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Żłobnica z utrudnieniami
Od paru tygodni trwają w Żłobnicy inten-
sywne roboty drogowe. Zamknięte odcin-
ki drogi powiatowej, utrudnienia w dojeź-
dzie do posesji, nasilony ruch koparek, 
ładowarek i samochodów ciężarowych 
- to codzienność. Przez kilka miesięcy 
będą musieli to znosić mieszkańcy Żłob-
nicy.

Więcej na str. 2

Wędkarze zaczną sezon
10 kwietnia zawodami na zbiorniku Ka-
mień (na zdjęciu) rozpocznie się węd-
karski sezon na terenie gminy Klesz-
czów. Organizatorem zawodów będzie 
bełchatowskie Koło nr 3 „Górnik”. Dwa 
dni wcześniej wędkarze w ramach ak-
cji „Sprzątanie świata” będą porządko-
wać nadbrzeżne tereny nad zbiornikiem 
Winek.

Więcej na str. 10

Dzień Otwarty w ZSP
1 kwietnia dyrektor, grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie serdecznie zapraszają młodzież gimnazjalną wraz z rodzicami na 
Dzień Otwarty.

Więcej na str. 12

Dzień języka 
niemieckiego

Zespół  Szkół  Ponadgimnazja lnych 
w Kleszczowie nawiązał współpracę 
z ośrodkami i instytucjami niemieckimi. 
Wyrasta na jedną z tych placówek, któ-
re promują nowe, coraz ciekawsze formy 
nauczania języka niemieckiego. 

Służą temu inicjatywy takie jak niedawny 
„Dzień języka niemieckiego”. Brali w nim 
udział uczniowie i nauczyciele z czterech 
szkół podstawowych i gimnazjum.

Więcej na str. 8

Wiosenne cięcie
Wiosenną pielęgnację prawie 3300 
drzew, rosnących przy drogach, na pla-
cach i skwerach w Kleszczowie, Łusz-
czanowicach, Łękińsku i Czyżowie, Urząd 

Gminy zlecił Zakładowi Komunalnemu 
„Kleszczów”. W szczegółowym wykazie 
drzew przewidzianych do przycięcia do-
minują cztery gatunki. Oprócz klonów po-
spolitych i jesionolistnych są także lipy 
krymskie i robinie akacjowe.

Więcej na str. 4
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1 do 29 lu tego Urząd Gminy 
w Kleszczowie przyjmował skła-

dane przez rolników wnioski o zwrot czę-
ści podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego. Tym razem o zwrot 
akcyzy wystąpiło 118 producentów rolnych, 
którzy wykazali, że użytkują łącznie ponad 
936 hektarów użytków rolnych. Do złożo-
nych wniosków producenci rolni dołączy-
li faktury VAT na zakup blisko 58.690 litrów 
oleju napędowego. 

- Roczny limit zwrotu na wykazane we 
wnioskach użytki rolne wynosi 80.561,09 zł 
- wyjaśnia Anita Mielczarek, kierownik Re-
feratu Podatków i Opłat Lokalnych. - Wyni-
ka to z ilości użytków rolnych, pomnożonej 
przez stawkę zwrotu podatku (czyli 1 zł za 1 
litr oleju napędowego) oraz przez liczbę 86 

- jest to ilość oleju napędowego, przysługu-
jąca na 1 hektar.

Kwota zwrotu należnej rolnikom akcyzy, 
wyliczona przez Referat Podatków i Opłat 
Lokalnych, wyniesie łącznie 57.943,84 zł. 
Decyzje dotyczące zwrotu części podatku 
akcyzowego wydane zostaną w terminie 30 
dni od dnia złożenia wniosku, natomiast wy-
płata kwoty zwrotu producentom rolnym na-
stąpi w terminie od 1 kwietnia do 30 kwiet-
nia 2016 r.

Zbliża się sezon wiosennych prac 
w polu. Zachęcamy rolników do skrupulat-
nego zbierania faktur za zakupy oleju napę-
dowego. Będą je mogli rozliczyć w sierpniu, 
składając wnioski o zwrot akcyzy za kolej-
ne półrocze.

JS

k o ń c a  l u t e g o  U r z ą d  G m i n y 
w Kleszczowie przyjmował wnioski 

o przyznanie stypendiów motywacyjnych i 
socjalnych uczniom szkół podstawowych, 
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 
Złożono w sumie 362 wnioski o stypen-
dium motywacyjne, w tym: ● 255 wniosków 
o przyznanie stypendium za wyniki w na-
uce, ● 96 wniosków o przyznanie stypen-
dium za szczególne osiągnięcia, ● 11 wnio-
sków o przyznanie stypendium socjalnego.

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków 
przyznano 346 stypendiów motywacyjnych 
dla uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjum i szkół ponadgimnazjalnych. 

Szczegółowy podział wygląda tak:
•  za wyniki w nauce stypendium moty-

wacyjne otrzymało 255 uczniów - łącz-
na kwota 159.870 zł,

•  za szczególne osiągnięcia stypendia 
motywacyjne otrzymało 91 uczniów - 
łączna kwota 36.150 zł,

•  stypendia socjalne otrzymało 11 
uczniów - łączna kwota 18.000 zł.

W pięciu złożonych wnioskach stwier-
dzono nie spełnienie regulaminowych kryte-
riów i zostały one rozpatrzone negatywnie.

Wypłata przyznanych stypendiów roz-
poczęła się 23 marca. 

JS

Na drogach  
w Żłobnicy 

nwestycja, której generalnym wy-
konawcą jest Skanska S. A., prze-

biega w dobrym tempie. Marcowa aura jak 
dotąd nie utrudniała zbytnio prowadzenia 
robót. Nie było nadmiernych opadów desz-
czu i śniegu, robotnikom nie dawały się też 
we znaki silne przymrozki.

Po południowej stronie drogi gminnej, 
nazywanej „Warszawką”, układane są rury 
gazowe. Prace posuwają się dość szybko, 
bo nowy gazociąg o przekroju 90 mm po-
wstaje ze zgrzewanych 12-metrowych od-
cinków.

Uzupełnianie infrastruktury i wymiana 
starych sieci zostały poprzedzone rozbiór-
ką chodników bądź ścieżek rowerowych. 
Stare nawierzchnie asfaltowe sfrezowano. 
Z powodu robót drogowych utrudniony jest 
dojazd nie tylko do niektórych posesji, ale 
też do punktu widokowego w Żłobnicy.

Na tych odcinkach, które zamknię-
te będą w drugim etapie inwestycji, trwa-
ją prace przygotowawcze. Widać to m.in. 
po wschodniej stronie drogi powiatowej nr 
1901E, gdzie usuwane są stare rozrośnięte 
krzewy iglaków. 

Przypomnijmy, że rozbudowa czterech 
odcinków dróg wraz z budową infrastruk-
tury technicznej w Żłobnicy dotyczy dróg o 
łącznej długości ponad 5,7 km. Najdłuższy 
przewidziany do rozbudowy fragment drogi 
powiatowej liczy ok. 4,5 km.
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Prawie 58 tys. zł akcyzy do zwrotu

Marcowa wypłata stypendiów

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ofertowy

(tylko dla mieszkańców gminy Kleszczów)

na sprzedaż kostki betonowej „behaton”, „fala” oraz „Holland”, 
pochodzącej z rozbudowy dróg powiatowych i gminnych w Łękińsku i Żłobnicy oraz 
z modernizacji placu przy OSP Żłobnica i placu przy domu kultury w Antoniówce.
Składanie ofert na przetarg dnia 4 kwietnia 2016 roku do godz. 12.00 (odbiór kostki 
w dniach od 5 kwietnia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. w godz. 9.00-15.00 na placu do zi-
mowego utrzymania dróg w Żłobnicy).
Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są na stronie internetowej www.bip.klesz-
czow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Urzę-
dzie Gminy, pok. nr 5, ul. Główna 45 wraz ze wzorem oferty oraz wykazem ilości (pakie-
tów) i ceny wywoławczej.

DNI KLESZCZOWA - zaproszenie do składania ofert
Wójt Gminy Kleszczów zaprasza do składania ofert na:

● przyznanie wyłączności obsługi gastronomiczno-handlowej 
● przyznanie wyłączności obsługi Wesołego Miasteczka 
podczas imprezy plenerowej DNI KLESZCZOWA ‘2016, która odbędzie się w dniach 28 
i 29 maja br. na stadionie w Kleszczowie przy ul. Sportowej.
Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. 
Główna 47, 97-410 Kleszczów lub za pośrednictwem poczty - decyduje data wpływu ofert 
do siedziby Urzędu Gminy w Kleszczowie. Oferty przyjmowane będą do dnia 8 kwietnia 
2016 roku do godziny 15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, jakie powinny spełniać składane oferty, 
umieszczone są na stronie internetowej: www.kleszczow.pl.



16-31 III 2016 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  3

KOMUNIKATY
Termin zapłaty za odbiór odpadów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości oraz 
zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż 15 
kwietnia upływa termin zapłaty I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przele-
wem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Ogrodnicze targi w Piotrkowie
W niedzielę 17 kwietnia z inicjatywy Urzędu Gminy w Kleszczowie zostanie zorgani-

zowany edukacyjny wyjazd dla mieszkańców gminy na XI Piotrkowskie Targi Ogrodnicze 
,,Pamiętajmy o ogrodach”. Na targach można będzie poznać ofertę z zakresu projektowa-
nia ogrodów, kupować sadzonki drzew i krzewów, nasiona, narzędzia i sprzęt ogrodniczy. 
Targom towarzyszyć będą prezentacje rękodzieła ludowego, kiermasze, konkursy.

Zapisy na wyjazd w Urzędzie Gminy (pok. 26, tel. 44 731-31-10 wew. 131) do wyczer-
pania limitu miejsc na jeden autobus. Wstęp na teren targów jest bezpłatny. Wyjazd o 
godz. 9.00 z parkingu przy Urzędzie Gminy, planowany powrót ok. 14.30.

Kiedy odbiór kompostowników?
Podczas trzeciej już tury zapisów na kompostowniki Urząd Gminy w Kleszczowie przy-

jął zgłoszenia ponad 40 mieszkańców. Użyczony bezpłatnie sprzęt będą oni chcieli wy-
korzystać do samodzielnego zagospodarowania bioodpadów. 16 marca gmina podpisała 
umowę na dostawę 50 sztuk 900-litrowych kompostowników. Po ich odbiór będzie można 
się zgłaszać do Zakładu Komunalnego „Kleszczów” w drugiej połowie kwietnia.

Po zebraniach 
wiejskich

ażda tura zebrań wiejskich, orga-
nizowanych w sołectwach, to dla 

mieszkańców okazja do wysłuchania in-
formacji, zadawania pytań władzom samo-
rządowym, a także składania wniosków i 
zgłaszania spraw interwencyjnych. Wnioski 
przyjęte podczas zebrań trafiają w pierw-
szej kolejności do rozpatrzenia na wspólne 
posiedzenie komisji stałych Rady Gminy.

W czasie tegorocznego cyklu zebrań 
(przypomnijmy, że odbywały się w okresie 
od 4 do 24 lutego) zapisano w protokołach 
łącznie 39 wniosków. W tej liczbie najwięk-
szy udział mają propozycje przegłosowane 
na zebraniu w Kleszczowie. Jego uczestni-
cy przyjęli ich aż 10. Jak zwykle większość 
wniosków, będących pokłosiem zebrań w 
sołectwach, ma charakter inwestycyjny. 
Zdarzają się także wnioski natury organi-
zacyjnej.

Listę spraw ważnych dla danego so-
łectwa uzupełniają tematy zgłaszane przez 
rady sołeckie. W tym roku rady zgłosiły w 
sumie 10 wniosków, z czego aż 6 to propo-
zycje wypracowane przez Radę Sołecką w 
Łuszczanowicach. Pozostałe cztery wnioski 
przedstawione zostały przez rady z Łękiń-
ska i Czyżowa.

W trakcie zebrań mieszkańcy korzysta-
ją z możliwości zgłaszania tematów - in-
terwencji. Sprawy wymagające wysyłania 
pism i zapytań do innych instytucji zwykle 
wymagają co najmniej kilkunastodniowego 
czasu na rozwiązanie lub wyjaśnienie. Te, 
które zależne są wyłącznie od Urzędu Gmi-
ny są załatwiane „bez zbędnej zwłoki”.

Tak było np. z realizacją jednego z te-
matów podniesionych podczas zebrania w 
Kleszczowie. Chodziło o odsłonięcie stare-
go bocianiego gniazda, usytuowanego na 
wysokim drzewie, na terenie posesji pani 
Święciak. 16 marca obcięte zostały rozro-
śnięte gałęzie korony drzewa.

Plonem pierwszego w tym roku cyklu 
zebrań sołeckich jest łącznie 21 tematów, 
które przez protokolantów zebrań zosta-
ły odnotowane pod hasłem „Interwencje”. 
Sprawy zgłosili uczestnicy dziewięciu ze-
brań, jedynie w Rogowcu nie było ani jed-
nego zgłoszenia.

JS

K

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna 

pozyskanego z zadania „Rozbudowa drogi powiatowej w Żłobnicy’’
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, 
który zaoferuje najwyższą cenę brutto za drewno. Całkowita ilość drewna - 6,12 m3.
Ustalona przez Sprzedającego minimalna cena wywoławcza brutto za drewno w poszczególnych 
stosach:

Termin składania ofert upływa z dniem 05.04.2016 r. o godz. 15.00. Miejscem składania ofert jest
kancelaria ogólna UG w Kleszczowie. Termin otwarcia ofert: 05.04.2016 r. o godz. 15.15.
Otwarcie nastąpi na sali nr 16 w UG w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegóły dotyczące przetargu wraz z wzorem oferty dostępne są na stronie internetowej 
www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
oraz w Urzędzie Gminy, pok. nr 25, ul. Główna 47.

Numer stosu Gatunek Ilość w m3 Cena wywoławcza (w zł)

1 brzoza 0,36 64,15

2 dąb 2,13 379,57

3 jesion 1,26 224,53

4 olsza 1,12 139,10

5 jesion 1,25 222,75
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Pamiętaj o przekazaniu 1%!
ozostało nieco ponad 30 dni na złożenie osobistego PIT-a. Przy jego 
składaniu pamiętajmy o przekazaniu 1% organizacjom pożytku publicz-

nego. Wiele z nich fundusze na prowadzenie działalności czerpie z tego właśnie 
źródła. Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, na koniec 2014 r. w 
KRS zarejestrowanych było 8 887 organizacji pożytku publicznego (stowarzyszeń, 
fundacji, stowarzyszeń kultury fizycznej oraz kościelnych osób prawnych). Najczę-
ściej prowadziły one działalność związaną z udzielaniem pomocy osobom niepeł-
nosprawnym (16,98%), z edukacją (11,91%) oraz kulturą fizyczną (10,91%). 

Z „Informacji dotyczącej kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób 
fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 
r.” Ministerstwa Finansów dowiadujemy się, że w zeszłym roku chęć przekaza-
nia 1% zadeklarowało prawie 12 i pół miliona Polaków. Wsparli oni organizacje 
pożytku publicznego kwotą 557,6 mln zł. Było to o ponad 50 mln zł więcej niż w 
roku 2014. Aktualną listę organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione 
do otrzymywania 1% podatku dochodowego za 2015 r. znajdziemy pod adresami: 
www.pozytek.gov.pl oraz www.mpips.gov.pl.

JS

Pielęgnacja  
gminnej zieleni

arta powierzenia zadania precyzyjnie opisuje jakie czyn-
ności wchodzą w zakres wiosennych cięć, zleconych Za-

kładowi Komunalnemu „Kleszczów”. Chodzi o usunięcie suchych 
i obumierających gałęzi, a także o prześwietlenie i korekcję koron 
poszczególnych drzew. W przypadku drzew, które nieprawidłowo 
przycięto w poprzednich latach głównym celem pielęgnacji ma być 
odtworzenie ich koron.

Z tegorocznych cięć pielęgnacyjnych zostały wyłączone drzewa 
najmłodsze, posadzone w latach 2013, 2014 i 2015.

Kolejna karta powierzenia dotyczy zadania „Utrzymanie i kon-
serwacja zieleni na terenie Gminy Kleszczów”. W tym przypadku 
pracownicy Zakładu Komunalnego „Kleszczów” mają zajmować się 
pielęgnacją trawników oraz skupin krzewów, pnączy i żywopłotów. 
Ich zadaniem będzie poza tym kompleksowa pielęgnacja tzw. ró-
żanek, wykaszanie terenów gminnych, włączanie zraszaczy służą-
cych do nawadniania terenów zielonych.

W szczegółowym wykazie miejsc, w których Zakład Komunal-
ny „Kleszczów” ma zadbać o tereny zielone umieszczonych zosta-
ło 16 takich punktów w Kleszczowie, 8 w Łękińsku, 7 w Łuszczano-
wicach, po 4 w Czyżowie i Wolicy, po 2 w Antoniówce, Rogowcu 
i Żłobnicy oraz pojedyncze miejsca w Dębinie i Kamieniu. 

Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, opisane w karcie powierze-
nia, mają być realizowane od 15 kwietnia do 30 listopada tego roku. 

JS

Dom Pomocy Społecznej...
. . .św. Barbary w Kleszczowie zaprasza wszystkich za-
interesowanych na pobyt na podstawie umowy cywilno-
prawnej (bez skierowania) już od 1 kwietnia 2016 r. Do-
datkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Domu  
tel. 690-018-170 lub pracownika socjalnego tel. 690-018-772.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Domu Pomocy Spo-
łecznej św. Barbary w Kleszczowie mogą składać CV osobiście 
w godzinach pracy DPS-u od 7 do 15 lub wysyłać na adres ma-
ilowy: dom.sw.barbary@gmail.com.

W potrzebie sięgnij  
po poradnik RSO

egionalny System Ostrzegania to działająca od 2014 r. usłu-
ga, która umożliwia powiadamianie obywateli o różnego ro-

dzaju lokalnych zagrożeniach. Powiadamianie odbywa się za pośred-
nictwem: ● internetowych stron urzędów wojewódzkich, ● naziemnej 
telewizji cyfrowej, ● w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 
w programach regionalnych (w standardzie HbbTV, w telegazecie, 
z wykorzystaniem napisów DVB), ● w aplikacji na telefon. Od 1 lipca 
2015 ostrzeżenia przed najważniejszymi zagrożeniami są rozsyłane 
także poprzez wiadomości SMS.

Ważnym,  a le 
chyba niedocenia-
nym e lemen tem 
RSO są także po-
radniki postępowa-
nia w sytuacjach 
kryzysowych. Znaj-
dziemy je, wcho-
d z ą c  n a  s t r o n ę 
http://mac.gov.pl/
projekty/regionalny-
-system-ostrzega-

nia-rso. W zakładce „Poradniki RSO” znajdziemy krótkie instrukcje, 
radzące jak postępować w przypadku różnych zagrożeń, a także w 
sytuacjach, z którymi nie mamy do czynienia  na co dzień.

Chodzi na przykład o: ● alarm bombowy, ● bezpieczne fajer-
werki, ● bezpieczny wypoczynek, ● burze i nawałnice, ● katastrofy 
budowlane, ● niebezpieczna przesyłka, ● niewypały i niewybuchy, 
● pierwsza pomoc, ● pożar w budynku mieszkalnym, ● skażenie 
substancją toksyczną, ● upały, ● wichury, ● zagrożenie terrory-
styczne, ● zatrucie czadem, ● zatrucie substancjami psychoaktyw-
nymi, ● zima, ● powódź.

Większość informacji na wspomnianej stronie została podana 
w plikach DOC lub PDF, w wielu przypadkach uzupełnieniem są in-
strukcje w wersjach graficznych.
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Trwa kwalifikacja wojskowa
ężczyźni urodzeni w roku 1997 powinni stawić się przed 
Powiatową Komisją Lekarską. Zgodnie z zarządzeniem 

wojewody łódzkiego tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpoczęła 
się 29 lutego i potrwa do 5 kwietnia. Oprócz rocznika 1997 dotyczy 
ona też mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie po-
siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej wezwane zostały też kobiety urodzone 
w latach 1992-1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czyn-
nej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzy-
skania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 
2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierw-
szy powinna mieć z sobą: ● dowód osobisty lub inny dokument po-
zwalający na ustalenie tożsamości, ● aktualną fotografię o wymia-
rach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, ● posiadaną dokumentację 
medyczną oraz wyniki badań specjalistycznych, ● dokumenty, 
stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Powiatowa Komisja Lekarska mieści się w Bełchatowie przy ul. 
Czaplinieckiej 66. Zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji męż-
czyźni z rocznika 1997, zamieszkali na terenie gminy Kleszczów, 
powinni się zgłosić do kwalifikacji 1 kwietnia.

Za przeprowadzenie kwalifikacji w każdym powiecie odpowia-
dają władze powiatu. Jak czytamy na stronie internetowej Sta-
rostwa Powiatowego w Bełchatowie „nieotrzymanie wezwania 
imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i ter-
minie jej przeprowadzania na danym terenie informują rozplakato-
wane obwieszczenia wojewody. Osoba, która z ważnych przyczyn 
nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym ter-
minie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza 
(prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce poby-
tu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, 
który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa”.
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„Szpikomania” po raz szósty
kcja honorowego krwiodawstwa połączona z rejestra-
cją potencjalnych dawców szpiku kostnego odbędzie się 

w kwietniu w SOLPARKU. To kolejna inicjatywa Gminnego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie. Poprzedzi ją pre-
lekcja służąca upowszechnianiu wiedzy na temat dawstwa szpiku 
kostnego.

- 7 kwietnia o godz.12.45 w auli SOLPARKU odbędzie się pre-
lekcja na ten temat - zapowiada Marek Kaczmarczyk, przedstawi-
ciel zarządu Gminnego Klubu HDK. - Zapraszamy na nią uczniów 
gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, a 
także wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Prelekcję po-
prowadzi przedstawiciel ŁODSz z Łodzi. Udział weźmie także 
mieszkaniec gminy Kleszczów, który w ubiegłym roku oddał swoje 
komórki macierzyste dla chorej z Niemiec. Opowie o tym, jak prze-
biegał zabieg pobrania komórek.

Aby znaleźć się w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych 
Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej POLTRANSPLANT trzeba od-
dać próbkę krwi. Akcja rejestracji potencjalnych dawców będzie 
prowadzona 15 kwietnia, a więc w tym samym dniu co druga w tym 
roku akcja honorowego krwiodawstwa.

- Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie osoby w przedziale 
wiekowym 18 do 50 lat, o przybycie 15 kwietnia w godzinach 9:00 
do 12:00 do SOLPARKU i zarejestrowanie się - zachęca przedsta-
wiciel kleszczowskiego klubu HDK.
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Seminarium „ABC biznesu”
ojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Centrum Informacji i Pla-
nowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybu-

nalskim zaprasza wszystkich chętnych do udziału w seminarium 
„ABC biznesu". Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do 
osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej 
oraz do działających już przedsiębiorców, którzy poszukują alterna-
tywnych źródeł finansowania swej działalności. Seminarium odbę-
dzie się w dniach od 19 do 21 kwietnia w godz. 9.00-14.00 w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, 
Al. 3 Maja 33.

Seminarium zakończy prezentacja dobrych praktyk przedsię-
biorczości mieszkańców regionu piotrkowskiego. Uczestnicy otrzy-
mają też wydawnictwa książkowe: poradniki dla początkujących 
przedsiębiorców. Udział w seminarium jest bezpłatny. Aby zareje-
strować się na seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszenio-
wy, dostępny na stronie internetowej: Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy w Łodzi oraz w siedzibie CIiPKZ. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące spotkania można 
uzyskać pod numerem tel. 44/ 649-60-87, faks 44/ 647-74-01 oraz 
pod adresem e-mail: cizpt@wup.lodz.pl.
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Jak wypełniać  
wnioski o dopłaty?

akie zasady wypełniania wniosków o unijne dopłaty obo-
wiązywać będą w 2016 roku? Na jakie stawki płatności 

mogą liczyć rolnicy w tym roku? Jakie dokumenty będą potrzebne 
przy wypełnianiu wniosku obszarowego? Obowiązki rolnika doty-
czące zazieleniania – to główne zagadnienia, które były przedmio-
tem szkolenia, przygotowującego rolników do składania wniosków 
o tegoroczne dopłaty obszarowe.

Szkolenie zorganizowane przez Urząd Gminy w Kleszczowie 
we współpracy z Rejonowym Zespołem Doradców ŁODR w Beł-
chatowie odbyło się 18 marca. Zainteresowani rolnicy zebrali się w 
sali Urzędu Stanu Cywilnego. Spotkanie poprowadził przedstawi-
ciel Biura Powiatowego ARiMR w Bełchatowie, Dominik Szajbler.
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Doceniona aktywność koła PTSM
rugie miejsce oraz tytuł Najlepszego Koła PTSM 2015 roku wywalczyło Szkolne Koło PTSM działają-
ce w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. W rywalizacji zorganizowanej przez Zarząd Oddziału Te-

renowego PTSM w Piotrkowie Trybunalskim pod uwagę były brane takie kryteria, jak: udział w imprezach raj-
dowych, samodzielna organizacja imprez, liczba członków, a także inne rodzaje 
działań, służące np. dokumentowaniu działalności koła.
- Najwięcej, bo aż 50 punktów uzyskaliśmy za udział członków naszego koła 
w rajdach organizowanych w naszym regionie - mówi opiekun Szkolnego Koła 
PTSM, Agnieszka Szczęsna. - W okresie od marca do listopada ub. roku by-
liśmy m.in. w Czerniewicach, Lubochni, Czarnocinie, Rokicinach, Wolborzu, 
Brzustowie, Szczercowie, Tomaszowie i Będkowie.
Szkolne Koło PTSM przy SP w Kleszczowie liczyło w 2015 roku 63 człon-
ków. Działalność koła i turystykę promują m.in. poprzez opracowywanie gazet-
ki ściennej.
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Sukcesy w powiatowych 
konkursach

5 marca laureaci Ogólnopolskiej Olim-
piady Matematycznej „OLIMPUS” repre-
zentowali Szkołę Podstawową w Klesz-
czowie w VIII Powiatowym Konkursie 
Matematycznym w Bełchatowie. Aż czwo-
ro uczniów z Kleszczowa znalazło się w 
pierwszej dziesiątce. Najlepszy wynik uzy-
skał Marcin Nowacki, zajmując II miejsce. 
Na podium znalazła się też Aleksandra Ma-
zur (III miejsce). Małgorzata Załoga była 
piąta, a Jakub Mazur - dziewiąty. Niezły wy-
nik (XI miejsce) uzyskał ponadto Mateusz 
Bujacz. Uzdolnieni matematycznie ucznio-
wie SP Kleszczów zgarnęli w Bełchatowie 
najwięcej dyplomów i nagród.

***
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicz-

nych w Radomsku był 4 marca miejscem III 
edycji powiatowego konkursu „Interaktyw-
ny spacer po krajach niemieckojęzycznych”. 
Konkursowe zadania, których rozwiązywa-
niem zajmowało się ponad 30 uczniów, do-
tyczyły Niemiec, Szwajcarii i Austrii, a ści-
ślej mówiąc - ich kultury, geografii, polityki 
i realiów codziennego życia. Do konkur su 
zgłoszone zostały też dwie uczenni ce klesz-
czowskiego gimnazjum - Svenja Mi kła   -
szewska oraz Julia Sołtys z klasy II c. Julia 
wykazała się wyjątkowo bogatą wiedzą, od-
nosząc zwycięstwo w tym konkursie.

Na zdjęciu: Julia Sołtys  
(druga z lewej) i jej nauczycielka 

Agnieszka Reszka (trzecia z lewej)

Miesiąc matematyki
Co roku w marcu Szkoła Podstawo-

wa w Kleszczowie obchodzi Miesiąc Ma-
tematyki. Uczniowie przygotowują się do 
różnych konkursów szkolnych i pozasz-
kolnych, w tym do Powiatowego Konkur-
su Matematycznego w Bełchatowie oraz 
Międzynarodowego Konkursu Matema-
tycznego „Kangur”. W szkole prowadzone 
są dodatkowe zajęcia fakultatywne, pod-
czas których zainteresowani uczniowie po-
znają zagadnienia wykraczające poza pod-
stawę programową szkoły podstawowej. 
Prowadzone są zajęcia otwarte, ucznio-
wie rozwiązuję zagadki, rebusy i łamigłów-
ki matematyczne. W tym roku akcja Marzec 
Miesiącem Matematyki związana jest z pol-
skimi przysłowiami.

Jakie miejsca pracy  
oferuje hotel?

Podczas dni otwartych Hotelu Ande-
l's w Łodzi grupa 30 uczniów Gimnazjum 
im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie odby-
ła zajęcia zawodoznawcze, poznając pra-
cę osób, które w hotelu wykonują takie za-
wody, jak: hotelarz, recepcjonista, kucharz, 
kelner, barman, koordynator bankietów, 
masażysta oraz pokojówka.

Uczniowie próbowali swoich sił w kon-
kursach: na przygotowanie obiadu, deseru, 
drinków bezalkoholowych, a także w obie-
niu warzyw i dekorowaniu stołu. Nasi gim-
nazjaliści pokazali się z jak najlepszej stro-
ny. „Klaudia Komorowska została mistrzem 
obierania cebuli i marchewki, Zosia Rut-

kowska przygotowała najsmaczniejszy de-
ser „Pistacjowa Chmurka”, Magdalena Mu-

ciąg dalszy na str. 12

Szkolne wieści Savoir vivre 
tematem 

filmowych etiud
emat ogólnopolskiego konkursu „Od 
ignoranta do eleganta” na krótko-

metrażowy film, promujący zasady savo-
ir-vivre’u, brzmi: „Co kraj, to obyczaj, czy-
li grzeczność nasza i obca”. W regulaminie 
znajdujemy przykładowe tematy filmów. Są 
to: skuteczna, etyczna i kulturalna komuni-
kacja osób z różnych krajów; zasady prece-
dencji; sposoby wyrażania różnych emocji; 
sposoby rozpoczynania i kończenia roz-
mów; rola i formy pytań grzecznościowych. 
Film może też dotyczyć takich kwestii, jak: 
granice prywatności, granice wolności, tytu-
latura, stosunek do czasu, sposoby ubiera-
nia się, sposoby spożywania posiłków, za-
chowanie w miejscach publicznych.

Organizatorem czwartej edycji konkur-
su jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie. Konkursowe filmy zrealizo-
wane przez uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych powinny być dostar-
czone do sekretariatu szkoły do 29 kwiet-
nia. Filmy powinny trwać od 3 do 6 minut, 
a na płytach DVD należy je zapisać w for-
macie zgodnym z Windows Media Play-
er. Każda szkoła może zgłosić do konkur-
su dwie prace.

O swój udział mogą powalczyć tak-
że zespoły klasowe z ZSP w Kleszczowie, 
uczestniczące w szkolnym etapie, w ra-
mach którego wybrany zostanie film (lub fil-
my) do etapu ogólnopolskiego. Regulami-
ny są zamieszczone na stronie internetowej 
www.zspkleszczow.pl.

„Jeżeli w filmach przysłanych na kon-
kurs zostaną wykorzystane fragmenty 
utworów chronionych prawem autorskim, 
to uczestnik konkursu musi zdobyć zgodę 
na ich wykorzystanie od właściciela praw. 
Zaleca się uczestnikom wykorzystywanie 
utworów udostępnionych na otwartych li-
cencjach” - to jeden z fragmentów regula-
minu.

Listę laureatów poznamy do 13 maja. 
Do finałowej gali, zaplanowanej na 3 
czerwca, zostanie wybranych po sześć fil-
mów z każdej z dwóch kategorii. Jednemu 
z nich publiczność będzie mogła przyznać 
swoją nagrodę. Zwycięzcy otrzymają dyplo-
my i nagrody rzeczowe. Tak jak w każdym 
festiwalu filmowym przewidziane są tak-
że nagrody dla najlepszego aktora i najlep-
szej aktorki.

Aktualne informacje na temat konkursu 
można znaleźć na stronie internetowej ZSP 
w Kleszczowie, w zakładce „Od ignoran-
ta do eleganta”. Na stronie szkoły dostęp-
ne są także filmy nagrodzone w poprzed-
nich edycjach.
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Policyjne podsumowanie
unkcjonariusze policji najbardziej widoczni są podczas akcji prowadzonych na drogach, a także 
wtedy, gdy obstawiają plenerowe imprezy rozrywkowe lub wydarzenia sportowe.

Bezpieczniej na drogach
Rok 2015 w przeciwieństwie do 2014 nie obfitował w zbyt dużą ilość wypadków na drogach gminy Klesz-

czów. W policyjnej statystyce odnotowano 8 takich zdarzeń czyli trzykrotnie mniej niż rok wcześniej, kiedy mia-
ły miejsce 24 wypadki drogowe. Skutek ośmiu wypadków to jedna ofiara śmiertelna i 12 rannych osób. W 2014 
były 2 ofiary śmiertelne oraz 34 osoby ranne.

Jak tłumaczyć tak dużą zmianę? W policyjnym sprawozdaniu jest podkreślany fakt rozbudowy drogowej in-
frastruktury w gminie. Wiadomo – ronda zamiast klasycznych skrzyżowań, bezpieczne trasy dla rowerzystów i 
pieszych, dobrze oświetlone nocą odcinki dróg, nowe rozwiązania i znaki ostrzegawcze na najbardziej uczęsz-
czanych przejściach – wszystko to ma bez wątpienia wpływ na poprawę warunków lokalnego ruchu drogowe-
go. Medal ma jednak dwie strony. O tej drugiej także możemy przeczytać w policyjnym sprawozdaniu. Szero-
kie, równe drogi z niewielkim natężeniem ruchu stanowią pokusę dla motocyklistów. „Osoby poruszające się 
tymi pojazdami z uwagi na jakość dróg coraz częściej wybierają do jazdy rekreacyjnej  teren Gminy Kleszczów” 
– czytamy.

Informację o stanie bezpieczeństwa na drogach warto uzupełnić danymi o liczbie kolizji drogowych. W ze-
szłym roku była ona tylko nieznacznie niższa niż w 2014 roku. Odnotowano ich 33 (w roku 2014 - 30).

Więcej nietrzeźwych kierowców
„19 października 2015 roku o godzinie 17.10 w Łuszczanowicach (gmina Kleszczów) 32-letni krakowianin 

widząc nietrzeźwego mężczyznę wsiadającego na parkingu do mazdy 323 i ruszającego samochodem, dobiegł 
do niego i wyciągnął kluczyk ze stacyjki uniemożliwiając odjechanie.  Wezwani na miejsce policjanci potwier-
dzili w badaniu nietrzeźwość 51-letniego mieszkańca gminy Sulmierzyce. W organizmie kierujący mazdą miał 
2,26 promila alkoholu. Jak się okazało, nie posiada uprawnień do kierowania samochodem”.

„W sobotę, 7 listopada 2015 roku, funkcjonariusze przerwali w Łękińsku (gmina Kleszczów) jazdę 24-let-
niego mieszkańca powiatu bełchatowskiego, który kierował BMW mając 2,48 promila alkoholu w organizmie”.

To tylko dwie informacje z policyjnego biuletynu, który jest zamieszczany na internetowej stronie Komendy 
Powiatowej Policji w Bełchatowie. Nietrzeźwi kierujący stanowią duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nieste-
ty - pomimo zaostrzenia kar wcale ich nie ubywa. W gminie Kleszczów w 2015 roku funkcjonariusze zatrzymali 
aż 17 osób, które kierowały pojazdami będąc w stanie nietrzeźwości. Piszemy „aż”, bo w porównaniu z rokiem 
2014, kiedy zatrzymanych było 11 nietrzeźwych kierujących, jest to wzrost o ponad 50 procent.

Policjanci na meczach, imprezach i w akcjach prewencyjnych
Zapewnianie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osób uczestniczących w plenerowych imprezach 

sportowych i kulturalnych to jedno z najbardziej absorbujących zadań dla lokalnego Posterunku Policji. W 2015 
roku policjanci zabezpieczyli 26 meczów piłki nożnej, rozgrywanych na boiskach w Kleszczowie i Wolicy. Trzy 
duże imprezy rekreacyjne, które także wymagały udziału sił policyjnych to czerwcowe Dni Kleszczowa, sierp-
niowe Dożynki Gminne oraz wrześniowa impreza Red Bull 111 Megawatt.

„W trakcie tych imprez i uroczystości nie odnotowano poważniejszych przypadków zbiorowego zakłócenia 
ładu i porządku publicznego, przestępstw o charakterze chuligańskim oraz czynów skierowanych przeciwko ży-
ciu i zdrowiu” - czytamy w rocznym sprawozdaniu.

Stały element prewencyjnych działań policji to programy i akcje podejmowane w całym kraju. W gmi-
nie Kleszczów, tak jak poprzednich latach, mieliśmy do czynienia z takimi akcjami, jak: „Bezpieczne ferie” czy 
„Bezpieczne wakacje”. Służyły one głównie przygotowaniu najmłodszych do bezpiecznego korzystania z atrak-
cji do których będą miały dostęp w wolnym od nauki czasie.

Inne prewencyjne programy realizowane w 2015 roku to „Bezpieczna droga do szkoły” i „Niechronieni 
użytkownicy dróg”.

Współpraca z instytucjami
Policjanci z kleszczowskiego posterunku dla poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców współdziała-

ją z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Przykładem mogą być wspólne działania kontrolne podejmowane 
z pracownikami Urzędu Gminy w Kleszczowie. Ich celem było np. sprawdzenie prawidłowego oznaczenia po-
sesji, a także zwrócenie uwagi na to, czy właściciele psów skutecznie zabezpieczają je przed wydostaniem się 
poza obręb posesji.

Inne przykłady włączania się policji w sprawy gminne to przeciwdziałanie zjawiskom społecznej patologii, 
pomoc osobom uzależnionym oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Odbywało się to poprzez współpracę z Ze-
społem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie (wspólna realizacja procedury Niebieskiej Karty), Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kleszczowie (wspólne działania podejmowane w rodzinach patologicz-
nych, udzielanie asysty pracownikom socjalnym), Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Kleszczowie (kierowanie wniosków o leczenie osób uzależnionych).

W podsumowaniu kierownik Posterunku Policji w Kleszczowie, Jarosław Popławski podkreślił, że „na tere-
nie gminy nie notuje się przestępstw gatunkowo najcięższych, w sposób bezpośredni wpływających na poczu-
cie bezpieczeństwa mieszkańców takich jak: rozbój, wymuszenie rozbójnicze, kradzież rozbójnicza, zgwałce-
nie oraz przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Problemu nie stanowi również przestępczość nieletnich. Liczba 
czynów karalnych popełnianych przez nieletnich porównując ją z liczbą ujawnionych przestępstw i wykroczeń 
jest znikoma. W roku 2015 czynów karalnych popełnionych przez nieletnich ujawniono jedynie 6”.

J. Strachocki

F
Z historii gminy Kleszczów

Kiedy  
nie było gmin
dziesiątym roku istnienia PRL wła-
dza ludowa przeprowadziła reformę 

administracyjną. Polegała ona na utworze-
niu nowych, mniejszych od gminy jedno-
stek podziału administracyjnego wsi. Były 
nimi gromady.

Gromady istniały co prawda także 
wcześniej, ale nie były samodzielnymi pod-
miotami, a jedynie jednostkami pomocni-
czymi gmin (tak jak obecne sołectwa). Gro-
mady utworzone w 1954 roku były znacznie 
większe od poprzednich gromad (choć 
dużo mniejsze od dotychczasowych gmin). 
Zabieg z tą reformą miał głównie znaczenie 
propagandowe i miał podkreślać rzekomy 
wpływ ludu na rządzących. „Gromadzką” 
reformę uzasadniano potrzebą „zbliżenia 
organów władzy państwowej do ludności 
wiejskiej”. Dotychczasowe gminy w opinii 
reformatorów były zbyt duże i ludne, przez 
co mieszkańcy mieli niedostateczną kon-
trolę nad działalnością gminnych rad naro-
dowych.

***
Nowy szczebel administracji powstał 

na mocy ustawy z 25 września 1954 roku. 
Decyzje związane z podziałem wojewódz-
twa łódzkiego na gromady Wojewódzka 
Rada Narodowa w Łodzi podjęła już 4 paź-
dziernika 1954 roku. Organami władzy pań-
stwowej w tych najmniejszych jednostkach 
zostały gromadzkie rady narodowe. Po-
czątkowo były wybierane na okres 3 lat. Od 
1958 roku ich kadencję wydłużono do czte-
rech lat. Organem wykonawczym i zarzą-
dzającym gromadzkimi radami narodowymi 
były natomiast prezydia GRN.

Dokumenty zachowane w piotrkowskim 
Archiwum Państwowym pokazują, jakimi 
sprawami zajmowały się w latach 50. i 60. 
prezydia GRN oraz same gromadzkie rady. 
Oprócz protokołów z sesji sięgnąć tu moż-
na do protokołów z posiedzeń prezydiów 
GRN i do akt z obrad komisji. W struktu-
rze gromadzkich rad narodowych funkcjo-
nowały w tamtych czasach m.in. komisje: 
dróg i mienia gromadzkiego, finansowo-
-budżetowa, mandatowa, oświaty, kultury 
i zdrowia, planu gospodarczego i budżetu 
oraz komisje rolnictwa i zaopatrzenia lud-

W

Uczennice przed siedzibą Gromadzkiej 
Biblioteki Publicznej w Łękińsku (lata 60.)

ciąg dalszy na str. 9
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Niemieckojęzyczne 
warsztaty

marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie odbył się Dzień Języka Niemieckiego dla uczniów 

szkół podstawowych. Uczestniczyli w nim uczniowie podstawówek 
z Kleszczowa, Łękińska, Gorzędowa i Gomunic oraz gimnazjum 
w Kleszczowie. 

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach językowych, które mia-
ły różnorodną formę. Gry językowe, słuchanie niemieckojęzycz-
nej wersji „Lokomotywy” J. Tuwima, uczenie się przydatnych tech-
nik nauki słówek, uczenie się niemieckiego za pomocą skojarzeń 
z językiem angielskim, praca z wykorzystaniem tablicy interaktyw-
nej - to tylko niektóre rodzaje prowadzonych zajęć. Poprzez swoje 
zróżnicowanie zapobiegały znużeniu uczestników. Dawały też oka-
zję do międzyszkolnej rywalizacji, której zwycięzcy nagradzani byli 
upominkami.

Jedna z grup uczestników warsztatów

W czasie, gdy uczniowie brali udział w warsztatach, dyrekto-
rzy i nauczyciele języka niemieckiego wspomnianych wcześniej 
szkół spotkali się z Christophem Mohrem, niemieckim ekspertem 
do spraw nauczania i metodyki języka niemieckiego.

- Nasz gość reprezentował warszawski oddział Instytutu Go-
ethego w Warszawie - wyjaśnia Adam Grodek, nauczyciel języka 
niemieckiego w ZSP w Kleszczowie. - Instytut jest niemiecką orga-
nizacją pozarządową, która z upoważnienia rządu Republiki Fede-
ralnej Niemiec działa w ponad 100 krajach na świecie. W Polsce 
ma on swoją siedzibę w Warszawie, Krakowie oraz liczne centra 
egzaminacyjne w większych miastach - w Łodzi, Poznaniu, Wrocła-
wiu i Katowicach. 

Christoph Mohr przedstawił zakres działań Instytutu Goethe-
go: kursy i egzaminy językowe, ofertę kulturalną oraz przekazywa-
nie wizerunku współczesnych Niemiec. Z oferty tej placówki mogą 
korzystać dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie wszystkich typów 
szkół. Odbywa się to w formie zagranicznych stypendiów, warsz-
tatów metodycznych dla nauczycieli języka niemieckiego w Polsce 
i Niemczech, a także konkursów i projektów językowych.

- Pan Christoph Mohr był pod ogromnym wrażeniem naszej 
szkoły oraz umiejętności językowych uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego, którzy prowadzili warsztaty z młodszymi kolegami 
i koleżankami - mówi dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz. - Wyraził 
również zainteresowanie dalszą współpracą z Zespołem Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleszczowie.

JS

2

OPIEKUN DZIENNY
• nowy dom • miła atmosfera

Łuszczanowice 17 b

Tel. 725-419-771

Sprzedam działkę budowlaną 28 arów  
w Brudzicach, położoną między drogami 
Kleszczów - Brudzice i Wolica - Brudzice, 

tel. 32/ 260-29-77

SPRZEDAM
słupki ogrodzeniowe z rury o średnicy 75 mm.

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

Wnioski o dotacje z KFS
Od 4 kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie znów ma 
przyjmować wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego. 
Pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być wyda-
wane na kształcenie pracowników i pracodawców.
W sprawie wniosków można się kontaktować ze specjalistami ds. 
rozwoju zawodowego w bełchatowskim PUP (pokój nr 1.14 oraz te-
lefonicznie pod numerami tel. (44) 631-40-60; (44) 631-40-48).
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ności. W archiwum znaleźć można ponadto: akta z wyborów sołty-
sów, protokoły z zebrań wiejskich, protokoły z kontroli, sprawozda-
nia z  obowiązkowych dostaw.

W trakcie 18 lat istnienia gromadzkiego szczebla administra-
cji kilkakrotnie przeprowadzana była reorganizacja podziału. Jedna 
z największych zmian miała miejsce w 1968 roku. Wtedy to na pod-
stawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej z 15 marca 1968 r. 
przeprowadzono akcję łączenia, zniesienia i utworzenia niektórych 
gromad na terenie województwa. 

Gromadzkie rady narodowe zakończyły swoje istnienie w 1972 
roku. Przesądziła o tym ustawa z 29 listopada 1972 roku o utworze-
niu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

***
W roku 1954 w skład gromady Kleszczów wchodziły miejsco-

wości: Antoniówka, Folwark, Kuców, Kleszczów, Łuszczanowice 
wieś, Łuszczanowice Kolonia, Rogowiec i Stawek. Ta największa 
terytorialnie gromada na terenie obecnej gminy Kleszczów miała aż 
27 członków gromadzkiej rady narodowej.

Gromadę Łękińsko utworzono ze wsi Łękińsko i Wolica oraz 
części dawnej, mniejszej gromady Wola Grzymalina (wieś Wola 
Grzymalina, parcela Wola Grzymalina, osiedle Leśna Dąbrowa 
i osiedle Leśna Cieślowizna). Ustalono, że Gromadzka Rada Naro-
dowa w Łękińsku będzie złożona z 14 członków.

Gromada Kamień wchłonęła następujące mniejsze groma-
dy (odpowiednik dzisiejszych sołectw): Bogumiłów, Dębina, Fau-
stynów, Kamień, Karolów, Osiny, Osiny Kolonia i Aleksandrów. 
W przypadku tej gromady ustalono 21 członków gromadzkiej rady 
narodowej. Gromada Kamień przetrwała tylko do 1 lipca 1968 roku, 
kiedy to jej obszar został podzielony pomiędzy dwie inne gromady. 
Do gromady Chabielice włączone zostały: wieś Bogumiłów, wieś 
i osada karczemna Karolów, kolonia Osiny IV, wieś i kolonia Osi-
ny, wieś i kolonia Kamień, wieś Winek, wieś Podwinek, osada kar-
czemna Opalenka, osada Chorzenice-Maźnica oraz kolonia Dębi-
na Osińska. Do gromady Kleszczów przyłączono natomiast: wieś 
Aleksandrów, wieś Faustynów oraz osadę Grdaniec.

Część obecnych terenów gminy Kleszczów należała przez 14 
lat do ówczesnej gromady Ruszczyn. Chodzi o wsie Czyżów i Pia-
ski. Oprócz nich w granicach gromady znalazły się wsie Ruszczyn 
i Piła Ruszczyńska. Na początku istnienia gromady Ruszczyn li-
czebność rady ustalona została na 13 osób. Gromada Ruszczyn 
zniknęła z map administracyjnych Polski w tym samym czasie co 
Kamień. Została zniesiona w wyniku zmian przeprowadzonych 
w  lipcu 1968. Cały jej obszar włączono do gromady Łękińsko.

***
Listy obecności dołączone do protokołów z sesji GRN pozwala-

ją dotrzeć do nazwisk osób, które były radnymi gromadzkimi. Czy 
były to osoby najbardziej aktywne w ówczesnych społecznościach? 
Czy były najbardziej kompetentne i zorientowane w tematach, któ-
rymi zajmowały się komisje problemowe GRN? Dla znalezienia od-
powiedzi na te pytania należałoby szczegółowo przeanalizować 
protokoły z posiedzeń rad oraz komisji. Dobrze byłoby także poroz-
mawiać z mieszkańcami, którzy znali dawnych radnych. Z byłymi 
radnymi z lat 50. i 60. porozmawiać się już nie da, bo zdecydowa-
nej większości osób z tego grona nie ma już na tym świecie.

W wielu rodzinach być może nie pamięta się dziś, że pięć, 
sześć dekad temu przodkowie działali w strukturach gromadzkiej 
władzy. Skompletowanie składów GRN, w których reprezentowa-
ne były poszczególne wsie, istniejące w tamtym czasie w grani-
cach obecnej gminy Kleszczów, byłoby zajęciem żmudnym (choć 
nie niemożliwym). Z jednym wyjątkiem - piotrkowskie archiwum nie 
posiada dokumentów, dotyczących działalności Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Kamieniu.

Przypomnijmy dziś choćby część nazwisk z grona radnych 
GRN w Kleszczowie, Łękińsku oraz Ruszczynie. Odtwarzamy je na 
podstawie list obecności na sesjach, których część zachowała się 
tylko w rękopisach. Nie można więc wykluczyć, że w niektórych na-
zwiskach są błędy.

W Gromadzkiej Radzie Narodowej w Kleszczowie w 1956 r. za-
siadało 27 osób. Jak wynika z protokołu z sesji odbytej w maju tego 

roku radnymi byli wówczas: Marian Bęczkowski, Mieczysława Bła-
sińska, Wacław Bujacz, Zenobia Bukowicz, Władysław Duda, Wła-
dysław Famulski, Anna Frach, Joachim Frach, Stanisław Frach, 
Anastazy Grastaka, Piotr Hejak, Józef Kądziela, Marian Kęsy, Jor-
dan Kuśmierek, Marian Pabich, Stanisław Perlikowski (przewodni-
czący GRN), Henryk Pierzak (sekretarz prezydium GRN), Mirosław 
Podawca (zastępca przewodniczącego GRN), Leon Sikorski, Sta-
nisława Sobczak, Władysław Stawiak, Jan Syska, Zdzisław Szcze-
śniak, Kazimiera Szczęsna, Władysława Szluga, Józef Szymczak, 
Józef Wroński.

Uczniowie kl. VI i VII przed szkołą w Woli Grzymalinej (1966 r.)

Na liście obecności, sporządzonej odręcznie na sesji Gromadz-
kiej Rady Narodowej w Łękińsku 26 sierpnia 1958 r., znajdujemy 
piętnaście nazwisk. Mieszkańców Łękińska reprezentowali w gro-
nie radnych: Stefan Kozera, Stanisław Rejek, Zdzisław Rogut, Sta-
nisław Szczepocki, Stanisława Tomczyk, Bogdan Zawadzki, Lu-
cjan Zbroja, Stefan Zbroja. Wolica miała trzech przedstawicieli. 
Byli nimi: Stanisław Olbrych, Edward Opas, Bronisław Zbies. Wolę 
Grzymaliną reprezentowali natomiast: Władysław Andrysiak, Jan 
Frukacz, Feliks Krzywański i Julian Misiak.

Z archiwalnych dokumentów dotyczących działalności GRN 
w Ruszczynie wynika, że w 1957 roku wieś Piaski nie miała w skła-
dzie rady żadnego swojego przedstawiciela. Lista obecności z se-
sji, która odbyła się 28 marca 1957 r., liczy 13 nazwisk. Są w tym 
gronie trzej mieszkańcy Czyżowa: Bronisław Blada, Jan Kuc i Fran-
ciszek Witkowski. Siedem lat później sytuacja w GRN Ruszczyn 
zmieniła się na tyle, że rada liczyła już 15 osób, a społeczność 
wsi Piaski miała także swoich reprezentantów. Byli nimi: Wincen-
tyna Janczyk, Leon Kokociński i Feliks Woszczyk. Przedstawicie-
lami Czyżowa byli w tamtym czasie: Marian Krupa, Leon Stefanek 
i Franciszek Witkowski. Wszystkie te nazwiska znajdujemy na li-
ście obecności z sesji gromadzkiej rady w Ruszczynie z 23 maja 
1964 roku.

Jerzy Strachocki

ciąg dalszy ze str. 7
Kiedy nie było gmin
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Terminarze rozgrywek
I liga wojewódzka (junior młodszy)
• 3.04. - Omega Kleszczów - MUKS Pelikan Łowicz, godz. 15.00
• 17.04. - Omega Kleszczów - GKS Bełchatów, godz. 16.00
• 1.05. - Omega Kleszczów - Widok Skierniewice, godz. 11.00
• 11.05. - Omega Kleszczów - Ceramika Opoczno, godz. 17.30
• 22.05. - Omega Kleszczów - ŁKS Łódź, godz. 16.00
• 5.06. - Omega Kleszczów - Widzew Łódź, godz. 16.00
• 12.06. - Omega Kleszczów - Szczerbiec Wolbórz, godz. 15.00
Mecze „u siebie” drużyna juniorów rozgrywa na boisku w Łękińsku.
II liga wojewódzka (trampkarz – r. 2001)
• 10.04. - Omega Kleszczów - Pogoń Zduńska Wola, godz. 14.00
• 30.04. - Omega Kleszczów - MULKS Łask, godz. 11.00
• 11.05. - Omega Kleszczów - RTS Widzew, godz. 15.30
• 14.05. - Omega Kleszczów - RKS UKS Mechanik Radomsko, godz. 11.00
• 28.05. - Omega Kleszczów - Orzeł Łódź, godz. 11.00
• 1.06. - Omega Kleszczów - GKS II Bełchatów, godz. 17.00
• 11.06. - Omega Kleszczów - Start Brzeziny I, godz. 11.00
Trampkarze Omegi ligowe mecze rozgrywają na boisku w Żłobnicy.
Klasa młodzik
• 9.04. - Omega Kleszczów - UKS RAP I Radomsko, godz. 11.00
• 23.04. - Omega Kleszczów - UKS APN Piotrków Tryb., godz. 11.00
• 8.05. - Omega Kleszczów - AP UKS Mazovia II Tomaszów Maz., godz. 11.00
• 21.05. - Omega Kleszczów - LKS Start Niechcice, godz. 11.00
• 11.06. - Omega Kleszczów - ZKS Włókniarz Zelów, godz. 11.00
Drużyna młodzików ligowe mecze rozgrywa na boisku w Łuszczanowicach.

Zdobył srebro MP
Od 17 do 20 marca trwały w Wałbrzychu rozgrywki 84. Indywidualnych Mistrzostw 
Polski Seniorów w tenisie stołowym. O tytuły mistrzowskie rywalizowano w grze 
pojedynczej, podwójnej i mieszanej. Duży sukces odniósł wywodzący się z Klesz-
czowa Patryk Chojnowski, grający obecnie w klubie KS Dekorglass Działdowo. 
W finałowym meczu zdobył srebrny medal po przegranej 1:4 z Tomaszem Lewan-
dowskim (KU AZS Politechniki Rzeszowskiej).

S p o r t

Startuje wędkarski sezon
eren powiatu bełchatowskiego to raj dla wędkarzy. Mają tu 
do wyboru kilka łowisk. Poza wspomnianym już zbiornikiem 

Kamień mogą „moczyć kije” w zbiornikach Winek, Piaski, Słok, 
Wawrzkowizna oraz Chabielice. Troszczą się o te miejsca, zarybia-
jąc je co roku, a także porządkując.

19 marca obchodzony był Dzień Wędkarza. Członkowie najlicz-
niejszego skupiska wędkarzy w powiecie bełchatowskim - a takim 
jest bez wątpienia Koło nr 3 „Górnik” w Bełchatowie - zebrali się 
tego dnia na Mszy św. w kościele bełchatowskiej Parafii p.w. Zesła-
nia Ducha Świętego.

10 kwietnia, w dniu zawodów na otwarcie sezonu, wędkarze 
będą rywalizować w kategoriach: senior, kobieta, junior, kadet. 
Także w kwietniu (choć dokładny termin jeszcze nie został usta-
lony) na zbiorniku Kamień reprezentacje kół wędkarskich rywali-
zować mają w zawodach spławikowych o puchar starosty powia-
tu bełchatowskiego.

Po raz kolejny zbiornik w Kamieniu będzie miejscem zawo-
dów w wolnym od pracy dniu 1 maja. W zawodach szczupakowych 
wędkarze podzieleni zostaną na dwie kategorie: senior i junior.
Cztery zbiorniki koła „Górnik”

Na terenach leśnych przy drodze Rogowiec-Piaski jest usytu-
owany najstarszy zarybiony zbiornik Północny. Jest to zarazem 
najstarszy osadnik Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, który - 
tak jak inne osadniki - służy do oczyszczania naturalnymi metodami 
wód gruntowych, wypompowywanych z terenów otaczających od-
krywkę. Zbiornik wygląda jak łowisko naturalne i ma powierzchnię 
ok. 8 ha. Jak możemy dowiedzieć się ze strony internetowej koła 
„Górnik” występują tu takie ryby, jak płoć, leszcz, jaź i okoń, rów-
nież amur, karp, karaś (pospolity i srebrzysty), lin, szczupak, san-
dacz i sum.

Zbiornik Winek, leżący w pobliżu Żłobnicy był kiedyś natural-
nym jeziorkiem, które w wyniku zagospodarowania przeprowa-
dzonego przez KWB Bełchatów stało się osadnikiem. To miejsce 
doskonale wkomponowuje się w otoczenie. Wędkarze uwielbia-
ją zasiadać nad brzegiem w cieniu dużych drzew. Zbiornik ma po-
wierzchnię ok. 8,2 ha. W wodach Winka żyje sporo gatunków ryb: 
karp, szczupak, sandacz, karaś, lin, leszcz, płoć, jaź, wzdręga, 
okoń, sum, amur i inne. Ta różnorodność to m. in. efekt systema-
tycznego zarybiania akwenu przez Koło nr 3 „Górnik”. Akcje za-
rybiania są tu prowadzone od 2000 roku. Nie bez znaczenia jest 
także bogata roślinność wodna i duża ilość naturalnego pokarmu 
występującego w Winku.

„Największe karpie i amury złowione w osadniku miały ponad 
10 kg. Na wędce gościły również większe ryby. Średnia głębokość 
zbiornika wynosi ok. 2,2 m” - czytamy na internetowej stronie koła 
„Górnik”.

Największy zbiornik wód osadowych KWB Bełchatów funkcjo-
nuje w pobliżu wsi Kamień. Podzielony na oddzielne komory, po-
łączone groblą, liczy łącznie 22 hektary powierzchni. Jego śred-
nia głębokość wynosi 2,7 metra. „Zbiorniki są cyklicznie zarybiane 
od roku 2002 przez Koło nr 3 „Górnik”. Duży rybostan sprawa iż 
w  zbiornikach można trafić na praktycznie każdy rodzaj ryby, wy-
stępujący w polskich wodach” - chwali się zarząd koła „Górnik” 
w informacji o zbiorniku Kamień.

„Najmłodszy” osadnik kopalni Bełchatów powstał w 2005 roku 
w sąsiedztwie odkrywki Szczerców. Nosi nazwę „Chabielice”. Dwie 
komory tego zbiornika mają łącznie 16 hektarów powierzchni. Dzię-
ki systematycznemu zarybianiu są chętnie odwiedzane przez miło-
śników wędkarstwa.
Ekologicznie czyli w zgodzie z naturą

Obok uzupełniania populacji ryb w czterech wspomnianych 
zbiornikach Koło nr 3 „Górnik” przeprowadza też akcje porządko-
wania terenów, które służyć mają relaksowi. Pierwsza w tym roku 
akcja porządkowania, dzięki której wędkarze wpiszą się w obcho-
dy globalnej akcji „Sprzątanie świata”, ma mieć miejsce 8 kwietnia. 
Odbędzie się nad zbiornikami Winek i Wawrzkowizna.

Od 1 kwietnia 2014 r. jedna z części zbiornika Kamień (komo-
ra nr I od strony wsi) pełni rolę łowiska sportowego. Obowiązuje na 
nim zasada „złów i wypuść”. O szczegółach informuje regulamin, 
umieszczony także na terenie tego łowiska. Jedną z obowiązują-
c y c h  n o r m 
jest całkowity 
zakaz zabie-
rania ze sobą 
ryb spokojne-
go żeru, ta-
kich jak karp, 
amur, leszcz, 
lin, płoć, jaź i 
karaś. Wspo-
mniane ryby 
zaraz po złowieniu należy odpiąć z haczyka i z powrotem wypu-
ścić do wody. Wędkarz może zabierać z sobą jedynie złowione 
ryby drapieżne: szczupaka, sandacza, suma i inne (zgodnie z wy-
miarami i okresami ochronnymi, obowiązującymi na tym zbiorniku). 
Wspomnieć warto, że na zbiorniku sportowym nie wolno używać 
siatek wędkarskich i innego wyposażenia, służącego do przecho-
wywania ryb.

Do opieki nad łowiskiem wyznaczono grupę członków Koła nr 
3 „Górnik”. Łowisko sportowe ma być „wyznacznikiem nowej kultu-
ry i etyki wędkarskiej, która do niedawna nie miała miejsca na na-
szych wodach. Jest to duży krok do przodu w rozwoju wędkarstwa 
i ochrony ryb. Jest to nasze wspólne dobre o które musimy zadbać 
my sami - wędkarze” - przekonuje zarząd koła „Górnik”.

JS

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

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

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

• A w a r i e  w  s i e c i  w o d o c i ą g o w e j ,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w 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

S p o r t
Zwycięstwo w Berlinie

Od 4 do 6 marca w Berlinie na długiej (50 m) pły-
walni odbył się Międzynarodowy Miting Pływac-
ki (International Swim Meeting 2016 r. Berlin Ger-
many). Startowało w nim 1412 zawodników ze 168 
klubów 26 krajów. W tym gronie byli też zawodnicy 
LKS Omega Kleszczów - Maria Wojciechowska i 
Przemysław Gawrysiak, prowadzeni przez trenera 
Roberta Pawlickiego. Na tak dużej pływalni starto-
wali pierwszy raz w tym roku. P. Gawrysiak wygrał 
wyścig na dystansie 50 m stylem dowolnym z cza-

sem 0’23”37. M. Wojciechowska wywalczyła 29. miejsce na 50 m stylem motylkowym (0’30”89) oraz 62. 
miejsce na 50 m stylem dowolnym (0’29”83).

W szkolnym sporcie
Czwarte miejsce SP Łękińsko. Jedną z sześciu drużyn, uczestniczących w mistrzostwach szkół podsta-
wowych powiatu bełchatowskiego w halowej piłce nożnej był zespół ze Szkoły Podstawowej w Łękińsku, 
reprezentujący gminę Kleszczów. Wywalczył czwarte miejsce po dwóch remisowych meczach z drużynami 
z Łękawy i Zelowa oraz przegranej 2:5 z Klukami.
Skakali wzwyż o mistrzostwo szkoły. O puchar dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleszczowie rywalizo-
wały 6-osobowe zespoły, składające się z 3 uczennic i 3 uczniów klas IV-VI. Celem imprezy była populary-
zacja lekkiej atletyki, upowszechnienie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych wśród dzieci. Pierw-
szy w historii puchar dyrektora w skoku wzwyż zdobyła klasa VI a, której reprezentacja uzyskała w sumie 
718 cm. Drugie miejsce przypadło klasie VI b (713 cm), a trzecie - klasie V a (655 cm). Najlepsze indywidu-
alne wyniki uzyskali Mateusz Bujacz (VI a) i Amelia Ochnio (VI b), którzy pokonali poprzeczkę zawieszoną 
na 133 cm. Piątoklasista Dawid Miarka uzyskał 130 cm.
Podium koszykarzy z ZSP. 9 marca w hali sportowej SOLPARKU rywalizowali uczestnicy mistrzostw po-
wiatu bełchatowskiego w piłce koszykowej chłopców. W rywalizacji uczestniczyła też drużyna ZSP w Klesz-
czowie, która w drodze po brązowy medal pokonała I LO 23:6 i ZSP nr 4 Bełchatów 23:18, a następnie 
przegrała z II LO z Bełchatowa 20:28. W meczu o trzecie miejsce ponownie zmierzyła się z ZSP nr 4, wy-
grywając 15:14. Skład zespołu ZSP: Radosław Klewin, Dawid Frukacz, Maciej Kaniewski, Błażej Miara, Ja-
kub Kuśmierski, Mateusz Gałczyński, Jakub Pintos, Adam Chudy, Błażej Kątny, Rafał Żuberek, Dawid Ro-
galiński, Filip Wróblewski. Opiekunem drużyny był Marcin Szymak. 
Koszykarki z ZSP – czwarte w mistrzostwach. 7 marca w Bełchatowie o mistrzostwo powiatu w koszy-
kówce rywalizowały dziewczęta. Drużyna ZSP w Kleszczowie wygrała z III LO z Bełchatowa 4:2 oraz ZSP 
nr 3 Bełchatów 9:7 i przegrała z ZSP nr 4 wynikiem 3:4. W meczu o trzecie miejsce przegrały jednym punk-
tem z I LO z Bełchatowa 13:14. Skład zespołu ZSP: Weronika Chojka, Julia Derek, Oliwia Derek, Sylwia 
Dryja, Aleksandra Dworzyńska, Angelika Gałkowska, Ada Gwoździk, Patrycja Hajduk, Aleksandra Kowal-
ska, Klaudia Polak-Grudzińska. Opiekun drużyny - Marcin Szymak.

(opr. JS)
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skała wraz z Dominiką Wojewodą zajęły I 
miejsce w dekorowaniu stołu, Katarzyna Zi-
nówko i Klaudia Głowacka wywalczyły III 
miejsce w konkursie wiedzy hotelarskiej 
„jeden z dziesięciu”, a Bartosz Pieniążek i 
Piotr Grzybowski wygrali konkurs fitness. 
Wszyscy zostali nagrodzeni atrakcyjnymi 
upominkami od Hotelu Andel’s” - czytamy 
na internetowej stronie szkoły.

Wyjazd do Łodzi pozwoli ł  naszym 
uczniom zapoznać się z ofertą szkół kształ-
cących pracowników dla branży hotelar-
skiej i gastronomicznej. Mogli też porozma-
wiać z doradcami zawodowymi z Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Zawodowego.

Uroczyste pasowanie
Uczniowie pierwszych klas Szkoły Pod-

stawowej w Łękińsku muszą zasłużyć na 
to, by znaleźć się w gronie świetliczaków. 8 
marca w uroczystości pasowania uczniów 
klas I a i l b na świetliczaka wzięli udział na-
uczyciele, rodzice oraz przewodniczący Sa-
morządu Uczniowskiego. Pierwszoklasiści 
rozwiązywali zagadki i zadania dotyczą-
ce zasad savoir vivre’u. W trakcie scenek, 
odgrywanych wspólnie z rodzicami musie-
li pokazać, jak właściwie należy się zacho-
wywać w sytuacjach życia codziennego. Na 
deser czekało ich jeszcze wypicie magicz-
nego soku z… cytryny.

Wzorowy mikrobiolog
Gimnazjalne koło naukowe w ramach 

Uniwersytetu Przedszkolaka zorganizowało 
9 marca zajęcia z mikroskopowania. Dzieci 
z przedszkola w Łuszczanowicach oglądały 
mikroskopowy obraz gotowych preparatów 
biologicznych (np. nogę muchy, skórę czło-
wieka, wycinek trzustki z komórkami krwi). 

Mogły też sprawdzić, jak w mikrosko-
powym powiększeniu wyglądają grudki zie-
mi, ludzki włos, kurz. Na zakończenie zajęć 
dzieci odebrały dyplomy wzorowego mikro-
biologa. 

Dzień otwarty Uniwersytetu 
Medycznego

Grupa ratowniczo-medyczna z klas I c 
i II b Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Pawła II w Kleszczowie uczestniczyła 9 
marca w dniu otwartym Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi. Uczniowie mieli moż-
liwość posłuchać wykładu „Pogromcy mi-
tów w UMed Łódź, czyli od zabobonów do 
ugruntowanej wiedzy”, poznali też zasady 
rekrutacji na uczelnię.

Skorzystali ponadto z ciekawych po-
kazów i zajęć, poświęconych m.in. postę-
powaniu ratunkowemu w różnych stanach 
zagrożenia. Zainteresowaniem cieszył się 
„symulator starości” - specjalne ubranie 
wraz z okularami, które ubranej w nie oso-
bie pozwalało sprawdzić, jak znaczne ogra-
niczenia ruchowe i wzrokowe mogą doty-
kać osób starszych.

Opracował JS z wykorzystaniem  
informacji  i zdjęć udostępnionych 

przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

Zaproszenie na Dzień Otwarty

 Prosto  
z SOLPARKU
Nabór na kolejne szkolenie ratowników
W okresie 23 maja - 5 czerwca SOLPARK 
planuje zorganizować szkolenie ratowni-
ków wodnych. Będą w nim mogły uczest-
niczyć osoby pełnoletnie, z bardzo do-
brymi umiejętnościami pływackimi. Do 10 
maja zainteresowani powinni złożyć doku-
menty. Koszt udziału w szkoleniu - 900 zł. 
Więcej informacji - tel. 723-447-677.

Pływali nocą w SOLPARKU
Jednym z ponad 40 ośrodków, w których 
została zorganizowana tegoroczna edy-
cja Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu 
Pływackiego OTYLIADA był kleszczow-
ski SOLPARK. Do rywalizacji odbywają-
cej się w nocy z 12 na 13 marca przystą-
piło tym razem 17 uczestników. 
Niemal dokładnie 12 godzin po wystar-
towaniu maratonu, o godz. 5.59 wyszli 
z wody najwytrwalsi pływacy. Najwięk-
szy dystans podczas tej nocy pokonał 
Tomasz Topolski. Przebyta przez niego 
trasa liczyła 27,2 km. Drugi był Leszek 
Choryłek (26,7 km), a trzeci – Andrzej 
Wroński (20 km). W gronie uczestników 
było dwóch mieszkańców gminy Klesz-
czów. Im też należą się wyrazy uznania 
za pokonanie w wodzie dystansów 9,7 km 
oraz 6,45 km.

Babska rywalizacja na kręgielni
8 marca z okazji Dnia Kobiet w zawodach 
na kręgielni zmierzyło się 6 drużyn 4-oso-
bowych. Najwięcej punktów (426) uzyska-
ła drużyna w składzie: Kasia, Renata, Ba-
sia i Ela. Obok rywalizacji ważna też była 
dobra zabawa. Jedną z nagród były m.in. 
bilety upominkowe umożliwiające kolejny 
wstęp do kręgielni.

1 kwietnia Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie organizuje Dzień 
Otwarty. Uczniowie ZSP będą oprowadzać 
gości po salach i pracowniach, a nauczy-
ciele zorganizują ciekawe doświadczenia 
i eksperymenty naukowe.
W godz. 12.00-16.00  przybyli goście mogą 
liczyć na takie atrakcje, jak: ● doświadcze-
nia fizyczno-chemiczne, ● warsztaty me-
chatroniczne, ● pokaz pierwszej pomo-
cy przedmedycznej, ● promocja zdrowego 
stylu życia sala, ● zumba, ● tańce współ-
czesne i klasyczne, ● Zielona Loteria,  
● rozgrywki sportowe w hali SOLPARKU, 

● pokazy matematyczne z wykorzystaniem 
tablic interaktywnych, ● prezentacja robo-
tów i nowoczesnego sprzętu mechatronicz-
nego, ● pokazy gimnastyki artystycznej, 
aerobiku oraz warsztaty, ● język hiszpański 
i język angielski w praktyce.
Zwiedzanie szkoły umili występ zespo-
łu muzycznego, a także czynna przez cały 
czas klimatyczna kawiarenka, gdzie będzie 
można posilić się i chwilę odpocząć po nad-
miarze wrażeń.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
zaprasza!!!


