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Bezpłatnie  
do prawnika

Od począ tku  s t yczn ia  w  Urzę -
dzie Gminy w Kleszczowie działa punkt 
bezpłatnej  pomocy prawnej .  Dyżu -
ry są pełnione w dni powszednie przez 
radców prawnych. Uprawnione do tej po-
mocy osoby mogą się zgłaszać do budyn-
ku przy ul. Głównej 47, pok. nr 8. 

Udzielane bezpłatnie porady dotyczą: 
● prawa pracy, ● przygotowania do rozpo-
częcia działalności gospodarczej, ● ubez-
pieczenia społecznego, ● spraw karnych, 
● spraw administracyjnych, ● spraw cy-
wilnych, ● spraw rodzinnych, ● prawa po-
datkowego (z wyłączeniem spraw po-
datkowych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej).

Więcej na str. 4

Złote Gody 
dwóch 

małżeństw
19 grudnia w Urzędzie Gminy odbyła 

się uroczystość jubileuszu 50-lecia zawar-
cia związku małżeńskiego. Świętowały ją 
dwie pary małżeńskie, mieszkające obec-
nie na terenie gminy Kleszczów: Henry-
ka i Kazimierz Chojnaccy z Kleszczowa 
oraz Łucja i Stanisław Pietrzykowie z Ka-
mienia.

Więcej na str. 7

Aż pięć z dziesięciu nagród głównych, 
przyznanych w powiatowym konkursie 
na drzewo genealogiczne zdobyli ucznio-
wie ze szkół gminy Kleszczów. Konkurs 
został ogłoszony w październiku przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Bełchatowie-
-Grocholicach oraz Polskie Towarzystwo 
Historyczne - Koło w Bełchatowie pod pa-
tronatem starosty bełchatowskiego. Tytuł 
konkursu brzmiał „W kręgu przodków - hi-
storia mojej rodziny”.

Więcej na str. 9

Gminne święto babć i dziadków
Gminne obchody Dnia Babci i Dziadka, organizowane dla babć i dziadków mieszkających 

na terenie gminy Kleszczów, odbędą się w sobotę 21 stycznia (godz. 17.00-24.00) w SOLPAR-
KU. W programie: ● „Musicalowa Gala Karnawałowa” w wykonaniu artystów scen łódzkich 
(Teatr Wielki, Teatr Muzyczny i Filharmonia), ● zabawa karnawałowa przy muzyce zespołu 
EXSAN, ● zabawy i konkursy prowadzone przez instruktorów GOK.

Bilety - wpisowe w cenie 20 zł od osoby można kupować w kasie Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kleszczowie w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godz. 8.00-15.00, a we wtorek - 
w godz. 8.00-18.00.

GOK informuje, że liczba miejsc jest ograniczona.

Poznaliśmy efekty kolejnego etapu prac koncepcyjnych, związanych z zagospoda-
rowaniem terenów przy SOLPARKU. Urbaniści reprezentujący spółkę GT Real Estate 
z Rudy Śląskiej przedstawili pomysł na zagospodarowanie 6,5-hektarowej działki, w któ-
rej dominować ma zieleń i otwarte obiekty o funkcjach rekreacyjnych, sportowych i edu-
kacyjnych. Mieszkańcy gminy będą mogli zapoznać się z tą koncepcją podczas warszta-
tów i konsultacji. Wójt gminy Sławomir Chojnowski w liście dostarczonym mieszkańcom 
zachęcił do udziału w spotkaniach konsultacyjnych i wnoszenia swoich uwag.

Więcej na str. 2

Pomysł na tereny zielone 
przy kompleksie SOLPARK

Nagrodzeni za drzewo genealogiczne

Po prawej – Michał Rejniak i nagrodzeni 
uczniowie z SP w Łękińsku

Wizualizacja przygotowana
przez GT Real Estate
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GOPS informuje
Jak się kontaktować?

Kierownik GOPS - 44/ 731 36 34
Pracownicy socjalni - 44/ 731 31 27
Fax - 44/ 731 34 99
E-mail: gopskle@post.pl

We wtorki - dłużej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kleszczowie informuje, że we wtorki pra-
cuje w godz. 7.30-17.00.

Poradnia Życia Rodzinnego…
… z powodu remontu ośrodka zdro-

wia będzie czasowo funkcjonować w sali 
szkoleń ARR „Arreks” S.A. (najniższa kon-
dygnacja budynku przy ul. Głównej 122). 
Porad udziela pedagog terapeuta w ponie-
działki w godz. 13.30-17.30. Celem Poradni 
Życia Rodzinnego jest wsparcie w budowa-
niu relacji, szczególnie w rodzinach.

Grupa wsparcia
Z inicjatywy GOPS funkcjonuje grupa 

wsparcia, której zadaniem jest pomoc oso-
bom doświadczającym przemocy w rodzi-
nie. Spotkania indywidualne i grupowe są 
organizowane we wtorki w godz. 13.00-
16.00. Z psychologiem Magdaleną Wieczo-
rek-Pytlewską i pedagogiem terapeutą Eu-
relią Prus można się spotkać w sali szkoleń 
ARR „Arreks” S. A. (ul. Główna 122).

GCI zapisuje 
na szkolenia

końca stycznia Gminne Centrum 
Informacji w Kleszczowie będzie 

prowadzić nabór osób do nowego projek-
tu szkoleniowego. Projekt jest adresowany 
do osób, które - mówiąc najogólniej - zosta-
ły zwolnione z przyczyn leżących po stro-
nie pracodawcy, bądź są zagrożone zwol-
nieniem.

Szkolenia realizowane w ramach pro-
jektu „Nie bój się zmian” pozwolą przygo-
tować osoby, które chciałyby zdobyć takie 
zawody, jak: ● magazynier, ● magazynier 
/logistyk, ● sprzedawca OZE, ● rejestra-
tor lub rejestratorka medyczna, ● opiekun 
osób starszych.

Organizator szkoleń zapewnia uczest-
nikom projektu szkoleniowego: doświad-
czoną kadrę wykładowców, materiały dy-
daktyczne, stypendium szkoleniowe (ok. 
1186 zł/138 h) i stażowe (ok. 1900 zł brut-
to/m-c), zwrot kosztów dojazdu, dodatek 
do dojazdu na staż (80 zł brutto/m-c), cate-
ring, ubezpieczenie, sfinansowanie badań 
lekarskich.

Zainteresowani mogą telefonować do 
GCI w Kleszczowie (tel. 44 731 36 46), 
gdzie uzyskają też więcej szczegółowych 
informacji o przebiegu szkoleń oraz o póź-
niejszych, stażach.

JS

ożena Oleś, Damian Radwański 
oraz Sławomir Kamiński byli 12 

grudnia uczestnikami wspólnego posiedze-
nia komisji Rady Gminy Kleszczów. Przed-
stawili radnym ogólne założenia opracowa-
nej koncepcji zagospodarowania terenów 
zielonych w sąsiedztwie kompleksu SOL-
PARK. S. Kamiński przypomniał krótko 
przebieg prac powołanego w 2015 r. zespo-
łu do spraw wykorzystania wód termalnych 
i zagospodarowania terenów sportowo-re-
kreacyjnych w Kleszczowie. Poinformował 
o zorganizowanych warsztatach i przepro-
wadzonych badaniach ankietowych oraz 
spotkaniach z ekspertami z różnych dzie-
dzin (sportu, rekreacji, turystyki). W efek-
cie tych działań powstała rekomendacja 
przedstawiona Radzie Gminy w lutym 2016 
r. W marcu na sesji podjęta została uchwa-
ła, która wójtowi gminy dała „zielone świa-
tło” do rozpoczęcia dalszych prac nad za-
gospodarowaniem terenów w sąsiedztwie 
SOLPARKU.

Miejsca do aktywności  
i wyciszenia

Urbaniści zaangażowani przez spółkę 
GT Real Estate w pierwszej kolejności za-
jęli się przygotowaniem koncepcji zagospo-
darowania 6,5 hektarowej działki, położonej 
na południe od internatu ZSP w Kleszczo-
wie, sąsiadującej z parkingami przy ul. 
Sportowej. Pierwszy fragment tej działki zo-
stał przeznaczony na utworzenie kilkuna-
stu mniejszych, otwartych obiektów, otoczo-
nych wysokimi na ok. 6 metrów nasypami, 
uformowanymi z ziemi złożonej w pobliżu 
parkingów (S. Kamiński nazwał je kratera-
mi). Każdy z nich będzie miał odrębną funk-
cję. Damian Radwański prezentując rad-
nym wizualizacje wymienił m.in. skatepark, 
muzeum (ulokowane częściowo w podzie-
miu), miejsce dla sportów zimowych, tęż-
nię, plac zabaw, strefę rekreacyjną, zbiornik 
wody, miejsce do aromaterapii oraz obiekty 
zagospodarowane różnymi roślinami.

Druga część działki, położona bardziej 
na zachód ma się stać obiektem parkowym. 
Utworzą go fragmenty zieleni poprzedziela-
ne 52 alejkami.

- Każdemu z nich chcielibyśmy przy-
pisać oddzielny scenariusz, zarówno ak-
tywności, jak i struktury biologicznej - inne 
kompozycje drzew, krzewów, niskich traw - 
opowiadał urbanista.

Uzupełnieniem będą dwa płytkie zbior-
niki wodne oraz agora - plac o wymiarach 
40x40 metrów, sąsiadujący z obiektem mu-
zealnym z pierwszej części. Na tym placu, 
przeznaczonym do organizacji dużych ple-
nerowych imprez można będzie zmieścić 
nawet 5 tys. osób. Agora ma się znaleźć ok. 
6 m poniżej punktu zerowego parku. Od-
powiednie ukształtowanie terenu pozwoli 

zmniejszyć hałas emitowany w tym miejscu 
podczas imprez. Projektanci uwzględnili 
miejsce na ustawienie sceny, a także na za-
plecze techniczne.

Woda opadowa z utwardzonych alejek 
i placów części parkowej ma być groma-
dzona w podziemnych zbiornikach i umoż-
liwi podlewanie roślin w suche dni. Projek-
towane w parku nasadzenia mają być w 70 
do 80 proc. „bezobsługowe”, nie wymagają-
ce zbyt częstego przycinania i pielęgnacji. 
Projektanci wzięli pod uwagę to, że zwłasz-
cza w pierwszych trzech latach wegetacji 
potrzebna będzie odpowiednia ilość wody 
do podlewania.

Będą warsztaty  
i konsultacje

Uczestniczący w posiedzeniu komi-
sji goście podkreślali, że koncepcja stwo-
rzona w oparciu o wcześniejsze warsztaty 
i badania ankietowe nie jest ostateczna, a 
funkcje dla obiektów pierwszej części mogą 
być jeszcze uzupełniane lub zmieniane pod 
wpływem sugestii, jakie wynikną na kolej-
nych warsztatach.

- W najbliższych dwóch miesiącach 
chcemy zorganizować warsztaty i konsulta-
cje, które pozwolą wnieść ewentualne zmia-
ny w opracowywanym przez urbanistów 
programie funkcjonalno-użytkowym - infor-
mował S. Kamiński. - Kolejnym etapem bę-
dzie przygotowanie przetargu w formule 
„zaprojektuj i zbuduj”.

Warsztaty z udziałem mieszkańców 
mają mieć formę cykliczną. Będą skierowa-
ne do różnych grup wiekowych, po to, by 
dowiedzieć się, jakie wyobrażenie dla funk-
cji poszczególnych obiektów rekreacyjnych, 
ulokowanych w kraterach, mają zarówno 
dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe oraz 
seniorzy.

Uczestniczący w dyskusji radni pytali 
o innego rodzaju atrakcje, które byłyby ma-
gnesem przyciągającym do Kleszczowa tu-
rystów. S. Kamiński zauważył, że obiektem 
pełniącym taką rolę w pierwszej części za-
gospodarowywanego terenu może być mu-
zeum, natomiast pozostałe obiekty mają 
służyć głównie potrzebom mieszkańców 
gminy. Przypomniał, że zespół oraz urbani-
ści wypracowują koncepcję od ok. 2 lat.

- W tym czasie w naszym kraju po-
wstało około 7 obiektów o zasięgu 200 km 
każdy. To co w ciągu kilku najbliższych 
lat powstanie w Kleszczowie jako ten ma-
gnes, jako uzupełnienie, powinno wyni-
kać z bardzo wnikliwej analizy otocze-
nia konkurencyjnego. W przeciwieństwie 
do obiektów wodnych i termalnych, któ-
re przeżywają kryzys ze względu na duże 
nasycenie rynku, powodzeniem cieszą się 

Do
B

Zielone serce Kleszczowa

ciąg dalszy na str. 7
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KOMUNIKATY
Informacje ważne dla pacjentów

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że 
w I kwartale roku 2017 lekarze specjaliści z Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM 
w Łodzi będą przyjmować pacjentów w Klesz-
czowie dwa razy w miesiącu, w drugi i czwarty 
czwartek miesiąca. W pierwszych trzech miesią-
cach są to następujące terminy: ● 12 i 26 stycz-
nia ● 9 i 23 lutego ● 9 i 23 marca.

Informacje o tym, jakie specjalności będą re-
prezentować przyjeżdżający do Kleszczowa leka-
rze, będą podawane na stronie www.kleszczow.
pl na 2 dni przed każdym przyjazdem. Mieszkań-
cy gminy będą też mogli uzyskać taką informację 
w Urzędzie Gminy.

Lekarz pediatra w styczniu
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów poin-

formowała, że w styczniu lekarz pediatra Marzan-
na Bartosiewicz przyjmuje małych pacjentów we 
wtorki w godz. 9:00-12:00 oraz w co drugą sobo-
tę (najbliższy termin to 21 stycznia) w godz.9:00-
12:00. Gabinet mieści się w pokoju nr 116 
w ośrodku zdrowia w Kleszczowie.

Inne godziny pracy biblioteki
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Kleszczowie informuje o wprowadzonych od 
9 stycznia zmianach godzin otwarcia bibliote-
ki oraz jej filii. Od dnia 9 stycznia 2017 r. placów-
ki biblioteczne są czynne według poniższego har-
monogramu:

GBP w Kleszczowie:
•  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 

8.00-18.00
•  sobota: 10.00-18.00

Filia Biblioteczna w Łękińsku:
•  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek:  

11.00-18.00
Filia Biblioteczna w Żłobnicy:

•  wtorek, środa, czwartek, piątek:  
11.00-18.00

Informujemy Złotych Jubilatów
Urząd Stanu Cywilnego zwraca się z ape-

lem do małżeństw z terenu naszej gminy, które 
w 2017 roku będą obchodzić Złote Gody. Prosi-
my do 28 lutego br. powiadomić kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego w Kleszczowie o 50-leciu 
związku. Dotyczy to w szczególności tych osób, 
które pół wieku temu brały ślub cywilny na terenie 
innej gminy, a dopiero w następnych latach stały 
się mieszkańcami gminy Kleszczów. USC nie za-
wsze posiada dokumenty potwierdzające fakt za-
warcia małżeństwa przez te osoby.

Ważne dla handlujących alkoholem
Urząd Gminy zaprasza przedsiębiorców 

sprzedających alkohol do złożenia oświadczeń 
o wartości sprzedaży alkoholu w roku 2016. Jed-
nocześnie prosimy o przedstawienie dokumen-
tów, na podstawie których została wyliczona 
wartość sprzedaży. Termin składania oświad-
czeń mija 31 stycznia. Do 31 stycznia należy też 
wnieść I ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę tę 
wnosi się na rachunek Gminy Kleszczów. War-
tość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla 
każdego rodzaju napojów alkoholowych, a wy-
sokość opłaty wyliczyć w oparciu o wymienioną 
ustawę. Wzór oświadczenia można pobrać oso-
biście w Urzędzie Gminy (Punkt Obsługi Klienta 
lub pok. nr 6), a także ściągnąć ze strony www.
bip.kleszczów.pl, zakładka „Formularze do po-
brania”.

grudnia odbyła się XXVIII sesja 
Rady Gminy Kleszczów kaden-

cji 2014-2018. Radni zajęli się na począ-
tek tematem zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 
2016-2019 oraz wprowadzeniem zmian 
w budżecie gminy na 2016 rok. W wyniku 
zmian po stronie dochodów zapisana zosta-
ła kwota 290.379.448,67 zł, a plan wydat-
ków ustalono na poziomie 260.588.054,42 
zł. Przy takiej relacji dochodów do wydat-
ków przewidywana nadwyżka budżetowa 
za rok 2016 wyniesie 29.791.394,25 zł.

Następnie Rada Gminy zajęła się 
uchwałą dotyczącą Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 
2017-2020 oraz uchwaleniem budżetu gmi-
ny na rok 2017. Zarówno projekt WPF, jak 
i projekt budżetu przedstawionego radzie 
przez wójta gminy został 15 grudnia zaopi-
niowany pozytywnie przez skład orzekający 
łódzkiej Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Wcześniej (12 grudnia) zaopiniowaniem bu-
dżetu zajmowały się na wspólnym posie-
dzeniu komisje Rady Gminy Kleszczów. 
Uchwalony przez radę budżet na 2017 r. 
przewiduje uzyskanie wpływów do budże-
tu na poziomie 277.962.068 zł. Planowane 
wydatki pochłoną 302.163.731,52 zł. Przy-
jęto, że deficyt wyniesie 24.201.663,12 zł.

Wprowadzona podczas grudniowej sesji 
zmiana uchwały dotyczącej zasad dofinan-
sowania dotowanych przez gminę urządzeń 
ograniczających emisje zanieczyszczeń po-
lega na zwiększeniu do 40 tys. zł kwoty do-
tacji na kolektory słoneczne, które będą 
obsługiwać kilkanaście gospodarstw do-
mowych (dotyczy to budynków wielorodzin-
nych). Skrócony został termin, w którym 
powinno być zrealizowane zadanie obję-

te dotacją. Obowiązywać będzie termin do 
15 listopada.

Rada Gminy uchwaliła ponadto m.in.:
•  zgodę na zbycie 11 gminnych działek 

w Łuszczanowicach Kolonii,
•  zmianę terminu wnoszenia opłat za za-

kwaterowanie w internacie ZSP w Klesz-
czowie; obowiązywać będzie termin „do 10 
dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, za który dokonujemy opłat za zakwa-
terowanie”,

•  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na 2017 
rok,

•  Gminny Program Przeciwdziałania Narko-
manii w Gminie Kleszczów na rok 2017,

•  nową wysokość ekwiwalentu pieniężne-
go przysługującego strażakom z jednostek 
OSP; za udział w działaniach ratowniczych 
ekwiwalent wyniesie 23 zł/h, a za udział w 
szkoleniach pożarniczych - 12 zł/h.

Rada Gminy przyjęła stanowisko, w któ-
rym wypowiedziała się na temat trwającego 
postępowania w sprawie wydania pozwole-
nia zintegrowanego na prowadzenie przez 
PGE GiEK S.A. składowisk odpadów pale-
niskowych „Lubień” oraz „Zwałowisko”. W 
stanowisku tym wyrażony został sprzeciw 
w sprawie powiększania tych składowisk. 
Radni wnioskują o nie podnoszenie pozio-
mu rzędnej składowania odpadów, zadba-
nie o odpowiednią eksploatację składowisk, 
która zagwarantuje jak najmniejsze oddzia-
ływanie na środowisko. Radni są zdania, że 
na składowiskach należy zainstalować do-
datkowe punkty pomiarowe opadu i stęże-
nia pyłu, a wyniki pomiarów powinny być 
przekazywane przynajmniej raz na pół roku 
do Urzędu Gminy w Kleszczowie.

JS

Informacja Zakładu  
Komunalnego „Kleszczów”

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29 listopada 2016 r. 
Rada Gminy Kleszczów podjęła Uchwałę Nr XXVII/239/2016 w sprawie zatwierdzenia ta-
ryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz Uchwałę Nr XXVII/240/2016 w sprawie dopłat do ta-
ryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. W efekcie wejścia w życie powyższych aktów prawnych z dniem 01.01.2017 r. 
obowiązują nowe wysokości opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.

Nowe stawki opłat

 Zarząd Zakładu 
 Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o. 

Taryfowa grupa odbiorców Woda Ścieki

Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto

Gospodarstwa domowe  
i osoby indywidualne 

0,09 zł/m3 0,10 zł/m3 0,83 zł/m3 0,90 zł/m3

Przemysł, handel i usługi 1,66 zł/m3 1,80 zł/m3 2,51 zł/m3 2,71 zł/m3

20
Sesja z budżetem
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Pomoc prawna  
dostępna w Kleszczowie

pomocy prawnej, która jest realizowana w ramach obowiąz-
ków nałożonych na starostwa powiatowe, mogą korzystać: ● 

osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przy-
znane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o po-
mocy społecznej, ● młodzież do 26. roku życia, ● seniorzy, którzy 
ukończyli 65. lat, ● kombatanci i weterani, ● osoby uprawnione do ko-
rzystania z Karty Dużej Rodziny, ● każdy zagrożony lub poszkodowa-
ny: katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową.

Harmonogram dyżurów: ● poniedziałek - godz. 8.00-12.00 ● wto-
rek - godz. 13.00-17.00 ● środa - godz. 8.00-12.00 ● czwartek - godz. 
11.00-15.00 ● piątek - godz. 11.00-15.00

Nieodpłatna pomoc prawna polega na: ● poinformowaniu oso-
by uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługują-
cych jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 
● wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczą-
cego jej problemu prawnego, ● pomocy w sporządzeniu wymaga-
jącego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym 
do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w po-
stępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowa-
niu sądowo-administracyjnym, ● sporządzaniu projektu pisma o 
zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocni-
ka z urzędu.

JS

Eko-Region podał 
harmonogramy na 2017 rok

półka Eko-Region dostarczyła mieszkańcom gminy har-
monogramy odbioru odpadów komunalnych. Miejscowo-

ści naszej gminy zostały podzielone na 3 odrębne harmonogramy.
9 stycznia odbiór odpadów komunalnych, suchych oraz szkła 

przeprowadzono w miejscowościach: Antoniówka, Biłgoraj, Dębi-
na, Kamień, Kocielizna, Łuszczanowice, Łuszczanowice Kolonia, 
Rogowiec, Żłobnica. Do tych miejscowości odnosi się kalendarz nr 
19. Zgodnie z kalendarzem nr 20 dzień później (10 stycznia) odbiór 
wspomnianych już rodzajów odpadów pracownicy spółki Eko-Re-
gion przeprowadzili na terenie całego Kleszczowa.

Kalendarz nr 21 informuje, że 24 stycznia odpady komunal-
ne, suche oraz szkło będą odbierane z posesji w miejscowościach: 
Adamów, Czyżów, Kolonia Wola Grzymalina, Łękińsko, Słok - Młyn 
I, Stefanowizna oraz Wolica.

Przypominamy, że opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty, wynoszącej: ● za odpa-
dy segregowane - 3 zł od osoby, ● za odpady niesegregowane - 
9 zł od osoby.

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi:

● I kwartał (styczeń, luty, marzec) - do 15 kwietnia danego roku,
● II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) - do 15 lipca danego roku,
●  III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) - do 15 października da-

nego roku,
●  IV kwartał (październik, listopad, grudzień) - do 31 grudnia 

danego roku.
Do regulowania opłat za odbiór odpadów komunalnych wpro-

wadzone zostały indywidualne rachunki bankowe dla każdej osoby, 
która złożyła (bądź złoży) w Urzędzie Gminy deklarację konieczną 
do przygotowania umowy. Informacje o indywidualnych numerach 
rachunków można uzyskać pod numerem telefonu: 44/ 731-31-10 
lub w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 45.

JS

Fundacja informuje
Zaproszenie rolników na spotkanie

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów serdecznie zaprasza rol-
ników z terenu gminy Kleszczów na bezpłatne szkolenie na temat:

1.  Jagoda kamczacka – nowy gatunek sadowniczy do uprawy 
integrowanej lub ekologicznej.

2.  Zakładanie plantacji i dobór odmian jagody kamczackiej do 
produkcji towarowej.

Szkolenie przeprowadzone zostanie przez: prof.dr.hab. Elż-
bietę Rozpara oraz mgr Tomasza Golisa z Instytutu Ogrodnictwa 
ze Skierniewic. Szkolenie odbędzie się 26 stycznia od godz. 11:00 
w siedzibie Fundacji (ul. Sportowa 3).

Zapisy na materiał siewny i sadzeniaki
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje wszystkich rol-

ników z terenu gminy, że realizując program w zakresie rozwo-
ju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej, w 2017 roku wprowadza 
program dofinansowania materiału siewnego zbóż jarych i sadze-
niaków.

Rolnicy posiadający na terenie naszej gminy gospodarstwo rol-
ne do 20 ha mogą otrzymać dofinansowanie maksymalnie do 500 
kg materiału siewnego zbóż jarych oraz do 500 kg sadzeniaków.

Rolnicy posiadający w granicach naszej gminy gospodarstwo 
rolne powyżej 20 ha mogą otrzymać dofinansowanie do 1000 kg 
materiału siewnego zbóż jarych i do 1000 kg sadzeniaków.

Fundacja dofinansowuje 60 % kwoty wynikającej z różnicy po-
między ceną rynkową, a ceną materiału kwalifikowanego zbóż lub 
sadzeniaków.

Stosowne druki wniosków znajdują się u sołtysów i w sekreta-
riacie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Wnioski należy złożyć 
do piątku 10 lutego 2017 r.

Kolejny dar krwi
przeddzień Wigilii, 23 grudnia krwiodawcy z gminy Klesz-
czów mieli możliwość udziału w ostatniej akcji krwio-

dawczej roku 2016. Krew oddało 20 osób. Efekt zbiórki – 9 litrów 
bezcennego leku Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi HDK 
w Kleszczowie zdecydował się przeznaczyć ciężko choremu stra-
żakowi z Piotrkowa Trybunalskiego, przebywającemu w Poliklini-
ce MSWiA w Łodzi.

W 2017 roku honorowi krwiodawcy będą mieli okazję wziąć 
udział w sześciu akcjach krwiodawczych. Przygotowany przez za-
rząd gminnego klubu harmonogram przewiduje następujące termi-
ny: ● 17 lutego, ● 21 kwietnia, ● 23 czerwca, ● 25 sierpnia, ● 27 
października, ● 29 grudnia.

JS

Z S

W

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni osobę do pracy na stanowisku

INSTRUKTOR DS. KULTURY
na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa w wymiarze 1 etatu. 
Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia zostały umieszczone na stro-

nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.gok.bip.kleszczow.pl oraz na 
tablicy informacyjnej w siedzibie GOK w Kleszczowie, tel. (44) 731-32-30.
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35 lat temu…(cz. 2)
edną z pierwszych niedogodności sta-
nu wojennego, którą dotkliwie odczuli 

Polacy były poważne ograniczenia w swobod-
nym przemieszczaniu się. Już od 13 grudnia 
1981 r. obowiązywać zaczęła godzina milicyj-
na. Trwała od godziny 22.00 do 06.00, później 
o 2 godziny krócej (23.00-5.00). W tych godzi-
nach nie można było wychodzić z domu, chy-
ba że miało się specjalną przepustkę (takie 
dokumenty władze wydawały np. osobom pra-
cującym w systemie zmianowym). W trakcie 
obowiązywania godziny milicyjnej nie mogły 
kursować taksówki.

Pierwsze tygodnie stanu wojennego to za-
mknięte kina i teatry, nieczynne biblioteki i sale 
muzeów, zawieszone wydawanie gazet i cza-
sopism (z wyjątkiem dwóch kontrolowanych 
przez reżim tytułów: „Trybuny Ludu” i „Żołnie-
rza Wolności”). Polacy skazani byli niemal wy-
łącznie na informacje przekazywane przez 
państwową telewizję i radio. O podzielenie się 
informacją telefoniczną z przyjaciółmi czy ro-
dziną było trudno - dopiero 10 stycznia na-
stąpiło przywrócenie łączności telefonicznej w 
miastach. Przed rozpoczęciem rozmowy sły-
chać było w słuchawce ostrzeżenie: „Rozmowa 
kontrolowana! Rozmowa kontrolowana!”. Od 
14 grudnia do 4 stycznia nie było zajęć szkol-
nych, natomiast zajęcia na uczelniach wyż-
szych wznowiono dopiero 8 lutego1982 r.

Kolejnym ograniczeniem, mocno kompliku-
jącym życie był zakaz wyjeżdżania poza grani-
ce województwa, które było miejscem stałego 
pobytu danej osoby. Dalsze wyjazdy wymagały 
otrzymania od władz pisemnych zezwoleń. Je-
śli był to wyjazd na kilka dni trzeba było zgłosić 
swoje przybycie do miejscowych władz. Znie-
sienie ograniczeń w podróżach po całej Polsce 
nastąpiło dopiero od 1 marca.

Sroga zima, jak panowała w grudniu 1981 
roku, wprowadzone przez WRON ogranicze-
nia w poruszaniu się, a także puste (z powo-
du internowań) miejsca przy stołach wigilij-
nych w wielu domach - wszystko to sprawiło, 
że Boże Narodzenie tego roku należało do wy-
jątkowo smutnych świąt. Tragiczne wydarzenia 
pierwszych dni stanu wojennego znalazły odbi-
cie w nowych tekstach do popularnych kolęd, 
np. „Lulajże Jezuniu”: Lulajże Jezuniu w tę noc 
grudniową,/ Przez obcych skłamaną, przez 
swych zdradzoną/ Nie poznasz Ty Polski, taka 
zbolała/ W kolejkach milczących, w kajdanach 
cała// Lulajże Jezuniu nad hałd krainą/ Posłu-
chaj wdów łkania, co po Śląsku płyną/ Lulajże 
Jezuniu, lulajże lulaj/ A Ty Go Matulu w płaczu 
utulaj// Czekali Cię Jezu na szychcie w sztol-
ni/ Przeszyły ich kule, bo chcieli być wolni/ Dziś 
przyszli fedrować razem do Ciebie/ Połam się 
opłatkiem z nimi teraz w niebie...

***
Stan wojenny nie okazał się lekarstwem na 

problemy zaopatrzeniowe. Wcześniej komuni-
styczna władza tłumaczyła, że za coraz częst-
sze braki artykułów pierwszej potrzeby winę 
ponosi ekipa Edwarda Gierka odsunięta od 
władzy w 1980 roku. Potem za puste półki w 
sklepach zaczęto winić NSZZ Solidarność i wy-
woływane przez związek strajki i protesty. Po 
13 grudnia 1981 r. te argumenty straciły swą 
aktualność.

Mobilspaw 
zainwestuje 

w Bogumiłowie
irma Mobilspaw Krzysztof Balcerek, dzia-
łająca w branży metalowej, planuje zbudo-

wać w Bogumiłowie halę produkcyjną z częścią biu-
rową o powierzchni ok. 400 m2. 2 stycznia doszło do 
podpisania trójstronnej umowy o współpracy. Umowę 
z właścicielem firmy podpisał w imieniu gminy wójt 
Sławomir Chojnowski, a Fundację Rozwoju Gminy 
Kleszczów reprezentowali członkowie zarządu - Be-
ata Michalczyk i Andrzej Tkacz. 

Firma Mobilspaw działa na polskim rynku od 3 
lat. Zajmuje się usługami spawalniczymi, związany-
mi z obróbką mechaniczną elementów metalowych. 
Deklarowana przez inwestora liczba pracowników 
zatrudnionych w zakładzie wyniesie nie mniej niż 5 
osób. Zakończenie inwestycji firma planuje na ko-
niec 2018 r.

KK

Firma na medal 
‘2017

raz dziesiąty przedsiębiorcy powiatu beł-
chatowskiego będą walczyć o tytuł „Firma 

na medal”. Na zgłoszenie swojej kandydatury mają 
czas do 31 stycznia. Zgłoszone firmy będą oceniane 
w kategoriach: ● przedsiębiorcy prowadzący działal-
ność 1 do 3 lat; ● przedsiębiorcy prowadzący dzia-
łalność powyżej 3 lat: małe firmy do 50 osób, średnie 
firmy powyżej 50 osób.

Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli in-
stytucji i organizacji związanych z biznesem oceni fir-
my pod kątem kondycji finansowej, stylu zarządza-
nia, wdrażania technologii przyjaznych środowisku, 
strategii rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy, 
w tym także dla osób niepełnosprawnych. Ogłosze-
nie listy laureatów nastąpi na uroczystej gali w pierw-
szym kwartale 2017 roku. Więcej informacji: Zespół 
ds. Promocji w Starostwie Powiatowym, tel. 44 635 
86 42.

JS

Firma „KONSERWATOR” poszukuje do pracy w Żłobnicy, ul. Milenijna 5
pracownika na stanowisko ELEKTRYK

Wymagania: ● świadectwo kwalifikacyjne SEP eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń 
grupy 1, ● uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego (suwnice) M III i E 
II, ● doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka - 1-2 lata, ● umiejętność pracy w ze-
spole, ● sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Szczegółowe informacje udzielane są na miejscu lub pod nr tel. 44/ 731 49 23.

J

F
Po

ciąg dalszy na str. 8

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

 1. Język angielski średnio zaawansowany - 60 godz.
2. Konwersacje z jęz. angielskiego - 20 godz.
3. MS Excel poziom podstawowy i zaawansowany
4. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany
5. Kurs Word - poziom zaawansowany

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727 500 728  
oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów, ul. Główna 122  

bądź na stronie www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!

SZUKASZ PRACY ?
POZWÓL NAM SIĘ ZASKOCZYĆ !

Jeśli chcesz dołączyć do zespołu profesjonalistów odnoszących sukcesy na rynku, mamy dla Ciebie 
propozycję!
Colep Polska poszukuje otwartych, proaktywnych i zaangażowanych osób, zainteresowanych 
pracą w międzynarodowej firmie o globalnym zasięgu.

W naszej firmie aktualnie poszukiwani są:
- Operatorzy działu mieszania
- Magazynierzy – operatorzy wózków widłowych
- Pracownicy produkcji
- Pracownicy biurowi (IT, Logistyka)

(ZAPEWNIAMY TRANSPORT ZMIANOWY Z RADOMSKA, BEŁCHATOWA oraz KLUK przez Szczerców i
Pajęczno)

Jeśli identyfikujesz się z tym profilem i chciałbyś dołączyć do nas, wyślij swoje CV i dowiedz się o otwartych 
rekrutacjach - adres rekrutacja@colep.com albo zadzwoń pod numer tel. 44 739 17 57. 

Wejdź także na https://gci.kleszczow.pl/oferty-pracy/ i zapoznaj się z opisami stanowisk naszych 
otwartych rekrutacji.



6  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 1/450

Interesujące spotkania 
licealistów

Uczniowie pierwszych klas LO im. Jana Pawła 
II w Kleszczowie odwiedzili Uniwersytet Śląski, gdzie 
odbyła się promocja książki „Zbigniew Herbert. Po-
dróż Pana Cogito”, zawierającej wiersze w języku 
polskim i ich przekłady w wersji portugalskiej. Wykład 
o znakomitym polskim poecie wygłosiła znawczyni 
Herberta, prof. Danuta Opacka-Walasek. Nasi liceali-
ści odbyli też spotkania z doktorantkami katowickiej 
Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich pocho-
dzącymi z Włoch i Kirgizji. Uczniowie klasy matema-
tycznej zgłębiali natomiast tajniki liczb podczas wy-
kładu na Wydziale Matematyki.

Dietetyk spotkał się 
z gimnazjalistami

Jak obliczyć BMI oraz interpretować wskaź-
niki na siatce centylowej? Dlaczego osoby chcące 
schudnąć nie powinny się głodzić? Czym grozi nad-
mierne spożywanie fastfoodów i słodkich napojów? 
- to tylko część zagadnień, omawianych 14 grudnia 
podczas spotkania dietetyka Jakuba Bałuta z ucznia-
mi gimnazjum. Specjalista udzielał też porad na te-
mat racjonalnego stosowania produktów w diecie.

O Bożym Narodzeniu 
w różnych językach

Na 14 grudnia przełożony został w kleszczow-
skim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wrześnio-
wy „Europejski Dzień Języków”. Zorganizowana w 
przedświątecznej atmosferze uroczystość służyła 
przybliżeniu bożonarodzeniowych tradycji w różnych 
krajach Europy. 

- Program był bardzo urozmaicony i ukierunko-
wany na tradycje oraz zwyczaje świąteczne w kra-
jach anglojęzycznych, Niemczech i Hiszpanii, czyli 
krajach, których języki nauczane są w naszej szkole - 
mówi dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz.

Uczniowie zaprezentowali bożonarodzenio-
we przedstawienie „Christmas hope”, nie zabrakło 
też występów wokalnych w języku angielskim i nie-
mieckim.

Olimpiada Geograficzna  
- awans

Magdalena Kochanowska z klasy III a LO w 
Kleszczowie zakwalifikowała się do wojewódzkiego 
etapu Olimpiady Geograficznej. Etap ten odbędzie 
się na początku lutego w Wieluniu. Trzymamy kciu-
ki za powodzenie w teście i ustnej części olimpiady.

eTwinning - o bożonaro-
dzeniowej tradycji

Uczniowie kleszczowskiego gimnazjum w ra-
mach programu eTwinning dzielili się ze swoimi ró-
wieśnikami z zagranicy wiedzą na temat tradycji 
polskiego Bożego Narodzenia. Krótkie filmiki o świę-
tach, wykonania polskich kolęd, zdjęcia świątecz-
nych dekoracji przesyłali m. in. do Irlandii Północnej, 
Włoch, Francji, na Ukrainę, do Słowenii. Na interne-
towej stronie gimnazjum można znaleźć różne pra-
ce, przygotowane przez uczniów w ramach projektu: 
świąteczne wydanie gazetki szkolnej w języku an-
gielskim, opracowane przez Darię Gajdę i Kingę Wy-
socką z kl. II c pod kierunkiem nauczycielki M. Bugaj-
skiej; filmik bożonarodzeniowy, przygotowany przez 
Kingę Wysocką; prezentację multimedialną, przy-
gotowaną przez Rozalię Piskorską z klasy I a oraz 
utwory wykonane przez Małgorzatę Stępień z kl. I 
a. W galerii znajdziemy pokaz kartek świątecznych.

Zebrali ponad 20 tys. monet
Od 28 listopada do 9 grudnia uczniowie Gimna-

zjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie uczest-
niczyli w akcji „Góra grosza”. Zebrali łącznie 20.305 
monet, co dało kwotę 508,65 zł. Najwięcej do „Góry 
grosza” dołożyli uczniowie kl. III a (ponad 210 zł). 
Zgodnie z regulaminem akcji zebrane pieniądze zo-
staną odesłane na adres „Towarzystwa Naszego 
Domu”.

Nagrodzeni w świetlicowym 
konkursie

W SP Kleszczów zorganizowany został świetli-
cowy konkurs literacki „Życzenia bożonarodzenio-
we”. Uczniowie klas I-III zgłosili 9 życzeń. W tej gru-
pie nagrodzeni zostali: ● I m. - Tomasz Biegała (III 
c), ● II m. - Amelia Witasik (II b), ● III m. - Oskar Ry-
barczyk (III c). Wśród uczniów starszych klas (IV-VI), 
którzy zgłosili 7 prac. podział nagród był następujący: 
● I m. - Natalia Szymanek (VI b), ● II m. - Dawid Ku-
śmierek (IV d), ● III m. - Wiktoria Żebrowska (VI a). 
Jedną z nagród dla uczestników były dodatkowe oce-
ny z języka polskiego, poza tym trafiły do nich nagro-
dy rzeczowe i dyplomy. Teksty zwycięskich życzeń 
zostały wykorzystane w świątecznych kartkach, zgło-
szonych do konkursu grafiki komputerowej.

Patron szkoły tematem 
konkursów

Informowaliśmy już o zorganizowanych w Szko-
le Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie kon-
kursach, które związane były z patronem szkoły i 
jego rolą obrońcy praw dziecka. Uczniowie dwóch 
pierwszych klas mieli za zadanie wykonać najpięk-
niejszą koronę dla króla Maciusia I. Nagrodzeni zo-
stali: I - Filip Dylak (II d), II - Zofia Kuc (II d), III - Ga-
briela Śnieżko (I a), wyróżnienia otrzymali: Łukasz 
Błaszczyk (I a), Natasza Kułak (I b).

W konkursie na laurkę dla patrona szkoły brali 
udział uczniowie klas III. Nagrody otrzymali: I - Anie-
la Wieczorek (III b), II - Magdalena Wrońska (III b), III 
- Martyna Białek (III d) i Bartosz Cieślak (III d), wyróż-
nienia: Zuzia Stępień (III a) i Oskar Rybarczyk (III c). 
Konkurs na list do Janusza Korczaka został ogłoszo-
ny dla uczniów klas IV-V. Nagrodzeni zostali: I - Mar-
ta Kuc (V a), II - Marysia Najmrodzka (V b), III - Oli-

Szkolne wieści

ciąg dalszy na str. 12

Aktywność i sport 
w kalendarzu

rzewodnim tematem kalenda -
rza promocyjnego gminy Klesz-

czów na 2017 rok jest sport i rekreacja. 
Trudno się dziwić – wszak w 2016 roku 
Kleszczów został uhonorowany tytułem 
„Sportowa Gmina”, przyznawanym tym sa-
morządom, które poprzez budowę nowo-
czesnych obiektów starają się zapewnić 
swoim mieszkańcom jak najszerszą ofertę 
sportowo-rekreacyjną.

Jednym z nowych, wyjątkowo atrak-
cyjnych miejsc o walorze rekreacyjnym, 
ale też edukacyjnym jest oddane do użyt-
ku w połowie roku 2016 miasteczko ruchu 
drogowego w Łękińsku, tak wyposażone 
i oznakowane, by można było prowadzić 
tu zajęcia np. dla początkujących rowerzy-
stów. Fotografie miasteczka ilustrują plan-
szę na lipiec. Inne miejsca przystosowa-
ne do aktywnej rekreacji oraz wzmacniania 
kondycji fizycznej to place zabaw i skwe-
ry z urządzeniami dla dzieci, boiska pił-
karskie, siłownie zewnętrzne, skatepark 
w Łuszczanowicach, baseny w SOLPAR-
KU. Te obiekty także znalazły swoje miej-
sce w gminnym kalendarzu.

Nie można zapominać też o tym, że 
Kleszczów jest co roku miejscem organizo-
wania sportowych i rekreacyjnych imprez 
nie tylko o zasięgu regionalnym czy ogól-
nopolskim. Takie wydarzenie jak dwudnio-
we wyścigi enduro Red Bull 111 Megawatt 
przyciąga we wrześniu do Kleszczowa setki 
uczestników i tysiące kibiców tych widowi-
skowych zawodów, rozgrywanych na czę-
ści odkrywki KWB Bełchatów.

Do zilustrowania kalendarza na 2017 
rok wykorzystanych zostało ok. 50 fotogra-
fii, z których zdecydowaną większość wy-
konał fotografik Wiesław Iwańców. Zamó-
wienie Urzędu Gminy w Kleszczowie na 
wykonanie projektu i druk kalendarza zre-
alizowała firma Wizja Reklamy z Bełcha-
towa.

JS

P
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Świętowali  
Złote Gody

sali ślubów Urzędu Stanu Cywilne-
go wójt Sławomir Chojnowski zło-

żył Złotym Jubilatom życzenia zdrowia, 
pomyślności i wielu przeżytych wspólnie 
wszczęściu kolejnych lat. Życzenia obydwu 
parom złożyła też kierująca Urzędem Stanu 
Cywilnego Karolina Kaczmarczyk.

Wójt odznaczył jubilatów medalami „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”, przyzna-
nymi przez Prezydenta RP. Po wręczeniu 
kwiatów i upominków uczestnicy uroczysto-
ści zasiedli do wspólnego obiadu.

JS

obecnie parki tematyczne (np. park mitolo-
giczny, centrum owadów, park z dinozau-
rami). Podczas warsztatów chcemy przed-
stawić katalog pomysłów, które gdzieś w 
świecie już funkcjonują. Naszą ambicją jest 
od początku stworzenie czegoś, o czym się 
będzie mówić, że jest właśnie w Kleszczo-
wie.

Wójt Sławomir Chojnowski wspomniał 
w trakcie dyskusji o innych atrakcjach, któ-
rych ulokowanie w pobliżu SOLPARKU 
można byłoby rozważać (np. wieża balono-
wa, krąg kamienny, astrobaza).

Mieszkańcy gminy, którzy chcieliby za-
poznać się z całą, blisko 80-minutową dys-
kusją na temat planów zagospodarowania 
terenów zielonych przy SOLPARKU, znaj-
dą ją na gminnej stronie w formie zapisu wi-
deo. Jest to czwarta z siedmiu części rela-
cji, poświęconej posiedzeniu komisji Rady 
Gminy z 12 grudnia.

J. Strachocki

Gminy opisane liczbami
przed świętami Bożego Narodzenia na stronie internetowej Wojewódzkiego 
Urzędu Statystycznego w Łodzi pojawiła się aktualizacja „Statystycznego va-

demecum samorządowca”. Jest to oparty na liczbach, tabelach i wykresach portret woje-
wództwa, powiatów, miast na prawach powiatu oraz gmin. Dane z tej publikacji mogą za-
interesować nie tylko mieszkańców danych miast i gmin oraz odpowiadające za rozwój 

samorządowe władze. Do tej statystyki sięgać 
mogą np. studenci, szukający zweryfikowanych 
danych do różnych opracowań.

Z „Vademecum 2016” zamieszczonego na 
stronie www.stat.gov.pl/lodz wybraliśmy kil-
ka różnych kategorii, by porównać z sobą gmi-

ny wiejskie powiatu bełchatowskiego. Wszystkie dane liczbowe pochodzą z roku 2015. Za-
interesowanych odsyłamy do źródłowej publikacji.

Na koniec jeszcze jedna istotna uwaga, która może pośrednio świadczyć o wysokiej 
jakości życia mieszkańców gminy Kleszczów, mierzonej m.in. dużą dostępnością opieki 
zdrowotnej. W przypadku osób starszych przekłada się to na niższy wskaźnik liczby zgo-
nów.

W roku 2015 ludność gminy Kleszczów stanowiła 5 proc. ogółu mieszkańców powiatu 
bełchatowskiego. W przypadku urodzeń żywych udział gminy w łącznej liczbie urodzeń w 
powiecie wynosił 5,9 proc., natomiast w przypadku zgonów - tylko 4,1 proc.

Gmina Kleszczów jest też gminą młodą. Osoby w wieku przedprodukcyjnym (dzie-
ci i młodzież) stanowią aż 6,7 proc. osób z tej kategorii w powiecie bełchatowskim. Z kolei 
wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym to 4,8 proc., a osób najstarszych (w wieku popro-
dukcyjnym) - 3,6 proc.

JS
Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi

W
Tuż

GMINA
Kategoria

Bełchatów Drużbice Kluki Kleszczów Rusiec Szczerców Zelów

Liczba miesz-
kańców gminy

10.857 5153 4309 5594 5171 8097 15.068

Nowe zameldowa-
nia na pobyt stały

271 42 86 207 31 63 164

Przyrost naturalny  
(różnica pomiędzy 
liczbą zgonów a licz-
bą urodzeń żywych)

-3 -12 -22 23 -12 -11 -77

Liczba mieszkań 
na terenie gminy

3657 1844 1519 1599 1819 2758 5867

Liczba miejsc 
pracy na tere-
nie gminy

1192 278 279 16.542 1100 2338 1519

Wskaźnik bez-
robocia (w %)

5,5 6,2 6,6 4,6 4,9 6,6 11,5

Liczba podmiotów 
gospodarczych 
na terenie gminy

697 339 237 415 318 542 961

Liczba dzieci w 
przedszkolach

133 27 52 278 151 100 267

Wydatki na oświa-
tę i wychowa-
nie (w mln zł)

16,27 5,95 6,36 24,15 6,38 20,98 16,28

Powierzchnia gmi-
ny zajęta przez 
lasy (w %)

36,8 20,4 47,6 23,3 17 27,9 26,4

OPIEKUN DZIENNY
Zaopiekuję się dziećmi w wieku do lat 3.
Warunki domowe, zajęcia edukacyjne.
Facebook.com/opiekundziennyzlobnica

Tel. 602-197-648, Żłobnica

Sprzedam używane meble:
• kuchnia z litego drewna wraz ze zmywarką,

• narożnik ciemny brąz,
• kanapa 2-osobowa z funkcją spania.

Tel. 730-997-731

ciąg dalszy ze str. 2

Zielone 
serce  

Kleszczowa
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35 lat temu...

Sklep mięsny przed Bożym 
Narodzeniem w 1981 roku

(foto ze strony www.bliskopolski.pl)
Polacy już od dłuższego czasu żyli w sys-

temie kartkowym. Do wprowadzenia pierw-
szych kartek doszło pod rządami ekipy E. Gier-
ka w lipcu 1976 r. Początkowo były to kartki na 
cukier. Od lutego 1981 r. zaczęto rozszerzać 
reglamentację towarów, wprowadzając kart-
ki na mięso. 30 kwietnia system kartkowy objął 
przetwory mięsne, a także masło, kaszę, mąkę 
i ryż, a we wrześniu 1981 r. - proszek do pra-
nia i mydło. W stanie wojennym reglamenta-
cja objęła następne grupy towarów, np. czeko-
ladę i benzynę.

Sporo kłopotów sprawiała reglamenta-
cja benzyny. Najpierw każde tankowanie pali-
wa odnotowywane było przez pracownika stacji 
benzynowej w dowodzie opłaty ubezpiecze-
nia OC tankowanego pojazdu. Z czasem kie-
rowcy zaczęli otrzymywać odpowiednie karty 
do stemplowania poszczególnych tankowań. 
Skończyło się na klasycznych kartkach z wy-
cinanymi kuponami. W miesiącu można było 
zatankować samochód nie więcej niż 3 razy, 
wlewając do baku maksymalnie 10 litrów. 
W kolejnych miesiącach stanu wojennego pro-
blemy zaopatrzeniowe wcale nie zmalały. Nie 
pomagały liczne kontrole prowadzone w skle-
pach, ani akcje wymierzone przeciwko speku-
lantom. W 1982 reglamentacją objęto sprzedaż 
alkoholu (przysługiwało pół litra na osobę doro-
słą miesięcznie), a także butów (1 para obuwia 
na osobę na rok).

Jedna z kartek zaopatrzeniowych 
wydawanych w 1982 r.

(foto ze strony Wikipedia.pl)
Rozpaczliwe próby uzdrawiania sytuacji na 

rynku doprowadziły do wprowadzenia dodat-
kowych kart zaopatrzeniowych (tzw. kartek na 
kartki). W ten sposób wojskowe władze chcia-
ły ukrócić coraz częstsze przypadki zgłasza-
nia rzekomego zagubienia kartek i odbiera-
nia nowych. Propaganda rządu kierowanego 
przez W. Jaruzelskiego musiała znaleźć inne-
go - poza spekulantami - winowajcę tej sytuacji. 
Wybór padł na prezydenta USA R. Regana i 
sankcje gospodarcze, które nałożył na Polskę.

W lutym 1982 r. wprowadzone zostały 
drastyczne podwyżki cen. Żywność podroża-
ła średnio o 241 proc., a opał i energii średnio 
o 171 proc. Obecność kilkudziesięciu tysię-
cy mundurowych na ulicach gwarantowała, że 
nie będzie w kraju takich rozruchów, jaki mia-
ły miejsce po wprowadzeniu podwyżek w 1970 
i 1976 r. Wprowadzone dodatki do płac mia-
ły zrekompensować podwyżki cen, ale zrobiły 
to w niewielkim tylko stopniu. Ocenia się, że w 
roku 1982 nastąpił spadek realnych dochodów 
Polaków średnio o 30 proc. 

Sytuację zaopatrzeniową mieszkańców 
miast ratowały rodziny ze wsi. Dużą rolę za-
częła też odgrywać bezpłatna pomoc z zagra-
nicy. W transportach darów, których rozdziałem 
wśród osób potrzebujących zajmowały się pa-
rafie i instytucje kościelne, znajdowały się tłusz-
cze, mąka, konserwy, olej, herbata czy środ-
ki czystości. Deficyt towarów napędzał obroty 
na czarnym rynku, a także w sklepach Pewexu, 
gdzie za bony lub walutę można było kupić wie-
le niedostępnych artykułów.

***
Sprzeciw społeczeństwa polskiego wobec 

wprowadzenia stanu wojennego przybierał róż-
ne formy. Były to nie tylko akcje protestacyjne, 
strajki czy wielkie manifestacje (16 grudnia na 
ulice Gdańska wyszło ok. 100 tys. osób). Wie-
lu aktywnych działaczy NSZZ „S”, których nie 
objęto internowaniem, postanowiło prowadzić 
działalność podziemną. W Bełchatowie pierw-
sze spotkanie, poświęcone planowaniu kon-
spiracyjnej działalności odbyło się 13 grudnia 
1981 r. w godzinach popołudniowych. Miej-
scem spotkania ok. 30 osób reprezentujących 
komórki „Solidarności” z kilku zakładów pracy 
Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego była 
kaplica przy dzisiejszej ulicy gen. Czyżewskie-
go w Bełchatowie (obecnie mieści się tu Para-
fia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika).

Jednym z efektów tego grudniowego ze-
brania było rozpoczęcie wydawania podziem-
nego biuletynu „Solidarność Wojenna”. Hi-
storię podziemnej działalności wydawniczej 
opisał swego czasu Ryszard Wyczachowski. 
Dwie części jego tekstu „Czas stanu wojenne-
go w BOP-ie” znaleźć można na stronie www.
trybunalscy.pl. Czytamy tam m.in.: „Do chwi-
li aresztowania i rozbicia struktury przez Służ-
bę Bezpieczeństwa (SB) w kwietniu 1982 roku, 
wydano ponad 2000 szt. tego biuletynu. Teksty 
pisali: Ryszard Wyczachowski i Andrzej Kra-
sucki (Redakcja). Z redakcją współpracował 
Jacek Niewieczerzał, który dostarczał własne 
rysunki. Drukowaniem zajął się wraz z dobraną 
przez siebie grupą Antoni Augustyniak. Powie-
lane one były na matrycach białkowych ręcznie 
przy pomocy „ramki” i „wałka”. Była to wyczer-
pująca praca. Farbę drukarską, matryce białko-
we i papier zdobywali wszyscy, którzy mieli do 
tego jakikolwiek dostęp. Odpowiedzialnym za 
to był Jan Dzido. Grupę kolporterów zorganizo-
wał i sieć kolportażu rozwinął Zbigniew Matyś-
kiewicz. Działało to wszystko bardzo sprawnie i 
SB miała z tym spore kłopoty. Przy pomocy tej 
samej sieci kolportażu rozprowadzano także 
inne wydawnictwa podziemne z terenu: War-
szawy, Łodzi, Gdańska i innych ośrodków. Do-
starczali je kurierzy do Redakcji „Solidarności 
Wojennej ”, a ta po wykorzystaniu, przekazy-

wała je kolporterom, którzy poprzez swoją sieć 
docierali z nimi na cały obszar BOP-u”.

Dla sporej grupy zaangażowanych w to 
osób konspiracja skończyła się aresztowa-
niem, procesami sądowym i karami więzienia. 
Śledztwo trwało ponad 2 miesiące. Na ławie 
oskarżonych Sądu Wojewódzkiego w Piotrko-
wie Trybunalskim zasiedli: Z. Matyśkiewicz, R. 
Wyczachowski, A. Krasucki, A. Augustyniak, 
Ryszard Brzuzy, Henryk Komoński, J. Dzido, 
Janusz Słowiński, Ryszard Klonowski, Mie-
czysław Czyż, Zbigniew Wróblewski, Krzysztof 
Gajdarowicz i Jan Skrobisz. 

***
Bilans stanu wojennego wypadnie nieko-

rzystnie dla Polski - nie tylko pod względem 
ekonomicznym. Najważniejsze i niemożliwe do 
odrobienia są straty w aktywności i świadomo-
ści tysięcy osób. Ich energia i pomysły na na-
prawę naszego kraju, obudzone sierpniowym 
zrywem 1980 r. i powstaniem „Solidarności”, 
nie znalazły szans realizacji. Znaczące stra-
ty ponieśliśmy wszyscy z powodu wywołanej 
stanem wojennym emigracji setek tysięcy Po-
laków.

„Represje wobec intelektualistów, brak per-
spektyw materialnych i wolności politycznej, 
spowodowały w następnych latach emigrację 
tysięcy naukowców, lekarzy, inżynierów. Po 
1981 dodatkowo nasilał się trend emigracji lu-
dzi młodych, przed 35 rokiem życia – do 1986 
za granicą pozostawało kilkaset tysięcy osób 
nie wierzących w możliwości ewolucji ustro-
ju socjalistycznego i nie widzących dla siebie 
większych perspektyw w kraju” - czytamy w Wi-
kipedii.

O tym, jak duża była skala represji w sa-
mym tylko środowisku kultury niech świadczy 
liczba zwolnionych z pracy ponad 800 dzienni-
karzy. To osoby, które nie przeszły rozpoczęte-
go w pierwszych miesiącach stanu wojennego 
procesu weryfikacji. Zwolnienia z pracy obej-
mowały też tysiące innych osób, które w prze-
konaniu władz WRON mogły utrudniać proces 
normalizacji w kraju. „Wilczy bilet” otrzymywa-
ny w kadrach przez aktywnych w działalno-
ści związkowej, a nieprzychylnych komunistom 
pracowników, stawał się bardzo dotkliwą karą.

Pomnik górników poległych 
w kopalni „Wujek”

(foto ze strony Wikipedia.pl)
Na koniec wspomnijmy jeszcze o ofiarach 

śmiertelnych stanu wojennego. Trzeba tu się-
gnąć do badań, przeprowadzonych w 2006 
roku. Instytut Pamięci Narodowej oszacował, 
że w okresie od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 
1983 roku 56 osób zginęło w wyniku postrza-
łów, albo zmarło w wyniku pobicia lub ran od-
niesionych podczas akcji pacyfikacyjnych, 
strajków oraz manifestacji.

Jerzy Strachocki

ciąg dalszy ze str. 5
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Fascynujące poszukiwanie 
przodków

konkursu na drzewo genealogiczne rodziny zaproszo-
no uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych. Jury oceniając prace konkursowe przyzna-
wało punkty za ich formę plastyczną, za liczbę zaprezentowanych 
pokoleń, za informacje o każdej z opisanych osób oraz za wykorzy-
stanie zdjęć. Drzewo genealogiczne miało zawierać historię mini-
mum czterech pokoleń wstecz, licząc jako pierwsze pokolenie au-
tora opracowania.

- Informację o konkursie przeczytałam na stronie internetowej 
naszej gminy - mówi jedna z laureatek, Magda Wójcik z Kleszczo-
wa. - Po to, żeby zdobyć informację o moich przodkach kontak-
towałam się m.in. z babcią, dziadkiem i ciocią. Wcześniej miałam 
już trochę informacji o rodzinie mojej mamy i taty, bo pomagałam 
młodszej siostrze opracować drzewo genealogiczne, kiedy miała 
takie zadanie w szkole podstawowej. Do mojego opracowania zdo-
byłam dodatkowo informacje m.in. o zawodach członków rodzin 
moich rodziców.

Aby pomieścić 66 osób, tworzących drzewo genealogiczne 
swojej rodziny Magda potrzebowała sporej planszy. Na koloro-
wej, pomalowanej w barwy tęczy koronie drzewa oprócz imion i na-
zwisk, dat i miejsc urodzenia, dat i miejsc ślubów oraz zawodów 
umieściła zdjęcia 51 osób. Najstarszy z przodków Magdy to prapra-

dziadek Antoni Tomczyński, urodzony w 1877 roku. Oprócz tego 
nazwiska w rodzinnym kręgu autorki pracy pojawiają się nazwiska 
Kęsy, Grzybek, Małkowski, Kochel, Kapica, Pietraszkiewicz, Mikul-
ski, Jażdżyk, Kieruzel i Barszcz.

Magda Wójcik z I klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii „szkoła po-
nadgimnazjalna”. 

- Dostałam powerbank, bezprzewodowe słuchawki i słodycze – 
mówi kleszczowska laureatka.

Wśród uczniów klas I-III szkoły podstawowej I miejsce zajęła 
Nikola Zawodzińska (kl. II Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w 
Kleszczowie), a II miejsce: Borys Tatara (kl. II Szkoły Podstawowej 
im. M. Kopernika w Łękińsku). W gronie starszych uczniów podsta-
wówki pierwsze miejsce wywalczył Oskar Okoń (kl. IV SP w Łękiń-
sku), zaś III miejsce - Julia Jurczyk (kl. V SP w Łękińsku). W grupie 
gimnazjalistów wyróżnienie otrzymała Zuzanna Kochanowska (kl. 
III Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie).

Duże powodzenie konkursu, a zwłaszcza liczba nagrodzonych 
prac, które wykonali uczniowie szkół gminy Kleszczów, świadczą 
o tym, że młode pokolenie jest autentycznie zainteresowane prze-
szłością swojej rodziny i potrafi korzystając np. z informacji pozy-
skanych od rodziców, wujostwa i dziadków budować drzewa gene-
alogiczne.

J. Strachocki

Magda Wójcik  
i jej praca

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kleszczów

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu  

miejscowości Kleszczów w rejonie ulicy Głównej i Milenijnej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Kleszczów Uchwały Nr XXV/229/2016 z dnia 30 
września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
miejscowości Kleszczów w rejonie ulicy Głównej i Milenijnej.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 
ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko w/w planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejsco-
wego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski 
należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczo-
wie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym na adres kancelaria@klesz-
czow.pl, w terminie do dnia 25 stycznia 2017 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

   Wójt Gminy Kleszczów
   SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kleszczów

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  
fragmentu miejscowości Żłobnica

w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Kleszczów Uchwały Nr XXV/230/2016 z dnia 30 
września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źró-
deł energii.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 
ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko w/w planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejsco-
wego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski 
należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczo-
wie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym na adres kancelaria@klesz-
czow.pl, w terminie do dnia 25 stycznia 2017 roku. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

   Wójt Gminy Kleszczów
   SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Do
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Życiowe rekordy P. Gawrysiaka
Zimowych Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców 
w pływaniu, które w połowie grudnia odbyły się w Olsztynie 

uczestniczył Przemysław Gawrysiak z sekcji pływackiej LKS Omega 
Kleszczów. Na 50 m stylem dowolnym uzyskał w półfinale rekord ży-
ciowy (0’21”69). Podopieczny Roberta Pawlickiego w finale na tym 

samym dystansie mimo 
nieco gorszego wyniku 
(0’21”90) wywalczył mi-
strzowską klasę sporto-
wą. Z kolei na dystansie 
50 m stylem motylkowym 
(0’23”63) uzyskał I klasę 
sportową. W zawodach 
udział brało 613 zawodni-
ków z 129 klubów.

Będą trenować  
w kompleksie 

SOLPARK
yjątkowo pracowity okres czeka 
personel kompleksu SOLPARK.  

Zimą obiekt ten gości wiele drużyn i grup 
sportowych, które przygotowują się do se-
zonu. W styczniu jako pierwsi przyjechali 
na szkolenie sędziowie z Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. Oprócz szkolenia w SOL-
PARKU zdawali też egzaminy.

W pierwszym tygodniu stycznia rozpo-
częło się pierwsze z pięciu zaplanowanych 
do końca marca zgrupowań kadry Polski 
w rugby na wózkach. Na treningowy obóz 
przyjechali też do Kleszczowa triathloniści 
(po raz drugi przybędą tu pod koniec lute-
go). Podczas obu tych pobytów po 3-4 dni 
będą trenować pływanie na basenie, a tre-
ning rowerowy odbędą na rowerach spin-
ningowych w sali fitness. Trening biegowy 
odbywać będą prawdopodobnie w terenie. 
Na zakończenie treningowego dnia czekać 
ich będzie jeszcze odnowa biologiczna.

Wraz z rozpoczęciem zimowych ferii w 
naszym województwie zaczną swe zajęcia 
w SOLPARKU uczniowie ze szkółek piłkar-
skich (m.in. SMS Łódź, Coerver Coaching, 
Widzew Łódź, Zawisza Rzgów), a także ze-
spół piłkarzy seniorów z okolic Lublina.

- Po zakończeniu ferii łódzkich gościć 
będziemy pierwsze drużyny Widzewa Łódź 
oraz Rakowa Częstochowa – informuje To-
masz Dawidziak, specjalista do spraw spor-
tu w SOLPARKU. – Następnie po rozpo-
częciu ferii województwa mazowieckiego 
przyjadą do nas drużyny ze szkółek Co-
erver Coaching oraz FCB Escola Varsovia.

JS

Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury

Ferie w BIBLIOTECE

S p o r t

W

W

 PROSTO Z SOLPARKU
Dodatkowe zajęcia dla mieszkańców

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowy harmonogram zajęć do-
datkowych dla mieszkańców Gminy Kleszczów, finansowanych 
przez Urząd Gminy. Do uczestnictwa w nich uprawnia karnet za 30 
zł, obejmujący aż 10 wejść (ważny 31 dni) na dowolne zajęcia, w 
tym AQUA AEROBIK - czwartek 19:00, ZUMBA - wtorek, czwar-
tek 19:00, KICK-BOXING - wtorek, czwartek 20:00, YOGA - środa 
17:30, AEROBIK - poniedziałek 18:00, środa 19:00. Ponadto dla 
seniorów z terenu Gminy Kleszczów organizowany jest AQUA AE-
ROBIK w każdy wtorek o godz. 10:00. Bez zmian pozostają zasa-
dy korzystania z karnetu na basenie (8 godzin) i siłowni (8 wejść).

Godziny otwarcia w ferie
W czasie ferii zimowych SOLPARK wydłuża godziny funkcjo-

nowania basenu. Od 14 stycznia w weekendy basen będzie czyn-
ny już od godziny 8:00, natomiast w tygodniu - od 9:00. Obiekt 
czynny codziennie do 22:00. Ponadto dłużej będzie można korzy-
stać z 4-torowej kręgielni, która będzie czynna przez całe ferie już 

od 14:00. Natomiast 
przy sprzyjającej po-
godzie z lodowiska bę-
dzie można korzystać 
w godz. 10:00-21:00. 
Zmiana godzin funk-
cjonowania obiektu 
potrwa do 29 stycznia.

DATA GODZ. TEMATYKA WARSZTATÓW UCZESTNICY
17 stycznia

(wtorek)
16:00-18:00 Warsztaty robotyki Uczniowie szkół podstawo-

wych z klas IV-VI,  
gimnazjum i szkół  

średnich

18 stycznia
(środa)

16:30-18:00 Warsztaty florystyczne „Kom-
pozycje kwiatowe dla Babci 

i Dziadka”

Uczniowie szkół  
podstawowych

19 stycznia 
(czwartek)

16:30-18:30 Warsztaty plastyczne  
„Kartka okolicznościowa dla 

ukochanych dziadków”  
wykonana w technikach  

quillingu i scrapbookingu

Uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjum

24 stycznia
(wtorek)

16:30-18:30 Warsztaty plastyczne  
„Dekorowanie pudełka na 

skarby techniką decoupage”

Uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjum

25 stycznia 
(środa)

16:00-18:00 Warsztaty robotyki Uczniowie szkół podstawo-
wych z klas I-III

26 stycznia 
(czwartek)

16:30-18:00 Warsztaty florystyczne  
„Dekoracje okienne - wianki”

Młodzież i osoby dorosłe

GBP w Kleszczowie Filia GBP w Łękińsku Filia GBP w Żłobnicy
14.01. (sobota) - Razem weselej - 
gry planszowe, zabawy stolikowe

18.01. (środa) - Lampiony na zi-
mowe wieczory

17.01. (wtorek) - Szkatułki na bi-
żuterię

16.01. (poniedziałek) - „Karnawał 
trwa” - wykonywanie masek kar-
nawałowych

19.01. (czwartek) - Laurka dla 
Babci i Dziadka

20.01. (piątek) - Papierowe kartki 
z niespodzianką

21.01. (sobota) - Serduszka ma-
lowane dla Babci i Dziadka 

23.01. (poniedziałek) - Zimowe 
gwiazdy z papierowych torebek

24.01. (wtorek) - Kolorowe do-
niczki

27.01. (piątek) - „Wesoła zima” - 
zajęcia plastyczne

25.01. (środa) - Czytam sobie 
w bibliotece „Zimowe opowieści” 

26.01. (czwartek) - Zimowy kra-
jobraz 

28.01. (sobota) - Razem weselej - 
gry planszowe, zabawy stolikowe

Sprzedam działkę rolną  
o powierzchni 1,20 ha  
w Łuszczanowicach.

Tel. 500-188-513.
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Wojewódzkie podsumowanie LZS
grudnia w Łodzi odbyło się podsumowanie roku sportowego, zorganizowane przez Radę Woje-
wódzką LZS. Wyróżniono sportowców, trenerów, gminy, kluby oraz szkoły. Szóste miejsce w wo-

jewódzkim plebiscycie sportowców LZS zajęła Sylwia Oleśkiewicz (podnoszenie ciężarów). Piąte miejsce 
w klasyfikacji rad gminnych zajęła gmina Kleszczów, natomiast wśród gminnych klubów na trzecim miejscu 
znalazła się Omega Kleszczów.

Wysoko w wojewódzkiej klasyfikacji znalazły się szkoły gminy Kleszczów. W gronie najlepszych gim-
nazjów czwarte miejsce zajęło Gimnazjum Kleszczów, podobnie jak w gronie podstawówek Szkoła Podsta-
wowa w Kleszczowie. Najwyższe miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych zajął Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie.

Turniej tenisa
 I Bożonarodzeniowym Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych wzię-
ło udział 14 zawodniczek i zawodników. Pingpongiści rywalizowali w sali sportowej kleszczow-

skiej Szkoły Podstawowej. Najwyższe miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli: • szkoła podstawo-
wa - dziewczęta: 1. Aleksandra Kamińska, 2. Marlena Nowacka. • szkoła podstawowa - chłopcy: 1. Bartek 
Szmigielski, 2. Tomasz Biegała. • gimnazjum - dziewczęta: 1. Katarzyna Olczak, 2. Łucja Tkacz.

Piłkarski turniej w hali
halowym turnieju ogniw LZS rywalizowało siedem drużyn piłkarskich. Alfa Kleszczów, Żłobnica 
oraz Juniorzy Kleszczów odpadli w eliminacjach. Do półfinałów awansowały: Ogniwo Kleszczów, 

Oldboye Kleszczów, Czyżów i Łękińsko. Turniej zakończył się wygraną Ogniwa Kleszczów, które w fina-
le wygrało z Łękińskiem 2:0. Trzecie miejsce zajęli Oldboye Kleszczów. Najlepsza drużyna halowego tur-
nieju grała w składzie: Krzysztof Baryła, Karol Belica, Jakub Peroński, Marcin Peroński, Piotr Płaza, Ka-
mil Szczęsny, Paweł Szulc, Patryk Tarkowski i Robert Tomesz. Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Krzysztof Baryła (Ogniwo Kleszczów), a najlepszym bramkarzem - Maciej Misiak (Łękińsko).

Wygrał RAP Radomsko
świątecznym turnieju piłkarskim w hali SOLPARKU wystąpiły cztery drużyny piłkarzy rocznika 2007. 
Impreza zakończyła się wygraną RAP Radomsko. Drugie miejsce przypadło Omedze Kleszczów, trze-

cie - Włókniarzowi Zelów, a czwarte - Astorii Szczerców. Skład Omegi: T. Biegała, B. Cieślak, W. Fryś, D. Gał-
wa, M. Gołusa, M. Grącki, F. Grzybek, J. Gurazda, M. Jańczyk, A. Koszur, K. Morawiec, M. Karasiński, B. Kowal-
czyk, K. Kuśmierek, M. Moreń, K. Olczyk, P. Pirek, J. Roczek, B. Rutkowski, D. Stawski, K. Szczepczuk, 
Sz. Telążka, J. Topolski, K. Wiśniewski, W. Witkowski, M. Wychowaniec. 

opr. JS

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
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Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TĘCZA, 
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

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

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

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

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

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

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

Gdzie zgłaszać awarie?

S p o r t

S p o r t

S p o r t

S p o r t

14

W

W

W

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-36-34
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki 
Izba Przyjęć główna  635 85 34
 Urząd Gminy Centrala 731-31-10
w Kleszczowie Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY
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Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

wia Rybarczyk (IV a), wyróżnienie: Dawid Kuśmierek 
(IV d) i Patrycja Szymanek (IV b).

Konkurs na prezentację multimedialną, zapro-
ponowany uczniom klas VI dotyczył tematu „Janusz 
Korczak obrońcą praw dzieci”. Nagrody zdobyli: I - 
Filip Tkacz (VI b) i Natalia Szymanek (VI b), II - Mary-
sia Kościelak (VI a), III - Kinga Misiak (VI a).

Włóczykije na nowych 
trasach

Grudniowa pogoda nie zraża prawdziwych wę-
drowców. Szkolny Klub Włóczykija z SP Łękińsko za-
liczył 9 i 15 grudnia kolejne trasy. Uczniowie pokonali 
ponad 13 kilometrów, wędrując po okolicach Łękiń-
ska, Czyżowa i Kolonii Woli Grzymalina. Następna 
wyprawa z Łękińska do Łuszczanowic i z powrotem 
(prawie 12 km) związana była z wizytą w Pizzerii Duo 
i degustacją smakowitej pizzy. Włóczykijom, którym 
nie jest straszne wędrowanie po zmroku, towarzy-
szą opiekunowie. Wyposażenie w elementy odbla-
skowe oraz latarki-czołówki zapewnia uczniom do-
brą widoczność.

Szkolne jasełka
W ostatnim dniu nauki szkolnej przed Święta-

mi Bożego Narodzenia uczniowie szkoły w Łękiń-
sku przedstawili swoim kolegom, rodzicom i pracow-

nikom szkoły oraz zaproszonym przedszkolakom 
uwspółcześnione jasełka. Mali wykonawcy poka-
zali, że swoim zachowaniem często przypominamy 
mieszkańców Betlejem - w pogoni za karierą, bogac-
twem zapominamy o tym, co w życiu najważniejsze. 

Zapominamy o znaczeniu miłości i o czasie, który na-
leży poświęcać swoim bliskim.

Wzruszające przedstawienie
19 grudnia w ramach lekcji otwartej uczniowie 

klas drugich zaprezentowali „Dziewczynkę z zapał-
kami” - przedstawienie oparte na motywach baśni 
Hansa Christiana Andersena, przygotowane pod kie-
runkiem wychowawczyń. Mogli je obejrzeć nie tyl-
ko nauczyciele i uczniowie, ale też zaproszeni ro-
dzice. Ta inscenizacja była zwieńczeniem spotkań 
z baśniami Andersena, omawianymi podczas lekcji. 
Przygotowywanie spektaklu, wprowadzającego wi-
dzów w atmosferę świąt Bożego Narodzenia, sprzy-
jało rozwijaniu teatralnych zainteresowań uczniów, a 
także sprawdzaniu ich predyspozycji aktorskich i mu-
zycznych.

Kasztany i żołędzie dla koła 
łowieckiego

Ok. 700 kg kasztanów i żołędzi, przeznaczonych 
na dokarmianie dzikich zwierząt, zebrali jesienią 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Była to 
już kolejna w historii tej szkoły akcja „Pomóż zwierzę-
tom przetrwać zimę”. Na wyróżnienie zasłużyli naj-
bardziej zaangażowani w akcję uczniowie: Maja Gie-
rach (II b), Maja Dąbrówka (II a), Igor Matuszczyk (II 
b), Bartłomiej Matuszczak (III b), Michał Moreń (III b), 
Amelia Kot (II a), Amelia Bednarek (I), Oskar Okoń 
(IV). W ramach podziękowania otrzymali oni pochwa-
ły oraz oceny celujące z edukacji przyrodniczej lub 
przyrody, a także słodkie przedświąteczne upominki.

Zebrane żołędzie i kasztany zostały przekaza-
ne Kołu Łowieckiemu „Sokół”, z którym współpracu-
je SP Łękińsko.

Nauka programowania 
w SP Łękińsko 

59 uczniów klas I-III szkoły w Łękińsku wzięło 
udział w trzech warsztatach z programowania. Zaję-
cia przeprowadził Konrad Strzelecki z firmy Innotech 
we współpracy z Fundacją Rozwoju Gminy Klesz-
czów. Uczestnicy zapoznali się z pojęciami związa-
nymi z programowaniem, uczyli się programować 

w języku Scratch, korzystali z platformy code.pl i pró-
bowali sił w programowaniu robotów Lego - Mind-
storms. 

Na warsztatach najlepiej radzili sobie zwłasz-
cza uczniowie klas III, bowiem od trzech lat szkoła 
uczestniczy w programach „Mistrzowie Kodowania” 
i „Koduj z klasą”. W ich trakcie obecni trzecioklasiści 
zetknęli się już z językami programowania Scratch 
czy Baltie.
Dach nad głową i karma 
dla zwierząt

W ramach akcji charytatywnej „Zimowa pomoc 
dla zwierząt”, prowadzonej w dniach 24-26 listopada 
gimnazjalni wolontariusze (91 osób) zebrali na tere-
nie gminy Kleszczów 2.887,73 zł. Ta kwota pozwoli-
ła na zakup trzech bud dla psów, 60 kg suchej kar-
my dla psów i 10 kg suchej karmy dla kotów, a także 
6 dużych legowisk dla psów i kotów, 5 opakowań 
składników mineralnych z witaminami oraz 30 gry-
zaków-zabawek dla psów i kotów. Wydano łącznie 

2.897,39 zł. Wraz z zebraną w szkole karmą (17 kg) 
oraz składnikami mineralnymi (2 opakowania), zaku-
pione budy oraz karma dla zwierzaków i pozostałe 
produkty zostały 28 grudnia przekazane schroniskom 
dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie, Piotrkowie 
Trybunalskim i Radomsku.

Wolontariusze z gimnazjum oraz opiekun ak-
cji - Agnieszka Reszka dziękują za ofiarność wszyst-
kim mieszkańcom, których datki umożliwiły wspar-
cie schronisk.

Opracował JS z wykorzystaniem 
informacji i zdjęć udostępnionych 

przez szkoły samorządowe

Wakacyjne obozy będą w tym roku organizowane w sierpniu. Gminny Ośrodek 
Kultury w Kleszczowie zaproponował osiem różnych obozów dla poszczególnych 
grup wiekowych.

I. Uczniowie szkół podstawowych z klas I-III:
•  14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim z elemen-

tami survivalu.
•  7-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny w górach z elementami survivalu.

II. Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI:
•  14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim z elemen-

tami survivalu.
•  14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny na Pojezierzu Mazurskim lub Poje-

zierzu Suwalskim z elementami survivalu i samoobrony (uproszczone sztu-
ki walk).

III. Uczniowie gimnazjum:
•  14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim z elemen-

tami survivalu.
•  14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny na Pojezierzu Mazurskim lub Poje-

zierzu Suwalskim z elementami survivalu i samoobrony (uproszczone sztu-
ki walk).

IV. Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów:
• wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny nad Morze Bałtyckie.

V. Uczniowie szkół średnich i niepracujący studenci:
•  14-dniowy obóz edukacyjno-turystyczny w Bułgarii, połączony z poznawa-

niem historii i kultury regionu.
Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obozu. Zgłoszenia 

dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów są przyjmowane w siedzibie GOK 
w Kleszczowie do 20 stycznia br. Zapisy po tym terminie nie będą brane pod uwa-
gę. Zapisywać można się w: ● poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30-15.00, ● 
wtorek - 7.30-19.00.

Przy dokonywaniu zapisu konieczne jest: ● podanie danych osobowych uczest-
nika; ● przedłożenie legitymacji uczniowskiej lub studenckiej; ● złożenie oświadczeń 
rodzica lub prawnego opiekuna; ● uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie do-
wodu wpłaty; ● złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej.

Bliższe informacje dotyczące obozów i opłat za nie udzielane są w siedzibie 
GOK w Kleszczowie lub pod numerem telefonu 44/ 731-32-30. Warunkiem zorgani-
zowania danego obozu jest chęć uczestnictwa w nim, zadeklarowana przynajmniej 
przez 20 osób. Konkretne terminy oraz miejsca obozów podane zostaną przez GOK 
po rozstrzygnięciu przetargu.

Karty kwalifikacyjne i oświadczenia można otrzymać w sekretariatach 
szkół i siedzibie GOK w Kleszczowie, a także pobrać ze strony internetowej  
www.gok.kleszczow.pl (zakładka Aktualności).

Do 20 stycznia GOK zapisuje na letni wypoczynek


