprezentująca branżę budowla-
ną - Knauf Bauprodukte Polska sp. z o.o., z rocznymi przychodami 
w wysokości 122,60 mln zł i zyskiem netto 10,4 mln zł. Spółka z Nie-
miec zwiększyła swoją wartość o 28,54 proc. i na ogólnopolskiej li-
ście „Forbesa” lokuje się na 180. miejscu.

Trzecią firmą z Rogowca, którą znaleźć można w gronie „dia-
mentów” jest Fabryka Lin „Stolin” sp. z o.o. Z przychodami roczny-
mi 46,10 mln zł i zyskiem netto 4,6 mln zł znaleźć ją można w gronie 
najliczniejszych, małych firm na 28. miejscu w regionie. Wzrost war-
tości firmy, która na zamówienie firmy Sempertrans Bełchatów pro-
dukuje linki, używane do wzmocnienia konstrukcji gumowych taśm 
przenośnikowych, wyliczono na poziomie 29,5 proc.

(s)
Agencja Rozwoju Regional-
nego „ARREKS” SA w Klesz-
czowie dokonuje zapisów na 
kursy:

1. EXCEL W TRYBIE WEEKENDOWYM
•	 na poziomie podstawowym - cena brutto 

504,30 zł (16 godz. - 1 weekend),
•	 na poziomie średniozaawansowanym - cena 

brutto 504,30 zł (16 godz.),
•	 w pakiecie (poziom podstawowy i średnioza-

awansowany) - cena brutto 885,60 zł (32 godz. 
- 2 weekendy).

2. OPIEKUN OSÓB STARSZYCH
•	 Miejsce szkolenia: teoria - Kleszczów; praktyka 

- Bełchatów.
•	 CENA SZKOLENIA 1.500 zł + VAT  

(brutto 1.845 zł).
•	 Kurs trwający 120 godz. dydaktycznych.

3. JęZYK ANgIELSKI, NIEMIECKI, 
HISZPAńSKI (na różnych poziomach)

•	 Cena 800 zł - 60 godz. dydaktycznych.
Więcej informacji o kursach można uzyskać w siedzibie 
Spółki, na stronie www.arreks.com.pl lub pod nr 
tel.44/ 731 37 10.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu 
wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego lub 
do pobrania go ze strony internetowej i przesłania na 
adres Agencji szkolenia@arreks.com.pl lub faksem na nr 
44/ 731 37 32.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

P

Sprzedaż węgla ustanie
internetowej stronie PGE GiEK S.A. zamieszczona zosta-
ła informacja o następującej treści: „PGE Górnictwo i Ener-

getyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego 
Bełchatów informuje, że w miesiącu marcu w sprzedaży będzie do-
stępny wyłącznie węgiel niesortowany 0-300 mm (załadunek me-
chaniczny) i sortowany granulacji 40-100mm w ilościach 150 – 200 
ton/dobę. Załadunek ręczny węgla nie będzie możliwy. Od dnia 
1 kwietnia 2015 roku nie będzie prowadzona sprzedaż węgla bru-
natnego dla odbiorców rynkowych”.

PGE GiEK S.A. zapowiadała już raz, jesienią 2013 roku, defi-
nitywne wstrzymanie sprzedaży węgla brunatnego w Rogowcu dla 
odbiorców indywidualnych. Zapowiedź nie doszła wtedy do skut-
ku. Tym razem wydaje się, że dostęp do brunatnego opału zosta-
nie jednak zamknięty.

(s)

Fundacja dofinansuje zakup wapna
Za naszym pośrednictwem Fundacja Rozwoju Gminy Klesz-

czów informuje, że przygotowywane są zasady dofinansowania za-
kupu wapna nawozowego. Dofinansowanie nastąpi jesienią, a przy 
opracowywaniu regulaminu FRGK chce skorzystać z opinii rolni-
ków oraz sołtysów.

W roku 2015 nie przewiduje się natomiast dofinansowania do 
zakupu zbóż oraz sadzeniaków, bowiem rolnicy korzystali z dofi-
nansowania na ten cel w roku 2014. „Według obowiązujących za-
sad dofinansowanie do zbóż i ziemniaków winno następować co 
3 lata, ewentualnie co 2 lata” - czytamy w komunikacie Zarządu 
FRGK.

Coraz bliżej uruchomienia portalu 
kleszczow24.pl

Zarząd Fundacji poinformował, że uruchomienie lokalnego por-
talu informacyjnego www.kleszczow24.pl nastąpi z końcem mar-
ca. Portal ma służyć m.in. prezentacji działających na naszym te-
renie firm, instytucji i organizacji, informowaniu o wydarzeniach 
z dziedziny kultury, sportu i rekreacji, a także o akcjach i projektach 
kierowanych do mieszkańców gminy. Zarząd FRGK zdecydował, 
że portal kleszczow24.pl będzie też zamieszczał bezpłatnie ogło-
szenia mieszkańców dotyczące m.in. najmu i sprzedaży nierucho-
mości, a także ogłoszenia z ofertami pracy.

Do firm i instytucji skierowana została następująca prośba: 
„Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie na adres e-mail 
Fundacji (fundacja@kleszczow.pl) informacji dotyczących profilu 
działalności firm, instytucji, danych kontaktowych oraz loga”.

(s)

Nowinki z Uponor Infra
•	 Uponor Infra przygotowuje się do rozbudowy infrastruktury na 

terenie zakładu produkcyjnego w Kleszczowie. Powstanie insta-
lacja magazynowania oleju napędowego, miejsce do tankowania 
wózków widłowych, a także stanowisko przygotowania rur PE do 
transportu.

•	 Firma rozwija swoją działalność handlową na terenie Polski. 
15 stycznia uruchomiono Oddział Śląski z biurem w Gliwicach.

•	 Na stronie internetowej www.uponor.pl dostępne jest nowe wy-
danie czasopisma Pipe World 1/2015, a w nim przykłady cieka-
wych inwestycji z wykorzystaniem rur PE. Lektura anglojęzycz-
nego magazynu pozwoli nam sprawdzić znajomość języka.

(s)
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å ciąg dalszy na str. 8
Wystawiam faktury VAT

Lista członków kleszczowskiej Straży Ogniowej Ochotniczej spo-
rządzona 19 sierpnia 1921 roku zawiera 25 nazwisk. Straż w Klesz-
czowie została wtedy członkiem Związku Floriańskiego, czyli organi-
zacji zrzeszającej ochotnicze straże, działającej od 1916 r. na terenie 
Królestwa Polskiego, a potem także w niepodległej Polsce.

Funkcję naczelnika straży w Kleszczowie pełnił wówczas Marceli 
Różycki, jego zastępcą był Michał Kuśmierek, naczelnikiem I oddzia-
łu - Feliks Kaczmarek, zaś naczelnikiem II oddziału - Paweł Lepping.

Pierwszy oddział tworzyli: Fryderyk Gieryng, Bolesław Staszew-
ski, Wacław Janson, Stanisław Michałek, Franciszek Kopka, Ka-
zimierz Grabowiecki i Antoni Rutkowski. Drugi, liczniejszy oddział 
tworzyli: Antoni Plebanek, Władysław Bujacz, Paweł Mukielka, Fran-
ciszek Blada, Władysław Podawca, Władysław Susmend, Stanisław 
Bujacz, Antoni Bujacz, Bolesław Duda, Feliks Bujacz, Józef Pajere-
chowski (?).

Prezesem zarządu był wtedy Tadeusz Rogaczewski (ówczesny 
sekretarz gminy), kasjerem Józef Różycki, a sekretarzem Apolonia 
Rogaczewska.

***
W 1928 roku straż pożarna w Kleszczowie była jedną ze 119 or-

ganizacji strażackich, jakie funkcjonowały na terenie powiatu piotr-
kowskiego. W tym czasie działały też jednostki w Żłobnicy oraz 
Kamieniu. Informacje o organizacji straży w powiecie zawarte są 
w obszernym sprawozdaniu za okres od 1 IV 1928 do 31 III 1929, 
przygotowanym przez Okręgowy Związek Straży Pożarnych w Piotr-
kowie. W tym czasie na terenie powiatu działało 119 oddziałów straży, 
z czego 7 powstało właśnie w ciągu tego roku. Do oddziałów należało 
w sumie 4771 osób. W roku sprawozdawczym wybuchło w powiecie 
207 pożarów, w wyniku których spaleniu (częściowo lub całkowicie) 
uległy 473 budynki. W akcjach gaśniczych brało udział przeciętnie do 
6 oddziałów.

Stan posiadania ówczesnych straży był więcej niż skromny. 
W całym powiecie dysponowały one 25 remizami murowanymi i 45 
drewnianymi. Była tylko jedna sikawka motorowa, dominowały zaś 
sikawki ręczne przenośne (108), oraz ręczne sikawki stałe (33). 
Beczkowozów metalowych było w owym czasie 168, a drewnianych - 
105. Sprawozdanie szczegółowo referuje długość węży gaśniczych, 
wozów pogotowia strażackiego (62), drabin Szczerbowskiego (17) 
czy drabin przystawnych (125). Ciekawostką jest fakt, że w 1928 r. 
w całym powiecie działało 17 orkiestr strażackich.

Władze okręgu w niewielkim stopniu wspierały zakupy potrzeb-
nego wyposażenia. Przydzielane dotacje służyły do zakupu sikawek, 
beczek, węży i wozów. Drobny sprzęt, mundury i wyposażenie in-
dywidualne straże musiały kupować z własnych środków. Fundusze 

okręgu wystarczyły w ciągu 
roku na zakup sikawek dla 
8 oddziałów, beczek dla 17, 
a węży tłocznych w odcin-
kach 15-metrowych dla po-
nad 80 jednostek. Na liście 
obdarowanych nimi oddzia-
łów znalazły się też trzy z te-
renu dzisiejszej gminy Klesz-
czów (Kamień, Kleszczów, 
Żłobnica). Droższe węże 
ssawne w odcinkach 4-me-
trowych zakupiono tylko dla 13 oddziałów.

Doskonalenie strażackiej sprawności odbywało się - tak jak dziś 
- podczas ćwiczeń. Odbyły się one w 13 rejonach. Najlepsze oddzia-
ły awansowały do zawodów okręgowych, a stąd - do wojewódzkich. 
Jak dowiadujemy się najlepsza z okręgu straż z Majkowa Średniego 
zdobyła w Łodzi trzecie miejsce.

***
Cały okręg piotrkowski podzielony był na 15 rejonów, na czele 

których stali naczelnicy rejonowi. Szefostwo okręgu odbywało z nimi 
kwartalne odprawy, na których omawiano bieżące sprawy i wyda-
wano wytyczne. Naczelnicy kontrolowali podległe sobie jednostki. 
W grudniu 1928 roku A. Stefańczyk, odpowiedzialny za teren gminy 
Kleszczów, przesłał do Sejmiku Powiatowego w Piotrkowie krytyczny 
raport na temat straży w Kleszczowie i Żłobnicy.

Jakie osoby wchodziły w roku 1921 w skład Straży Ogniowej Ochotni-
czej w Kleszczowie? Jak oceniana była sprawność strażackich zastępów 
z Kleszczowa i Żłobnicy w roku 1928? Jaki był stan posiadania jednostek 
strażackich na terenie ówczesnego powiatu piotrkowskiego? Odpowiedzi 
na te pytania znaleźć można w dokumentach piotrkowskiego Archiwum 
Państwowego.

Krytycznie o strażakach

W szkole „Centrum Nadziei”
Od 26 lutego do 1 marca polska delegacja odwiedziła partnerskie 
szkoły oraz Urząd Miasta Równe na Ukrainie. Wyjazd, który odbył 
z inicjatywy współpracującej z kleszczowskim gimnazjum szkoły 
„Centrum Nadziei”, został przygotowany przez Stowarzyszenie 
„Gałązka Oliwna” z Piotrkowa Trybunalskiego. Najważniejszym 
punktem programu było - zorganizowane przez szkołę „Centrum 
Nadziei” - seminarium naukowe poświęcone problemowi 
kultywowania tradycji w szkołach polskich oraz ukraińskich.

Uczestnicy seminarium w „Centrum Nadziei”

Bezpieczeństwo w sieci
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie to jedna z bar-
dziej aktywnych szkół w ramach działań realizowanych podczas 
niedawnego „Tygodnia na rzecz Bezpiecznego Internetu w powie-

Szkolne wieści

å ciąg dalszy na str. 9

Przy drabinie Szczerbowskiego
Zdjęcie ze strony www.topolakrolewska.
osp.org.pl.
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Co się zmieni  
we wnioskach o dopłaty?

ilkanaście osób, które zebrały się 9 marca w sali Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Kleszczowie, dowiedziało się jakie będą naj-

ważniejsze zmiany w tegorocznych wnioskach o dopłaty bezpośred-
nie. Szkolenie, które prowadził kierownik Biura Powiatowego ARiMR 
w Bełchatowie, Jarosław Janaszewski przeznaczone było dla rolni-
ków z gminy Kleszczów. Uczestniczyli w nim również pracownicy 
Gminnego Centrum Informacji w Kleszczowie, którzy - jak co roku –
służą swoją pomocą mieszkańcom gminy 
przy wypełnianiu wniosków o dopłaty.

Główne tematy omówione podczas 
szkolenia dotyczyły nie tylko zasad wypeł-
niania wniosków obszarowych oraz stawek 
płatności na rok 2015. Mowa była także 
o dokumentach potrzebnych przy wypełnia-
niu wniosku obszarowego oraz o tym, kogo 
dotyczyć ma wymóg tzw. zazieleniania.

To bezpłatne szkolenie zostało zorga-
nizowane staraniem Urzędu Gminy we współpracy z Rejonowym 
Zespołem Doradców ŁODR w Bełchatowie. (s)

P

K

GOK informuje i zaprasza
Jajka zdobione techniką decoupage
Gminny Ośrodek Kultury ruszył od wtorku 10 marca z cyklem zajęć 
warsztatowych, poświęconych wykonywaniu pisanek malarską tech-
niką decoupage. Wielkanocne warsztaty zaplanowano w dziewięciu 

placówkach GOK, w godz. 15.30-19.30. Wyjąt-
kiem jest Rogowiec, gdzie zajęcia zaczną się 
pół godziny później.
Pierwsze zajęcia odbyły się już w Kamieniu. 
Podajemy terminy i miejsca kolejnych: l Ro-
gowiec - 12 marca (czwartek), l Dębina - 13 
marca (piątek), l Antoniówka - 17 marca 

(wtorek), l Łękińsko - 18 marca (środa), l Łuszczanowice - 19 marca 
(czwartek), l Czyżów - 20 marca (piątek), l Kleszczów - 24 marca 
(wtorek), l Żłobnica - 25 marca (środa)
Uczestnicy we własnym zakresie powinni zaopatrzyć się w wydmuszki 
lub formy styropianowe, które zostaną pomalowane i ozdobione pod 
okiem instruktora Agnieszki Ciesielskiej.

Ilustracja pochodzi ze strony www.sasiedzkatworczosc.blox.pl. 

„Koralikowe inspiracje”…
… to tytuł kolejnych warsztatów, których przeprowadzenie planuje 
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Uczestnicy nauczą się sztuki 
tworzenia bransoletek techniką beadingu. Zapisy na warsztaty są pro-
wadzone we wszystkich placówkach GOK do dnia 20 marca. 
Ilość miejsc ograniczona!

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie...
...ogłasza przetarg ograniczony ustny oraz nieograniczony ustny na 
sprzedaż składników majątkowych użytkowanych w GOK w Kleszczo-
wie.
Przetarg odbędzie się 24.03.2015 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kleszczowie. Informujemy, iż przetarg nieograni-
czony odbywać się będzie bezpośrednio po przetargu ograniczonym.

Nazwa Ilość 
szt.

Cena 
wywoławcza 
(zł za 1 szt.)

Wysokość 
postąpienia (zł 

za 1 szt.)
Biurko 2 10,00 2,00
Regał narożny 
oszklony

1 8,00 2,00

Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe w godzi-
nach otwarcia GOK Kleszczów. Wszelkie dodatkowe informacje można 
uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie lub pod 
nr tel. 44/ 731-32-30.

Z drobiu i warzyw
onad 130 uczestników zgromadziły warsztaty kulinarne, 
przeprowadzone na przełomie lutego i marca w sześciu 

sołectwach gminy Kleszczów. Urszula Stala - 
przedstawicielka Łódzkiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zapro-
ponowała praktyczne ćwiczenia związane z przy-
gotowaniem kilku dań z wykorzystaniem mię-
sa drobiowego oraz warzyw. Przyrządzano więc 
udka z ryżem w zalewie, pierś pieczoną, gulasz 
po budapesztańsku, roladę z ciasta francuskie-
go i szynki, a także sałatkę żółtą i ekspresową 
surówkę do obiadu. Do takich dań nie mogło za-
braknąć deseru. Uczestniczki zajęć przygotowy-
wały więc banany w cieście.

Jednym z ważnych elementów warsztatów 
kulinarnych jest możliwość sprawdzenia, jak 
smakują przyrządzane dania. Zajęcia zakończyła 
więc wspólna degustacja, przed którą uczestniczki mogły przećwi-
czyć sztukę poprawnego dekorowania stołów. (s)
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å ciąg dalszy ze str. 6

● OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

● POMPY CIEPŁA

● KOLEKTORY SŁONECZNE

Oferujemy coś więcej niż inni
SERWIS NA TERENIE GMINY

kom. 723 531 101, 512 909 726
e-mail:biuro@in-mech.pl

KOREPETYCJE
•	 fizyka

•	 chemia

Tel. 601 692 345

Oprócz porcji emo-
cji, konkurs dostar-
czył też uczest-
nikom wiedzy 
o epoce lat. 70., 
która dla dzisiej-
szych licealistów 
jest epoką prawie 
preh is toryczną. 
Prezentacja multi-
medialna, quiz mu-
zyczny oraz wspól-
ne śpiewanie karaoke umiliły śpiewaczy konkurs w Kleszczowie.

Pod znakiem królowej nauk
W szkołach naszej gminy marzec posłuży popularyzacji matema-
tyki. Nic dziwnego, skoro 12 marca został ustanowiony Ogólnopol-
skim Dniem Matematyki, zaś 14 marca Dniem Liczby PI. Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych zamierza przekonać uczniów, że: ● ma-
tematyka może być interesująca i prosta, ● matematyka jest królo-
wą nauk i jest przydatna również podczas lekcji z innych przedmio-
tów, ● bez matematyki nie da się żyć i dlatego trzeba się jej uczyć.
Z kolei Szkoła Podstawowa w Łękińsku zaprosiła uczniów do udzia-
łu w konkursach matematycznych, zorganizuje też lekcję otwartą 
w kl. VI poświęconą rozwiązywaniu równań. Przygotowane zosta-
ną ekspozycje z pracami uczniów poświęconymi tematom: „Figury 
geometryczne na co dzień” oraz „Reklama czworokątów”.

Zawodoznawcza wycieczka
44 uczniów trzecich klas gimnazjum pod opieką nauczycieli odwie-
dziło Łódź, a w niej Muzeum Fabryki w Manufakturze oraz hotel 
Andel’s. W muzeum poznawali historię powstania zakładów prze-
mysłowych w Łodzi, a także działalność i wyposażenie dawnych 
zakładów włókienniczych.
Uczestnicząc w dniach otwartych hotelu Andel’s nasi gimnazjaliści 
dowiadywali się o pracy w takich zawodach jak: hotelarz, recepcjo-
nista, kucharz, kelner, barman, koordynator bankietów, masażysta 
oraz pokojówka. Dwaj uczniowie (Mateusz Alama i Miłosz Podsiadły) 
odważyli się wziąć udział w konkursie gotowania. Za przygotowanie 
włoskiej pasty zosta-
li nagrodzeni przez 
hotel Andel’s orygi-
nalnymi produktami 
spożywczymi.
Uczniowie mogli rów-
nież poznać ofertę 
szkół związanych 
z branżą hotelarską 
i gastronomiczną, 
a także porozmawiać 
z profesjonalnymi do-
radcami zawodowy-
mi z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Zawodowego.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

cie bełchatowskim”. Szkoła nie skupiła swojej uwagi wyłącznie na 
uczniach. 27 lutego zaprosiła zainteresowanych rodziców na go-
dzinne konsultacje, poświęcone chronieniu młodzieży przed uzależ-
nieniem od Internetu. Zajęcia prowadzone przez pedagoga szkol-
nego zwracały uwagę na fakt, że młodzi ludzie zwykle lepiej radzą 
sobie z korzystaniem z internetowych zasobów niż ich rodzice, przy 
czym brakuje im krytycznego spojrzenia na niebezpieczeństwa 
związane z siecią www.
Rodzice, którzy nie wzięli udziału w konsultacjach mogą uzupełnić 
swoje wiadomości sięgając do „zawieszonych” na stronie www.
zspkleszczow.pl dwóch prezentacji multimedialnych. Jedna z nich 
dotyczy bezpiecznego Internetu dla dziecka i rodzica, druga zaś jest 
poświęcona profilaktyce uzależnienia od Internetu.

Szkoła przyjmie prace konkursowe
Organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci służy upowszechnianiu 
zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. W każdej edy-
cji konkursu dzieci ilustrują jedno z zagrożeń wypadkowych. Tym 
razem swoją uwagę powinny zwrócić na bezpieczeństwo pracy przy 
obsłudze zwierząt gospodarskich. Do udziału w konkursie KRUS  
zaprosiła swoich uczniów Szkoła Podstawowa w Kleszczowie. Pra-
ce plastyczne w formacie A-3, wykonane dowolną techniką należy 
składać do 20 marca u wychowawców klas.

Wygrany konkurs Martyny
26 lutego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych po raz czwarty zapro-
sił uzdolnionych wokalnie i językowo uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie Piosenki Obcoję-
zycznej. W tym roku aula SOLPARKU rozbrzmiewała przebojami 
z lat 70. Jury nie miało łatwego zadania z wyłonieniem zwycięzcy 
z grona uczestników, którzy na konkurs przybyli z Bełchatowa, Ra-
domska, Pajęczna, Płoszowa, Łobudzic i Kleszczowa. Ostatecznie 
I miejsce przyznano Martynie Dubińskiej z liceum w Pajęcznie za 
interpretację przeboju Barbary Streisand „My Man”.

Szkolne wieści

Szkoła języka angielskiego 
poszukuje lektora 
do pracy z dziećmi. 

Zajęcia na terenie Kleszczowa  
oraz Bełchatowa. 

Oferujemy atrakcyjne 
wynagrodzenie.

Więcej informacji pod nr tel. 
695 590 505. 
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å ciąg dalszy ze str. 6

Rodzina 4-osobowa poszukuje  
do wynajęcia domu lub mieszkania 

(najlepiej 3-pokojowe) na terenie 
Kleszczowa bądź Łuszczanowic.
Tel. kontaktowy 501-354-481.

Sprzedam drewno opałowe 
sosnowe suche.

Tel. 693-938-017.

Zawarł w nim m.in. gorzkie uwagi na temat 
ówczesnego naczelnika straży w Żłobnicy, nie-
jakiego Glita. Obarczył go winą za brak „zebrań 
ćwiczebnych” i wyręczanie się podczas akcji 
gaśniczych swoim zastępcą. A. Stefańczyk 
był świadkiem akcji gaszenia sąsiadującego 
ze szkołą domu mieszkańca Żłobnicy - Kierta. 
Swoje wrażenia zawarł w kilku zdaniach: „na-
czelnik straży nie umiał sprawić sikawki do po-
żaru, a kiedy zwróciłem mu uwagę, że źle robi, 
oburzył się; mało tego, sikawka podczas pracy 
okazała defekt, który należało bezzwłocznie 
naprawić; sikawkę podczas pożaru (który gro-
ził sąsiednim budynkom z powodu suszy) trze-
ba było usunąć od pracy i naprawić; naprawa 
trwała około 15 m, tego by nigdy nie było, gdyby 
naczelnik straży odbywał ćwiczenia i sprawdzał 
sprawność narzędzi; w dodatku nie wie, w ja-
kich punktach wsi jest woda w dostatecznej ilo-
ści, aby można było szybko dostarczać wodę do 
pożaru”.

Te gorzkie, niejedyne zresztą uwagi pod ad-
resem naczelnika Glita, kończyły się wnioskiem 
personalnym. „Należy usunąć z naczel. Glita, 
a na jego miejsce mianować z nominacji Jana 
Siedleckiego z Żłobnicy” - czytamy w raporcie 
do sejmiku.

Naczelnik rejonowy nie znalazł też po-
wodów, by pochwalić dowodzącego strażą 
w Kleszczowie Marcelego Różyckiego. Zwrócił 
uwagę, że także tutaj nie ma organizowanych 
ćwiczeń, przez co członkowie straży „zaniedbu-
ją się w swoich obowiązkach i nie ma u nich chę-
ci, by przybywać na zbiórki lub alarm i jechać 
chętnie do pożaru, jak to miało miejsce ostatnio, 
gdy wyjechali do pożaru w Sulmierzycach w od-
ległości 7 km, z połowy drogi zawrócili”.

Sporo krytycznych uwag dotyczyło też sta-
nu, w jakim były remizy w Żłobnicy i Kleszczo-
wie. Pierwsza z nich była dopiero w budowie, 

143 lata temu
ywoływany przez ludzką nie-
frasobliwość efekt cieplarnia-

ny, które ma powodować zmiany kli-
matyczne oraz gwałtowne zjawiska 
pogodowe to jeden z ulubionych wąt-
ków w rozważaniach nawiedzonych 
ekologów. Tegoroczna zima w Euro-
pie ma potwierdzać katastroficzne za-
powiedzi. Faktycznie, kończąca się 21 
marca kalendarzowa zima AD 2015 
należeć będzie do najcieplejszych 
w historii. Warto jednak wiedzieć, że 
pogodowe anomalia zdarzały się tak-
że w XIX i XX wieku.

W datowanym na 28 stycznia 1873 
roku szóstym numerze wydawanego 
w Piotrkowie tygodnika „Tydzień” znaj-
dujemy garść informacji meteorolo-
gicznych, stanowiących podsumowa-
nie roku 1872. Z ich lektury dowiemy 
się np., że „w szeregu 6 lat, w których 
dokonywane były obserwacyje w Pe-
trokowie, rok ubiegły 1872 był najcie-
plejszym, gdyż średnia roczna tempe-
ratura tego roku +9,42 st. o 1,68 st. 
wyższą była od najcieplejszego w tym 
peryjodzie 1868 roku, a w grudniu 
mieliśmy tylko ośm dni mroźnych” (za-
chowana oryginalna pisownia).

Z rekordowo ciepłego roku cieszyć 
się musieli także ówcześni mieszkań-
cy gminy Kleszczów. Obszerny arty-
kuł z „Tygodnia” informuje, że zimą 
1872 tylko przez 20 dni zalegał na 
ziemi śnieg. Najchłodniejszym dniem 
roku okazał się 16 lutego z tempera-
turą minus 7 stopni. A najwyższą tem-
peraturę (+24 st. w cieniu) odnotowa-
no 27 lipca. W ciągu roku zanotowano 
94 dni z opadami deszczu, w tym 14 
dni z obfitym deszczem. Najbardziej 
pochmurnym miesiącem był czerwiec, 
a miesiącem najbardziej mokrym - 
wrzesień. 

Końcowy akapit archiwalnego tek-
stu głosi: „W ogóle rok ubiegły 1872, 
ze względu na wybitne swe cechy, 
znacznie wyróżniające go pod wzglę-
dem klimatycznym od całego szere-
gu wielu lat poprzednich, może być 
nazwany rokiem anormalnym, jakie-
go nie pamiętają najsędziwsi nawet 
ludzie”.

(s)

W

ale z braku środków inwestycja się przedłużała. 
Sikawka z wężami przechowywana była 
w jednej ze stodół, zaś „duże beczki żelazne 
na podwórzu stoją bez nakrycia całe lato i zimę, 
i niszczą się”. Nie lepiej było w Kleszczowie, 
gdzie decyzją zarządu rozebrano dotychcza-
sową remizę, a więźbę i dachówkę sprzedano. 
Rozpoczęta została, co prawda, budowa nowej 
remizy, ale „ustawiono więźbę i obito deskami, 
a o pokryciu mowy nie ma, bo zarząd straży nie 
przygotował funduszów na należyte kończenie 
remizy. W takim stanie remiza gnije tylko, a na-
rzędzia ulokowano prymitywnie”.

W związku z takim stanem rzeczy naczelnik 
rejonowy A. Stefańczyk domagał się od władz 
powiatu przyznania funduszy na dokończenie 
budowy remizy w Żłobnicy, zaś w przypadku 
ogniowej straży w Kleszczowie prosił Sejmik 
Powiatowy, „by wglądnął w gospodarkę tej stra-
ży i wprowadził ją przez odpowiednie czynniki 
na właściwe tory”.

Jakie były decyzje władz powiatu w sprawie 
wspomnianych organizacji strażackich? Nieste-
ty, w piotrkowskim archiwum nie znaleźliśmy 
dalszego ciągu tej historii.

J. Strachocki

Krytycznie o strażakach

Dwukołowa sikawka ręczna
Zdjęcie ze strony cmp.muzeum.com.
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Cztery razy podium
imowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Pływa-
niu odbyły się 21 i 22 lutego w Rawie Mazowieckiej. Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie reprezentowało troje za-
wodników. Oto uzyskane przez nich wyniki:

Adrianna Klimczak (na zdję-
ciu - pierwsza z lewej): ● 1. 50 m 
motylkowym 0’29”76, ● 2. 50 m 
dowolnym 0’28”09, ● 3. 100 m 
motylkowym 1’06”05, ● 8. 200 m 
dowolnym 2’17”07, ● 10. 50 m 
grzbietowym 0’33”77, ● 11. 400 m 
dowolnym 4’48”10.

Monika Szymańska: ● 3. 800 
m dowolnym 9’29”24, ● 6. 200 m 
grzbietowym 2’28”26, ● 12. 100 m 
dowolnym 1’06”46, ● 13. 50 m do-
wolnym 0’30”02.

Filip Mielczarek: ● 9. 50 m 
dowolnym 0’25”40, ● 13. 50 m kla-
sycznym 0’32”97.

W zawodach udział brało 247 zawodników z 20 klubów.

Prosto z SOLPARKU

S p o r t

S p o r t

Z

Mecze sparringowe
iłkarze szlifują formę przed rozpoczęciem wiosennej rundy 
rozgrywek. Oto wyniki rozegranych ostatnio meczów: l Ome-

ga - Pilica Przedbórz 1:3 l Omega - Warta Działoszyn 3:3 l Omega - 
UKS SMS Łódź 1:1 l Omega - PGE GKS II Bełchatów 2:4 l Omega 
II - Polonia Piotrków 1:1.

W SOLPARKU na boisku o sztucznej nawierzchni mecze kon-
trolne rozgrywa też Alfa Kleszczów. Oto ich wyniki: l Alfa - Sport 
Bąkowa Góra 0:3 l Alfa - LU.K.S. Gomunice 0:3 l Alfa - Start Lgo-
ta Wielka 2:4 l Alfa - Unia Sulmierzyce 2:2 l Alfa - Czarni II Rzą-
śnia 5:0.

Informujemy kibiców, że w przypadku LKS Omega relacje z me-
czów rozegranych przez nasze drużyny trafiają najszybciej na stro-
nę www.omegakleszczow.pl. Alfa Kleszczów ma natomiast swój 
profil na facebooku. Z jego pomocą kontaktuje się ze swoimi fanami 
i zachęca ich do dopingowania.

Szukam mieszkania 
do wynajęcia na osiedlu 

Łuszczanowice.

Tel. 506 552 132.

Posiadam mieszkanie 
do wynajęcia

w Łuszczanowicach – bloki.
Wiadomość pod nr  
tel. 507-801-774.

P

Sprzedaż piasku budowlanego 
i ziemi ogrodowej, 

wzbogaconej torfem i próchnicą, 
wraz z transportem.

Tel. 693-938-017.

v  Usługa koparko-ładowarką

v  Układanie kostki brukowej

v  Sprzedaż: kamienia, żwiru,  
               piasku, ziemi

v  Usługi transportowe

Nr tel. 505-827-143

Aquatrak - wodny tor przeszkód
Do 15 marca można będzie na pływalni SOLPARKU korzystać 
z niezwykłego toru przeszkód o nazwie Aquatrack. Atrakcja ta jest 
przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Aby z niej 
korzystać wystarczy tylko wykupić standardowy bilet na basen.
Więcej informacji - w Punkcie Obsługi Klienta lub pod nr 44/ 731-
65-01.

Kurs ratownika
Solpark Kleszczów Sp. z o. o. prowadzi nabór kandydatów na trzy 
różne kursy, które odbędą się w kwietniu: ● kurs ratownika wodne-
go (13-18.04); ● kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (20-24.04.); 
● recertyfikacja kursu KPP (23-24.04). Informacje dotyczące kur-
sów oraz ich kosztu są udzielane telefonicznie (607-316-351 lub 
607-316-037), a termin składania dokumentów upływa 20 marca. 
Mieszkańcy gminy Kleszczów zgłaszający się na kurs mogą starać 
się o dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

„Otyliada” w SOLPARKU
Pływalnia w kleszczowskim SOLPARKU była jednym z 36 obiek-
tów, które włączyły się w realizację pływackiego maratonu. Zawo-
dy rozpoczęły się 28 lutego o godz. 18.00, a zakończyły 1 marca 
o 5.15, kiedy z wody wyszedł najwytrwalszy pływak. Uczestnicy 
maratonu mogli korzystać z przerw po kolejnych dwóch godzinach 

pływania.
Najdłuższy dy-
stans (26 km) 
przepłynął Jo-
nasz Buksztyno-
wicz. Najstarszy 
uczestnik - liczą-
cy ponad 70 lat 
Ryszard Lewan-
dowski pokonał 
20 km. Najmłod-
szymi uczestni-

kami „Otyliady” okazali się Hanna i Jędrzej Rusinowie, którzy przy-
stąpili do maratonu wspólnie z rodzicami - Justyną i Andrzejem.
– Wszystkim osobom biorącym udział w II Ogólnopolskim Nocnym 
Maratonie Pływania „Otyliada 2015” dziękujemy za udział i ser-
decznie gratulujemy pokonania naprawdę imponujących dystan-
sów - mówi przedstawiciel spółki SOLPARK Kleszczów i zapowia-
da kolejny maraton w przyszłym roku.
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard, 
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

17 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.  633-08-15
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

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

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

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

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

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

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

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?

Walczyli o mistrzostwo
strzelonych goli i tylko 1 stracony to bilans drużyny piłkarzy do lat 16 LKS Ome-
ga Kleszczów w halowych mistrzostwach powiatu bełchatowskiego. W hali SOL-

PARKU nasi zawodnicy grali jak z nut, wygrywając kolejno z drużynami reprezentujący-
mi: Rasy 2:0, Dobrzelów 3:0, Łobudzice 3:0, Kluki 3:1 i Rusiec 6:0.

Z kompletem punktów awansowali do mistrzostw międzypowiatowych, które 5 marca 
zostały rozegrane w SOLPARKU. W tym etapie walki o mistrzostwo Zrzeszenia LZS wo-
jewództwa Łódzkiego wystąpiło 6 drużyn. Waleczny zespół Omegi pokonał Kodrąb 4:0, 

Działoszyn 5:0, Łubnice 
1:0, zremisował z Opocz-
nem 0:0 i przegrał z Wol-
borzem 0:1. Do dalszego 
etapu rozgrywek awanso-
wały Opoczno i Wolbórz.

Drużyna Omegi, któ-
ra zajęła trzecie miejsce 
wystąpiła w składzie: Ad-
rian Fijałkowski, Mate-
usz Jędrzejczyk, Piotr 
Kaczmarczyk, Patryk Ku-
siak, Patryk Niedbała, Pa-

weł Pajęcki, Bartosz Pieniążek, Michał Piotrowski, Miłosz Podsiadły, Sebastian Popio-
łek, Bartłomiej Saternus, Mateusz Zając, Kacper Zatorski. Trenerem zespołu jest Jacek 
Drzewiecki.

Zdjęcie ze strony www.omegakleszczow.pl

Kopały piłkę w hali
D rużyna LKS Omega Kleszczów, zło-

żona z uczennic ZSP w Kleszczowie 
wzięła udział w mistrzostwach LZS woje-
wództwa łódzkiego w halowej piłce nożnej. 
W zawodach, które odbyły się 22 lutego 
w Przedborzu zespół z Kleszczowa wywal-
czył V miejsce, po wygraniu meczu z LKS 
Kietlin, zremisowaniu meczu z ULKS Dzia-
łoszyn oraz trzech przegranych pojedyn-

kach (z LZS Rozprza, MGLKS Zelów, Stal 
Radomsko). Mistrzyniami województwa zo-
stały dziewczęta z Radomska.

Skład drużyny ZSP: M. Szmigiel-
ska – bramkarka (kapitan), N. Jędrzęj-
czak - bramkarka, A. Trajdos, P. Hajduk, 
A. Gałkowska, S. Krugiełka, M. Jagie-
ła, I. Nowicka, K. Iznerowicz, E. Zawisza, 
K. Kowalska. Opiekun - Marcin Szymak.
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– W trakcie tegorocznej akcji udało się sprzedać ponad 600 
pączków (w całości robionych przez wolontariuszki i ich mamy) za 
łączną kwotę 2485 zł - informuje M. Staryga. – Pieniądze zostały już 
przekazane na konto Fundacji Kapucyni i Misje.

Organizatorzy zwracają uwagę na coraz szerszy wydźwięk akcji 
i coraz większe grono włączających się do niej osób i instytucji. Listę 
adresatów tegorocznych 
podziękowań otwierają Za-
kład Komunalny „Klesz-
czów” i Fundacja Rozwoju 
Gminy Kleszczów, kom-
pleks SOLPARK, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
oraz Urząd Gminy.

Do akcji przystąpiło też 
niezawodne przedszko-
le z Łuszczanowic. Pączki 
przygotowane własnoręcz-
nie przez dzieci ze wszyst-
kich grup przy wsparciu 
pań kucharek cieszyły się wielkim wzięciem w ostatkowy wtorek.

Przedszkole ze sprzedaży pączków zebrało 362,60 zł. Malu-
chom z Łuszczanowic bardzo spodobało się hasło towarzyszą-
ce „pączkowej” akcji: ,,Zamiast brzucha urośnie Ci serce”. Tak jak 
przy okazji grudniowego kiermaszu na rzecz Fundacji Gajusz, tak 
i tym razem placówka zadbała o edukacyjny walor całego przedsię-
wzięcia, zapraszając Monikę Staryga, która z pomocą filmu i pre-
zentacji opowiedziała o sytuacji dzieci w Afryce, o ciężkich warun-
kach w jakich przyszło im żyć.

19 lutego udział w „pączkowej” akcji brali też udział uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. O zebraniu 
346,20 zł oraz darowizny w kwocie 500 zł, przekazanej przez Za-
kład Komunalny „Kleszczów”, informuje ZSP na swojej stronie in-
ternetowej.

Za naszym pośrednictwem organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy przyczynili się do upowszechnienia akcji i jej pomyślnego 
przeprowadzenia.

(s)

Przedszkolaki 
przedstawią 

„Królową Śniegu”
zieci z grupy 5-latków z Publicznego 
Przedszkola Samorządowego w Klesz-

czowie zapraszają mieszkańców gminy na 
przedstawienie „Królowa Śniegu”. Mali aktorzy, 
którym gościnnie towarzyszyć mają dziewczynki 
z kółka wokalnego z GOK w Kleszczowie i laure-
atka gminnego konkursu kolęd „Kolędować Ma-
łemu”, wystąpią na prawdziwej scenie teatralnej, 
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.

Spektakl zostanie pokazany w ostatni dzień 
kalendarzowej zimy, 20 marca o godzinie 
17.00. Po przedstawieniu odbędzie się kiermasz 
ozdób, przygotowanych przez rodziców i dzieci 
z przedszkola w Kleszczowie, podczas zorgani-
zowanych wcześniej warsztatów. Akcja charyta-
tywna jest organizowana na rzecz dzieci z Domu 
Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

Aby dostać się na przedszkolny spektakl 
trzeba wykupić bilety – cegiełki. Są one dostęp-
ne w kleszczowskim przedszkolu. Ilość - ogra-
niczona.

Partnerami akcji są: Rada Rodziców i GOK 
w Kleszczowie.

D

U

Udana „pączkowa” akcja
spółpraca Gimnazjum im. Wł. Reymonta z krakowską Fun-
dacją Kapucyni i Misje trwa od czterech lat. Pieniądze ze-

brane w czasie akcji, prowadzonych przez gimnazjalnych wolon-
tariuszy pod opieką nauczycieli, służą do finansowania różnych 
projektów realizowanych w wyniszczonej konfliktami Republice 
Środkowoafrykańskiej (RCA) oraz Czadzie.

Zbieranie datków na pomoc przybiera różne formy. Kwesta pro-
wadzona przez gimnazjalistów w listopadzie 2011 roku była częścią 
projektu „Czadowe dzieci - oczaruj je swoją wrażliwością”. Zebra-
na wtedy kwota (2900 zł) została przeznaczona na budowę szkoły 
w Nzoro. Rok później w kościołach w Kleszczowie i Łękińsku odby-
ła się Niedziela Misyjna, zorganizowana przez uczniów gimnazjum 

we współpracy z Funda-
cją Kapucyni i Misje. Fun-
dusze zebrane wtedy do 
puszek, a także dochód 
ze sprzedaży prawdziwej 
afrykańskiej kawy przynio-
sły łącznie 6,5 tys. zł.

W 2014 roku mia -
ła miejsce pierwsza ak-
cja „Wyślij pączka do Afry-
ki”. Uczniowie gimnazjum 
sprzedawali usmażone 
przez siebie pączki i fa-
worki. W akcję włączył się 
ZSP w Kleszczowie, Urząd 

Gminy Kleszczów, Zakład Komunalny „Kleszczów” i SOLPARK.
– Dzięki poświęceniu wspaniałej młodzieży, a także wielkim ser-

com naszych darczyńców udało się wtedy zebrać kwotę 1698 zł - 
przypomina zajmująca się akcjami na rzecz pomocy RCA nauczy-
cielka gimnazjum, Monika Staryga.

Tegoroczna „pączkowa” akcja z powodu kolizji z zimowymi fe-
riami podzielona została na dwa terminy. Pączki w cenie 2,50 zł 
sprzedawane były w tłusty czwartek (12 lutego) na terenie gminy, 
a tydzień później na terenie szkoły.

 Uczniowie ZSP w akcji

Niełatwa sztuka nadziewania pączka

Plastelinowa twórczość
czeń Szkoły Podstawowej w Łękińsku Michał Grącki to jedna 
z trzech osób, które wywołały plastelinową inwazję w Bełcha-

towie. Brzmi groźnie, a faktycznie sprowadza się do wystawy wielu 
dzieł, wykonanych z barwnej plasteliny. Ta wystawa została otwarta 
25 lutego w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie.

Michał Grącki (na zdjęciu) lubi tworzyć formy przestrzenne z wy-
korzystaniem plasteliny, modeliny, gliny i klocków Lego. Pasjonuje go 
matematyka i nauki przyrodnicze.

Oprócz Michała prace na wystawę „Plastelinowa inwazja” do- 
starczył Mikołaj Gaspar (8-letni uczeń SP nr 3 w Bełchatowie) oraz 
John Booker (12-letni uczeń gimnazjum w Dammartin en Goelle we 
Francji).

O s o b y ,  k t ó r e 
przybyły na otwarcie 
wystawy mogły oglą-
dać prace młodych 
artystów, skoszto-
wać okolicznościo-
wego tortu, a także 
wziąć udział w spe-
cjalnie przygotowa-
nych warsztatach.

Wystawa w beł-
chatowskim MCK bę-
dzie dostępna do 25 
marca.

(s)

W


