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Spotkanie szkolnych 
samorządów

O tym, jaką rolę pełnią samorządy 
szkolne w polskich i ukraińskich szkołach 
rozmawiali przedstawiciele samorządu gim-
nazjum w Kleszczowie z młodzieżą szkolną 
z Ukrainy, która w grudniu odwiedziła naszą 
gminę. Odbyli też wspólne zajęcia z gość-
mi, m.in. przygotowując bożonarodzeniowe 
kartki z życzeniami.

Ferie w Ochotnicy
Dzieci i młodzież z gminy Kleszczów (w 

sumie ponad 200 osób) jeden tydzień zimo-
wych ferii spędzi w Gorcach, a dokładniej 
w miejscowościach Ochotnica Dolna (3 gru-
py) i Ochotnica Górna (1 grupa). Uczniowie 
i studenci zamieszkają w pensjonatach pro-
wadzonych przez firmę JURKOWSKI.

Więcej na str. 10.

Jak co roku mieszkańcy naszej gmi-
ny będą mogli witać Nowy Rok na wspól-
nej, plenerowej imprezie. SPOTKANIE 
SYLWESTROWO-NOWOROCZNE 
2015/2016 zorganizuje Gminny Ośrodek 
Kultury w Kleszczowie na placu parkin-
gowym w pobliżu kompleksu SOLPARK.

Początek spotkania - 31 grudnia 
o godz. 23.00, planowane zakończenie 
- 1 stycznia o godz. 1.30.

W programie:
l zespół muzyczny „IMPERIUM”,
l o północy - pokaz fajerwerków,
l zespół muzyczny „LONG & JUNIOR”

Organizatorzy apelują do uczestników 
spotkania, by ze względów bezpieczeństwa nie 
przynosili i nie odpalali petard i sztucznych ogni.

Osoby mieszkające w pobliżu SOLPARKU 
są proszone o zamknięcie (zabezpieczenie) na 
czas 10-minutowego pokazu fajerwerków zwie-
rząt domowych.

Nowy Rok 
powitajmy 
wspólnie!

Fotowoltaiczna 
farma otwarta

Do 80 tys. kilowatogodzin energii będą 
mogły w ciągu roku wytworzyć fotowoltaicz-
ne panele, zamontowane na terenie pierw-
szej w gminie Kleszczów profesjonalnej 
elektrowni słonecznej. W otwartej 17 grud-
nia farmie prąd ze słonecznego światła bę-
dzie wytwarzać 320 modułów.

Więcej na str. 7.

Przygotowani  
do zimy

Usługę zimowego utrzymania dróg oraz in-
nych nawierzchni komunikacyjnych gmina zle-
ciła spółce Zakład Komunalny „Kleszczów”. 
Ostatnie łagodne zimy nie dają komunalnej 
spółce szansy zarabiania dużych pieniędzy. 
Jak dotąd poza październikowym, śnieżnym 
epizodem nie było potrzeby wysyłać pługów 
i piaskarek na gminne i powiatowe drogi.

Więcej na str. 2.

Opłatkowe 
spotkania 

w sołectwach
W każdym z sołectw gminy 

Kleszczów odbyły się spotkania 
opłatkowe. Oprócz mieszkańców 
uczestniczył w nich wójt Sławomir 
Chojnowski, radni gminni, księ-
ża z parafii w Kleszczowie, Łękiń-
sku, Sulmierzycach, bądź Chabie-
licach (w zależności od tego, do 
której parafii sołectwo należy).

Więcej na str. 16.
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P
Odśnieżą i posypią

ługość wszystkich dróg, za których odśnieżanie odpowia-
da „Komunalka” wynosi ponad 140 kilometrów. W tej liczbie 

mieści się m.in. 38,6 km dróg powiatowych i 27,5 km dróg, nazwa-
nych w szczegółowym wykazie „głównymi drogami gminnymi”; poza 
tym ulice w Kleszczowie o łącznej długości blisko 6,5 km oraz osie-
dlowe ulice na „Zaciszu” (6,9 km).

Zgodnie z kartą powierzenia zadania pracownicy komunalnej 
spółki, wykorzystując sprzęt mechaniczny, zakupiony przez gminę 
w ostatnich latach oraz kupione samodzielnie przez Zakład Komu-
nalny „Kleszczów” piasek i sól drogową, mają odśnieżać i posypy-

wać solą bądź mieszaniną piasku i soli 
drogi, a także wybrane chodniki i ścieżki 
rowerowe oraz place.

Wykaz parkingów i placów przewi-
dzianych do odśnieżania liczy 28 pozy-
cji, natomiast wykaz chodników i ście-
żek rowerowych - 13. Wiadomo, że 
nie wszystkie chodniki i ścieżki na te-
renie gminy doczekają się odśnieża-
nia. Gminne zlecenie obejmuje odcinki 
o łącznej długości 28 km. Tak jak w po-

przednich latach ścieżki, chodniki, bądź ciągi pieszo-jezdne mają 
być odśnieżane generalnie tylko po jednej stronie ulicy (drogi). Naj-
dłuższy odcinek (od ronda w Żłobnicy do Czyżowa) będzie odśnie-
żany zgodnie z tym zapisem: „Chodniki i ścieżka rowerowa w miej-
scowości Kleszczów, Łękińsko i Czyżów (wyłącznie jedna strona 
chodnika i ścieżki rowerowej, tj. strona przy cmentarzu, siedzibie 
Urzędu Gminy, stacji paliw, boiska sportowego w Łękińsku, itd.) na 
odcinku od ronda w Żłobnicy do końca ścieżki rowerowej w miejsco-
wości Czyżów, w tym rondo w Kleszczowie i odcinek-zjazd w Łękiń-
sku w stronę ulicy Długiej”.

W minionych latach, kiedy zimy były śnieżne i zaczynały się 
wcześniej, Zakład Komunalny „Kleszczów” zużywał w sezonie na-
wet ponad 1000 ton soli. Po ubiegłorocznej, łagodnej i prawie bez-
śnieżnej zimie w bazie w Żłobnicy pozostał zapas kilkuset ton, 

więc - jak informuje Mirosław Misiak, kie-
rownik Działu Usługowo-Transportowe-
go - w tym roku zdecydowano się doku-
pić tylko 600 ton soli oraz ponad 200 ton 
piasku.

W związku z prowadzeniem akcji 
„Zima” Zakład Komunalny „Kleszczów” 
przygotował 20 skrzyń z tworzywa sztucz-
nego, wypełnionych mieszaniną soli dro-
gowej i piasku, ustawionych w wybranych 

miejscach na terenie gminy.
Karta powierzenia zadania, która szczegółowo opisuje obowiąz-

ki „Komunalki” związane z zimowym utrzymaniem dróg ustala m.in. 
kolejność odśnieżania dróg. Najbardziej priorytetową trasą jest dro-
ga Sulmierzyce - Piaski (kategoria I). Kolejne kategorie przypisano 
następującym drogom: ● II. obwodnica Kleszczowa, ● III. główne, 
tranzytowe drogi asfaltowe na terenie gminy, ● IV. pozostałe drogi 
asfaltowe, w tym na terenie osiedli mieszkaniowych, ● V. inne (np. 
gruntowe dojazdowe do posesji oddalonych od dróg asfaltowych).

(s)

D
Skanska wygrywa przetarg

onad 26,6 mln zł wyda gmina ze swego budżetu na plano-
waną od kilku lat przebudowę dróg w Żłobnicy. Przetarg, 

w którym o tak poważne zamówienie rywalizowało aż 10 firm, zo-
stał rozstrzygnięty 7 grudnia. Oprócz firmy Skanska S.A. przystą-
pili do niego tacy giganci jak Budimex S.A., Strabag S.A., a także 
Eurovia Polska S.A. Swoje oferty złożyły również znane w regio-
nie firmy z branży budowy dróg: Drog-Bud sp. z o.o. i Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim z Piotrkowa Tryb. sp. z o.o., 
zaś piotrkowska spółka Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK 
S.A. przystąpiła do przetargu w konsorcjum, utworzonym wspólnie 
ze spółką RAMB.

Inwestycja w Żłobnicy obejmie rozbudowę czterech odcinków 
dróg w tej miejscowości wraz 
z budową infrastruktury tech-
nicznej. Przeznaczone do 
rozbudowy odcinki dróg liczą 
łącznie ponad 5,7 km. Naj-
dłuższy z nich to droga po-
wiatowa nr 1901E, biegnąca 
przez całą wieś (fot. 1), która 
ma ok. 4,5 km.

Zanim drogowcy zaczną 
prace przy układaniu nowej 
podbudowy i warstw bitu-
micznych, konieczne będzie 
uzupełnienie uzbrojenia, w tym krótkich odcinków wodociągu, kana-
lizacji sanitarnej i sieci gazowej oraz znacznie dłuższych odcinków 
kanalizacji deszczowej (2,4 km), kanalizacji teletechnicznej (ok. 4,5 
km) i sieci energetycznych. Kable, które umożliwią przyłączenie 
mieszkańców Żłobnicy do gminnej sieci energetycznej wraz z ko-
niecznymi do zasilania stacjami transformatorowymi stanowić będą 
znaczącą część kosztów inwestycji w Żłobnicy.

Poza najdłuższą w tym zadaniu drogą powiatową rozbudowana 
będzie kilometrowej długości droga gminna nazywana „Warszaw-
ką”, która obecnie tylko w części jest utwardzona i posiada chodnik 
oraz ścieżkę rowerową (fot. 
2). Uzbrojenie techniczne, 
które będzie tu trzeba wyko-
nać to ponad 1,4 km nowe-
go wodociągu z przyłącza-
mi, ponad 970 m kanalizacji 
sanitarnej, 1,8 km kanalizacji 
deszczowej, a także sieć ga-
zowa, gminna sieć energe-
tyczna wraz z oświetleniem 
ulicy i nowa kanalizacja tele-
techniczna.

Trzecia część inwestycji w Żłobnicy obejmuje przebudowę 
dwóch niedużych odcinków dróg wewnętrznych (130-metrowego 
w Żłobnicy i ok. 100-metrowego w Kleszczowie), a także wykonanie 
odcinka oświetlenia ulicznego przy jednej z tych dróg.

Przebudowa dróg w Żłobnicy zaplanowana została na 24 mie-
siące i będzie jednym z największych gminnych zadań w roku 2016 
i 2017.

(s)

Przyznano 115 stypendiów
 grudnia Gminna Komisja Stypendialna rozpatrywała zło-
żone w terminie wnioski studentów o przyznanie stypen-

diów motywacyjnych (za wyniki w nauce i za szczególne osiągnię-
cia w promowaniu gminy Kleszczów) oraz stypendiów socjalnych. 
Przyznano 110 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce dla 
studentów ze średnią ocen powyżej 3,5, a ponadto trzy stypen-
dia dla studentów, którzy uczestnicząc w konkursach, turniejach 
lub zawodach odnieśli sukcesy, uznane „za szczególne osiągnię-

cia w promowaniu gminy Kleszczów”. Łączna wartość tych stypen-
diów to 113.850 zł.

Komisja stypendialna po sprawdzeniu czy studenci wnioskujący 
o stypendium socjalne spełnili wymagane kryteria, przyznała takie sty-
pendia trzem osobom. W tym przypadku wypłacono łącznie 3200 zł.

Wypłata stypendiów motywacyjnych i socjalnych została rozpo-
częta 17 grudnia.

(s)
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Grudniowa sesja
grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie odbyła się piętnasta w tej 
kadencji sesja Rady Gminy Kleszczów. Po przyjęciu porządku obrad i przedstawieniu 

sprawozdań, które otwierają każde z posiedzeń (to sprawozdanie z realizacji uchwał przyjętych 
na poprzedniej sesji, sprawozdania wójta gminy i przewodniczącego Rady Gminy z działalności 
między sesjami) radni zadawali pytania odnoszące się do niektórych tematów ze sprawozdań. 
Jednym z pierwszych dłużej omawianych tematów były informacje o wykonaniu budżetu gmi-
ny Kleszczów za I półrocze 2015 roku oraz informacji o stopniu zaawansowania realizacji Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów za I półrocze 2015 roku. Radni przyjęli te infor-
macje. Dodajmy, że zostały one wcześniej pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniach komisji 
stałych Rady Gminy.

Pierwsze z podjętych na posiedzeniu uchwał dotyczyły zmian Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Kleszczów na lata 2015-2018 oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Zosta-
ły szczegółowo przedstawione zmiany w budżecie, powodujące zwiększenie bądź zmniejsze-
nie kwot po stronie dochodów oraz wydatków. Na zwiększenie dochodów budżetowych miały 
wpływ np. takie kwestie, jak wpływ pieniędzy z tytułu zwolnienia zabezpieczenia bankowego 
utworzonego na zadaniu „Budowa Kompleksu Dydaktyczno-Sportowego SOLPARK” (blisko 
1,55 mln zł), zwiększone wpływy z tytułu renty planistycznej i opłat za korzystanie z pasa drogo-
wego (170 tys. zł), wpływy z tytułu odszkodowania i kar umownych od wykonawców (60 tys. zł). 
Wśród zmniejszeń największą kwotę stanowi 1 mln zł, który nie wpłynął do budżetu gminy z ty-
tułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

W części dotyczącej wydatków budżetowych znajdziemy kilka pozycji odnoszących się do 
zwiększenia zaplanowanych wcześniej kwot wydatków i kilkadziesiąt pozycji odnoszących się 
do zmniejszenia planowanych kwot wydatków (m.in. z powodu przeniesienia zadań inwestycyj-
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å ciąg dalszy na str. 5

Łękińsko - spotkanie informacyjne 
w sprawie rozbudowy dróg
Na 12 stycznia (godz. 16.00) zaplanowane zosta-
ło w domu kultury w Łękińsku spotkanie miesz-
kańców oraz właścicieli terenów przyległych do 
ul. Poprzecznej i ul. Klonowej w Łękińsku, do-
tyczące rozbudowy tych ulic. W spotkaniu będą 
uczestniczyć projektanci inwestycji oraz radni, 
a główne tematy to: ● przedstawienie wariantów 
koncepcji rozbudowy niniejszych ulic oraz wybór 
jednego z wariantów, ● ustalenie lokalizacji wjaz-
dów oraz przyłączy do posesji i działek.
Bliższe informacje - Urząd Gminy, Agnieszka Ko-
walska, tel. 44/731 31 10 wew. 148.

Termin zapłaty za odbiór odpadów
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszyst-
kim właścicielom nieruchomości oraz zobowią-
zanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, iż z dniem 31 grudnia 
upływa termin zapłaty IV raty opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy 
w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przelewem na 
rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Zimowy apel Zakładu Komunalnego
Zakład Komunalny „Kleszczów” zwraca się do 
mieszkańców gminy z apelem, by po opadach 
śniegu nie parkowali samochodów na jezdniach 
dróg gminnych i powiatowych. Ustawione na 
jezdniach pojazdy bardzo utrudniają przejazd płu-
gów odśnieżających ulice. Duże fragmenty ulic 
pozostają wtedy nieodśnieżone.
Zakład Komunalny „Kleszczów” prosi także, by 
mieszkańcy nie odrzucali na jezdnię śniegu usu-
wanego z wjazdów na własne posesje.

Wyższa akcyza dla rolników
W 2016 roku rolnicy mogą liczyć na większy zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. 
Stawka wzrośnie z 0,95 zł/litr do 1 zł/litr. Limit 
zwrotu będzie wynosił 86 zł do każdego hektara 
upraw rolnych (w 2015 roku limit wynosił 81,70 zł 
na każdy hektar).
Rolnikom przypominamy, że wnioski o zwrot ak-
cyzy będą w Urzędzie Gminy przyjmowane od 1 
lutego. Do wniosków należy dołączyć faktury VAT 
lub kopie faktur za paliwo zakupione od 1 sierpnia 
2015 do 31 stycznia 2016 roku.

Sprawdzony System  
Zarządzania Jakością

grudnia w trzech referatach Urzędu Gminy w Kleszczowie (Inwestycji Gminnych, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami oraz Zdrowia, Oświaty, Kultury i Pro-

mocji) przeprowadzony został audyt nadzoru w zakresie Systemu Zarządzania Jakością 
(SZJ). Przeprowadziła go przedstawicielka 
Zetom-Cert Sp. z o.o. z Warszawy - Kata-
rzyna Białecka. W podsumowaniu wyników 
audytu uczestniczył sekretarz gminy, Kazi-
mierz Hudzik.

Urząd Gminy w Kleszczowie uzyskał 
pozytywną rekomendację do przedłużenia 
certyfikatu SZJ. Ostateczną decyzję w tej 
sprawie podejmie Komitet Techniczny Ze-
tom-Cert.

(s)

Trwają kolejne przetargi
22 grudnia trwało w Urzędzie Gminy przyjmowanie ofert 
na wykonanie trzech zadań: ● budowę miasteczka ruchu 

drogowego w Łękińsku, ● rozbudowę 700-metrowej drogi gminnej 
w Łuszczanowicach, która nowe rondo w „Hubach” (pod lasem) łą-
czy z drogą powiatową nr 101402E przy wjeździe do Wolicy, ● kon-
serwację i naprawę istniejących ekranów akustycznych w Kleszczo-
wie na długości ok. 50 mb.

30 grudnia to termin składania ofert związanych z rozbudową infra-
struktury elektroenergetycznej na terenie Gminy Kleszczów. Zadanie 
obejmuje rozbudowę stacji transformatorowej 30/0,4kV w Bogumiło-
wie oraz wykonanie 8 przyłączy elektrycznych 0,4 kV na terenie gminy.

Do 7 stycznia oferenci mogą zgłaszać się do przetargu na bu-
dowę sieci światłowodowej FTTH w Kleszczowie na osiedlu „Zaci-
sze”, w Łękińsku na ulicy Rolnej i ulicy Ustronnej oraz w Łuszcza-
nowicach i Łuszczanowicach Kolonii.

15 stycznia mija termin zgłaszania ofert w przetargu doty-
czącym zakupu energii elektrycznej dla obiektów należących 
do gminy Kleszczów oraz gminnych jednostek organizacyjnych 
(dwóch szkół, trzech przedszkoli, GOPS oraz GOK). Dostawy 
energii zostaną zamówione na okres od 1 marca 2016 r. do 28 
lutego 2018 r.

(s)

Do

Dotacja z Biblioteki Narodowej
minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie po raz kolejny otrzymała dotację na za-
kup nowości wydawniczych. Kwota 4300 zł z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek” została przeznaczona na zakup wydawnictw popular-
nonaukowych oraz literatury pięknej. Dzięki dofinansowaniu kleszczowska biblioteka wzbo-
gaciła się o 208 nowych pozycji książkowych. Tego typu wsparcie jest elementem Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa. (s)
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W

Kiedy do lekarza specjalisty?
odobnie jak w poprzednich latach także w 2016 roku 
gmina Kleszczów będzie współpracować z Uniwersyteckim 

Szpitalem Klinicznym nr 2 im. WAM w Łodzi. Dzięki temu 
mieszkańcy gminy będą mieli ułatwiony dostęp do specjalistycznej 
opieki medycznej. Lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
nr 2 im. WAM w Łodzi będą przyjeżdżać do Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Kleszczowie dwa razy w miesiącu.

W drugi czwartek każdego miesiąca przyjmować będą 
lekarze specjaliści: ● internista, ● kardiolog, ● okulista, ● 
laryngolog, ● neurolog, ● dermatolog, ● radiolog (USG).

W czwarty czwartek każdego miesiąca przyjmować będą 
lekarze specjaliści: ● internista, ● dermatolog, ● okulista, ● 
ortopeda, ● urolog, ● radiolog (USG), ● endokrynolog, ● pulmonolog.
Podajemy dokładne terminy przyjazdów:

Gmina dla zdrowia 
mieszkańców

uchwalonej w 2013 roku „Strategii zdrowotnej dla Gminy 
Kleszczów na lata 2014-2018” przedstawione zostały kluczo-

we działania, a także zamierzenia z zakresu opieki zdrowotnej, które 
podejmowane będą przez gminę. Ich wspólny cel mieści się w sło-
wach: utrzymanie i poprawa zdrowia mieszkańców.

Nie tylko szczepienia
Jednym ze sposobów realizacji tego celu są poszczególne pro-

gramy polityki zdrowotnej, opracowywane, realizowane i finanso-
wane przez lokalny samorząd. Od roku 2014 w gminie Kleszczów 
zostało wdrożonych 6 takich programów:
•	 Szczepienie przeciw pneumokokom (dotyczy dzieci od 2. do 5. 

roku życia);
•	 Szczepienie przeciw meningokokom (dotyczy całej populacji 

mieszkańców);
•	 Szczepienie przeciw rotawirusom (dotyczy dzieci od 6. do 24. 

tygodnia życia);
•	 Szczepienie wysoce skojarzoną szczepionką „5 w 1” przeciw 

błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis (choroba Heinego-
-Medina) i zakażeniom Haemophilus influenzae typu „b” (doty-
czy dzieci od 2. do ukończenia 18. miesiąca życia, szczepionych 
zgodnie z kalendarzem szczepień);

•	 Profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego (wśród 
uczniów szkół podstawowych wykonuje się działania związane 
z wykrywaniem oraz leczeniem wad postawy; u dorosłych prze-
prowadza się działania z zakresu profilaktyki chorób układu mię-
śniowo-szkieletowego, ze szczególnym uwzględnieniem stanów 
pourazowych i przeciążeniowych związanych m.in. z wykonywa-
ną pracą).

•	 Profilaktyka stomatologiczna (program kierowany jest do wszyst-
kich mieszkańców gminy Kleszczów).
Programy szczepionkowe są realizowane przez Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Kleszczowie. Podmiotem wybranym do 
programu profilaktyki chorób układu mięśniowo-szkieletowego jest 
BIOMED Piotr Tomczyk, zaś profilaktyką z zakresu stomatologii, 
prowadzoną w czterech gabinetach stomatologicznych na terenie 
gminy zajmują się lekarze stomatolodzy.

Kolejne programy zdrowotne
W 2015 roku w Urzędzie Gminy zostały opracowane i przekaza-

ne do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji trzy kolejne programy zdrowotne: ● Szczepienie przeciw 
wirusom HPV, ● Profilaktyka chorób nowotworowych ze szczegól-
nym uwzględnieniem nowotworów piersi, ● Profilaktyka chorób no-
wotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy. 
Dla wszystkich trzech została wydana pozytywna opinia agencji.

W przygotowaniu na 2016 rok znajduje się jeszcze program 
„Będę MAMĄ, będę TATĄ - wieloletni program dla gminy Kleszczów 
obejmujący opiekę zdrowotną nad populacją w wieku rozrodczym”.

Programy adresowane są do mieszkańców gminy Kleszczów, 
którzy spełniają kryteria. Główne kryteria to wiek oraz status miesz-
kańca gminy, potwierdzony stosownymi dokumentami. 

Jakie grupy mieszkańców zostaną włączone do trzech najnow-
szych programów zdrowotnych? Akcja szczepień przeciwko wiru-
som HPV jest dedykowana dla dziewcząt w wieku 11 lat (V klasa 
szkoły podstawowej). W razie zainteresowania ze strony rodziców 
programem szczepień objęci mogą zostać również chłopcy w tym 
samym wieku.

Akcja profilaktyki chorób nowotworowych ze szczególnym 
uwzględnieniem nowotworów piersi jest adresowana do mieszka-
nek gminy Kleszczów w wieku od 20. do 60. roku życia. Do badań 
profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy 
mają być natomiast zapraszane mieszkanki gminy Kleszczów w wie-
ku od 18. do 60. roku życia. (opr. AJ-M, s)

Pomogą uzależnionym  
(nie tylko od narkotyków)

owarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii MOST informu-
je, że 1 grudnia w Bełchatowie został uruchomiony punkt 

konsultacyjno-informacyjny Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki 
i Terapii. Dzięki temu zwiększyła się dostępność do specjalistycznej 
pomocy psychologicznej i terapeutycznej w sytuacjach zagrożenia 
uzależnieniem od narkotyków i tzw. „dopalaczy”. Terapeuci z cen-
trum mają być pomocni w przypadku rodziców przeżywających trud-
ności wychowawcze i kryzysy życiowe.

Oferta Centrum obejmuje: ● diagnozowanie problemu w skali indy-
widualnej i w środowisku lokalnym, ● wsparcie dla osób z problemem 
narkotyków i innych uzależnień, ● udzielanie informacji o placówkach 
terapeutycznych i pomocowych, ● pomoc osobom, które ukończy-
ły leczenie i wspieranie ich w utrzymaniu abstynencji, ● wspieranie 
osób w kryzysie i przeżywających trudności życiowe, ● wspieranie 
osób rodzin uzależnionych oraz rodziców, których dzieci podejmują 
zachowania ryzykowne, ● podnoszenie świadomości społeczeństwa 
na temat uzależnień, ● profilaktykę uzależnień oraz wspieranie szkół, 
placówek, instytucji w rozwiązywaniu problemu uzależnień.

Projekt jest realizowany w formie dyżurów terapeutów i psycho-
logów, którzy udzielają nieodpłatnych konsultacji osobom zaintere-
sowanym uzyskaniem informacji lub wsparcia. Konsultacje udziela-
ne są osobiście w siedzibie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki 
i Terapii przy ul. Energetyków 10 oraz telefonicznie i za pomocą 
poczty elektronicznej.

Punkt informacyjno-konsultacyjny czynny jest od ponie-
działku do piątku w godzinach: ● poniedziałek - 10.30-14.30, 
● wtorek - piątek - 15.30-19.30. Telefon zaufania nr 572 993 949 
jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30-19.30. 
Adres e-mail: tpnmost@wp.pl.

P

T

•	 14, 28 stycznia
•	 11, 25 lutego
•	 10, 24 marca
•	 14, 28 kwietnia
•	 12, 19 maja 
•	 9, 23 czerwca

•	 14, 28 lipca
•	 11, 25 sierpnia
•	 8, 22 września
•	 13, 27 października
•	 10, 24 listopada
•	 1, 8 grudnia

Zapisy do lekarzy specjalistów odbywają się w dniu ich przyjazdu:
•	 osobiście w rejestracji Gminnego Ośrodka Zdrowia 

w Kleszczowie w godz. 7.00-8.00,
•	 telefonicznie w godz. 8.00-9.00. Telefon do rejestracji: 44/ 

731 30 15.

Główna siedziba USK im. WAM w Łodzi
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å ciąg dalszy ze str. 3
nych na rok przyszły). W ślad za zmianami wprowadzonymi w budże-
cie nastąpiły stosowne korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
lata 2015-2018.

Budżet  na 2015 rok po st ronie dochodów przewiduje 
274.061.294,67 zł, a po stronie wydatków 298.394.363,89 zł. Planowa-
ny deficyt budżetowy zmniejszył się do kwoty 24.333.069,22 zł.

Kolejne przyjęte na grudniowej sesji uchwały dotyczyły następują-
cych spraw:
•	 wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości 

gruntowych (2 działki o pow. 0,77 ha położone w obrębie Kamień; 
działka 377 m kw. położona w obrębie Kleszczów; działka o pow. 
1,1 ha położona w obrębie Bogumiłów) oraz odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego zawarcia umów;

•	 zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zakupu 
sadzonek drzew i krzewów ozdobnych (pewne zmiany ułatwiające 
rozliczenie dotacji nastąpią w załącznikach dołączonych do wnio-
sku o dofinansowanie);

•	 zmiany uchwały dotyczącej zasad dofinansowania przez gminę za-
kupu i montażu urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń 
(tu najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie w regulaminie dofi-
nansowania zapisu „W roku 2016 wnioski o przyznanie dofinanso-
wania ze środków Gminy Kleszczów można składać od 1 marca 
2016 roku”). Urząd Gminy planuje do tego czasu opracować zało-
żenia techniczne, w oparciu o które będą udzielane i rozliczane do-
tacje. Pozwoli to rozwiązać kwestię jakości montowanych urządzeń, 
lepszej oceny ich parametrów, a także wyeliminować nierzetelnych 
wykonawców. Od użytkowników niektórych zamontowanych do-
tąd urządzeń trafiają bowiem do urzędu sygnały o ich awaryjności, 
a także o trudnościach w dochodzeniu roszczeń od wykonawcy.

•	 przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kleszczów na 
lata 2016-2018; uchwalenie i realizacja takiego programu należy 
do zadań własnych gminy. „PWR przewiduje rozwój działań profi-
laktycznych mających na celu wzmocnienie rodzin z grupy ryzyka, 
zapobieganie narastaniu kryzysu poprzez prace z rodziną naturalną 
oraz zapewnienie każdemu dziecku prawa do stabilnego, trwałego 
i rodzinnego środowiska wychowawczego” - czytamy w uzasad-
nieniu do PWR, przygotowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej;

•	 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Klesz-

Grudniowa sesja czów na lata 2016-2022;
•	 określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy finanso-

wej uczniom szkół ponadgimnazjalnych, znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej; uchwała określa zarówno rodzaje pomocy ma-
terialnej, sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną, spo-
sób wyłaniania uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którym przy-
sługuje pomoc materialna, a także maksymalną wysokość pomocy 
materialnej, o którą może ubiegać się uczeń (o szczegółach nowych 
regulacji napiszemy więcej po uprawomocnieniu się uchwały; ma to 
nastąpić po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego);

•	 zatwierdzenia Lokalnego Programu „Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Klesz-
czów”;

•	 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok 2016;

•	 przyjęcia programu polityki zdrowotnej; program dotyczy profilak-
tycznych szczepień przeciw wirusowi HPV, a jego przyjęcie pozwoli 
uruchomić w roku 2016 następną turę szczepień dziewcząt miesz-
kających na terenie gminy Kleszczów;

•	 uchylenia uchwał, w których Rada Gminy Kleszczów wyraziła zgo-
dę na zbycie przez FRGK nieruchomości gruntowych; na wniosek 
Komisji Rewizyjnej oraz RG Kleszczów Fundacja sprawdziła jaki 
jest stan realizacji ośmiu uchwał przyjętych głównie podczas sesji 
w listopadzie 2014 r.; cztery z tych uchwał zostały teraz uchylone, 
bowiem w rozmowach z przedstawicielem FRGK inwestorzy nie po-
twierdzili zamiaru inwestowania na terenie naszej gminy;

•	 udzielenia pomocy rzeczowej dla dwóch samorządów w postaci 
autobusów Autosan H-9; autobusy eksploatowane wcześniej przez 
Zakład Komunalny „Kleszczów” przeznaczone będą na dowóz 
uczniów do szkół na terenie miasta Poręba oraz gminy Łęki Szla-
checkie.
W końcowej części sesji radni przyjęli protokoły z kontroli przepro-

wadzonych w kleszczowskim gimnazjum (realizacja planu finansowe-
go za 2014 rok) oraz w Urzędzie Gminy (rozbudowa i modernizacja 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie). Ponadto - zgodnie z dys-
pozycją Sądu Rejonowego w Bełchatowie - do publicznej wiadomości 
został podany  poprzez jego odczytanie w czasie sesji wyrok w spra-
wie karnej z oskarżenia prywatnego Kazimierza Hudzika (sekretarza 
gminy Kleszczów) przeciwko Henrykowi Michałkowi (byłemu przewod-
niczącemu Rady Gminy Kleszczów).

(s)

Nie odbiorą bioodpadów  
w czasie mrozu

KO-REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie poinformował, że 
w przypadku utrzymywania się przez dłuższy okres czasu 

temperatury poniżej 0ºC nie będzie możliwe odbieranie bioodpadów 
zgodne z harmonogramami, przekazanymi klientom.

„Odpady są zamarznię-
te i podczas próby opróż-
niania pojemników docho-
dzi do ich pękania. W takich 
sytuacjach nasza spółka 
zobowiązuje się podejmo-
wać próby odbioru bioodpa-
dów w kolejnych terminach, 
zgodnych z harmonogra-
mem oraz odbierać od wła-
ścicieli nieruchomości do-
datkowe ilości bioodpadów, 
k tóre  będą wystawiane 

w workach w dniu opróżniania pojemnika.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość” – czytamy 

w komunikacie spółki.
Wszelkie pytania i problemy można zgłaszać do EKO-REGIO-

NU” pod nr tel. 44/ 632-39-00. (s)

Nie pomagają apele
hwasty rosnące na nieużytkach i niezabudowanych dział-
kach to coroczny problem, także dla gminy. Widoczne na 

zdjęciu, ozdobione szronem badyle może wyglądają malowni-
czo, ale właściciele sąsiednich, zadbanych działek nie są nimi za-
chwyceni.

Urząd Gminy co pewien czas 
wzywa listownie właścicieli do za-
prowadzenia porządku na poro-
śniętych chwastami parcelach.

„W związku z docierającymi 
uwagami od mieszkańców Gminy 
Kleszczów w sprawie niewłaści-
wego utrzymania porządku i czy-
stości, zwracam się do Pana, jako 
współwłaściciela działki w (…) 
z prośbą o utrzymywanie jej w na-
leżytym porządku, między innymi 
poprzez wykaszanie przerośniętych traw i roślin zielnych oraz usu-
wanie samosiewów drzew bądź krzewów” - to fragment takiego pi-
sma, które wysłane zostało w tym roku.

Adresaci nie zawsze reagują na takie prośby. Argument mówią-
cy o tym, że wygląd każdej posesji wpływa na estetykę całej gminy, 
wielu osobom nie trafia do przekonania…

(s)

E
C
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Jak trafić do posła  
bądź senatora?

ybory parlamentarne odbyły się dwa miesiące temu. Parlamen-
tarzyści zdążyli już otworzyć swoje biura w terenie, gdzie mogą 

się z nimi spotkać wyborcy. Można tu także zgłaszać sprawy wymagające 
poselskiej czy senatorskiej interwencji.

Przypomnijmy, że w Sejmie RP okręg wyborczy nr 10, nazywany też 
okręgiem piotrkowskim, reprezentuje dziewięcioro posłów. Sześć manda-
tów poselskich przypadło kandydatom z listy Prawa i Sprawiedliwości. Są 
to: Antoni Macierewicz, Anna Milczanowska, Robert Telus, Grzegorz Woj-
ciechowski, Krzysztof Maciejewski i Dariusz Kubiak (to jedyny w tym gro-
nie poseł z powiatu bełchatowskiego). Do Sejmu RP zostały też ponow-
nie wybrane Dorota Rutkowska i Elżbieta Radziszewska z listy PO. Rafał 
Wójcikowski to jedyny wybrany w naszym okręgu poseł z listy Kukiz`15.

Adresy biur poselskich i dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail) 
podajemy w oparciu o dane z oficjalnej strony internetowej Sejmu RP 
(sejm.gov.pl):
•	 Dariusz Kubiak - 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 10 - e-mail: posel@

dariuszkubiak.pl
•	 Krzysztof Maciejewski - 97-500 Radomsko, ul. Piastowska 18a
•	 Antoni Macierewicz - 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 

20 - tel. 793-101-123
•	 Anna Milczanowska - 97-500 Radomsko, ul. Żeromskiego 22 - e-mail: 

milczanowska2010@gmail.com
•	 Elżbieta Radziszewska - 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackie-

go 13 - tel./fax (44) 649-78-27 - e-mail: elzbieta.radziszewska@sejm.pl
•	 Dorota Rutkowska - 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 12a - e-

-mail: biuro@dorotarutkowska.pl
•	 Robert Telus - 26-300 Opoczno, ul. Moniuszki 15 - tel. (44) 755-00-76, 

e-mail: telusrobert.biuro@gmail.com
•	 Grzegorz Wojciechowski - 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 

18 - tel./fax (46) 815-98-56, e-mail: biurorawa@interia.pl
•	 Rafał Wójcikowski - 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 

28
W wyborach do Senatu RP w jednomandatowym okręgu nr 28 wybra-

ny został kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Wiesław Dobkowski.
•	 Biuro Senatorskie W. Dobkowskiego - 97-400 Bełchatów, ul. 9-go 

Maja 26 - tel./fax 44/ 633 10 33, kom. 601 999 498, e-mail: biuro@do-
bkowski.senat.pl. Biuro jest otwarte w dni robocze w godz. 11.00-18.00.

(s)

W

Informacje  
Gminnego Klubu HDK

Mocny finisz krwiodawczych akcji
Ostatnia w tym roku akcja krwiodawcza na terenie Klesz-
czowa, zorganizowana przez Gminny Klub HDK PCK oka-
zała się bardzo udana. Do oddania krwi zgłosiło się 59 
osób, z czego krew oddały 53. W tym gronie aż 21 osób to 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie. W sumie regionalny bank krwi pozyskał 23,85 litra krwi. 
Z tej ilości na prośbę rodziny chorej osoby, pilnie potrzebu-
jącej krwi, przekazano 12 jednostek (5,4 litra).
Kolejna akcja odbędzie się już w 2016 roku, w piątek 12 
lutego, w godzinach 9:00-12:00, jak zwykle w SOLPARKU.

Zarząd na nową kadencję
Ze względu na kończącą się kadencję Zarządu Gminnego 
Klubu HDK PCK w Kleszczowie 11 grudnia podczas akcji 
krwiodawczej przeprowadzone zostały wybory nowego 
zarządu. Liczbę członków tego gremium zwiększono do 7 
osób. Ma to związek z powiększającą się liczbą członków 
klubu, jak i liczbą krwiodawców.
Na 56 uprawnionych członków klubu w czasie wyborów 
obecnych i głosujących było 36 (64,28% ogółu). Po doko-
naniu wyborów ukonstytuował się nowy Zarząd Gminnego 
Klubu HDK PCK w Kleszczowie. Jego prezesem jest Ta-
deusz Gajda, wiceprezesem - Marek Kaczmarczyk, sekre-
tarzem - Marian Anszperger, skarbnikiem - Marian Chyła, 
a członkami: Arkadiusz Kowalczyk, Agata Piwowarczyk 
i Ewa Tazbir.

Barwy natury  
w gminnym kalendarzu

alendarz promocyjny gminy Kleszczów na 2016 rok ilustrowany 
jest fotografiami, które powstały podczas warsztatów zorganizo-

wanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. W warsztatach 
uczestniczyli członkowie Ogólnopolskiej Fotograficznej Grupy Twórczej 

AF13, mającej siedzibę w Kleszczo-
wie, a także mieszkający na terenie gmi-
ny pasjonaci fotografii, którzy podczas 
warsztatów doskonalili się w wykonywa-
niu pejzażowych zdjęć.

W kalendarzu wydanym przez 
Urząd Gminy, a przygotowanym do dru-
ku i wykonanym przez bełchatowską 
agencję Wizja Reklamy, znalazły się 
24 fotografie. Ich autorami są: Mariusz 
Broszkiewicz, Ewa Czechowska-Ja-
guścik, Marlena Kil, Dorota Milczarek, 
Aneta Mudyna, Marcin Muskała, Grze-
gorz Ojrzyński, Andrzej Płochocki, Ni-
kodem Podsiadły, Barbara Prasnowska, 
Zbigniew Ptaszek, Joanna Szeptak, Elż-
bieta Wenda.

(s)

Ile podatku w 2016 roku?
Płatników podatku od nieruchomości informujemy, że 
w roku 2016 w gminie Kleszczów obowiązywać będą na-
stępujące stawki podatku:
- od gruntów:
•	 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

- 0,80 zł/m²
•	 pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych - 4,58 zł/ha

•	 niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 
3,00 zł/m²

•	 pozostałych - 0,10 zł/m²
- od budynków
•	 mieszkalnych - 0,10 zł/m²
•	 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

- 20,00 zł/m²
•	 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
- 1,80 zł/m²

•	 związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 
1,80 zł/m²

•	 pozostałych - 1,80 zł/m²
- od budowli
•	 związanych z prowadzeniem działalności w zakresie 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komu-
nalnych - 0,01 %

•	 związanych wyłącznie z wydobywaniem wód geotermal-
nych - 0,01 %

•	 pozostałych - 2 %
- Stawka podatku leśnego - 19,80 zł/ha
- Stawka podatku rolnego: 
•	 dla gospodarstw rolnych - 20,00 zł/ha
•	 dla pozostałych gruntów - 40,00 zł/ha

K
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Będzie ruch  
w Centrum Szkoleniowym

ruchomione 16 miesięcy temu Centrum Szkoleniowe Ca-
parolu w Żłobnicy przeszkoli kolejne osoby. Firmy z bran-

ży budowlanej, wykorzystujące produkty wytwarzane w Caparolu, 
partnerzy handlowi, a także konserwatorzy zabytków to potencjalni 
uczestnicy kolejnej tury szkoleń, które zapowiadane są w centrum. 

Zajęcia, w których jednorazowo będzie mogło uczestniczyć 
maksymalnie 16 osób, zaczną się już 19 stycznia. Pierwszy temat 
to „system ociepleń Caparol”. W styczniu, lutym i marcu planowa-
nych jest sześć szkoleń, a ich tematem będą: farby Caparol, napra-
wa i ochrona betonu, a także odnawianie zabytków z wykorzysta-
niem produktów niemieckiej firmy.

Szczegółowe informacje zainteresowani znajdą na stronie ca-
parol.pl. (s)

Nagrody za warunki BHP
XXII edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy na szcze-
blu regionalnym „Pracodawca - organizator pracy bezpiecz-

nej” brały udział także firmy działające na terenie gminy Kleszczów. 
Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w za-
kresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz zachęcanie 
pracodawców, by podejmowali działania eliminujące zagrożenia na 
poszczególnych stanowiskach pracy.

W kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pra-
cowników pierwsze miejsce i tytuł organizatora bezpiecznej pracy 
zdobyła Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. 

Warto przypomnieć, że w ubiegłorocznej edycji tego konkursu 
zwycięzcą w tejże kategorii została Elektrownia Bełchatów. W tym 
roku warunki pracy w elektrowni oceniane były przez Centralny In-
stytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warsza-
wie. Pod uwagę brano m.in. wskaźniki wypadkowości przy pracy 
i chorób zawodowych, a także prowadzone przez ocenianą firmę 
działania z zakresu profilaktyki. Elektrownia otrzymała najwyższe 

wyróżnienie - Złotą Kartę Lidera 
Bezpiecznej Pracy.

W tegorocznym konkursie 
„Pracodawca - organizator pracy 
bezpiecznej” w kategorii średnich 
przedsiębiorstw (50-250 pracow-
ników) pierwsze miejsce w re-
gionie łódzkim oraz piąte miejsce 
w Polsce zdobyła natomiast firma 
Constantia Teich Poland. W roku 
2014 nie zanotowano tu żadnego 
wypadku przy pracy.

Uroczyste wręczenie nagro-
dy (statuetki i dyplomu) miało miejsce w siedzibie PIP w Łodzi. Fir-
mę Constantia Teich Poland reprezentowali Monika Knul (HR Ma-
nager) oraz Artur Banaś (inspektor ds. BHP). (s)

Szkoleniowe podsumowania
oniec roku to okazja do podsumowania szkoleniowej dzia-
łalności Agencji Rozwoju Regionalnego ,,Arreks’’ S. A. 

w Kleszczowie. W ciągu 2015 roku agencja realizowała szkolenia 
i kursy z kilku różnych dziedzin. Uczestnicy zajęć uczyli się np. sztu-
ki skutecznej autoprezentacji i wystąpień publicznych. W „Arrek-
sie” można też było zdobyć kwalifikacje wychowawcy organizujące-
go wypoczynek dzieci i młodzieży. Do osób aspirujących do zajęcia 
stanowisk kierowniczych było adresowane szkolenie „Kierowanie 
zespołem, czyli jak być szefem zdecydowanym”.

Jednym ze stale podejmowanych przez „Arreks” tematów było 
prawo zamówień publicznych. W tym roku kleszczowska agencja 
zorganizowała kurs „Prawo zamówień publicznych od podstaw”. 
Można było też uzupełnić umiejętności w zakresie obsługi kompute-
rowego programu Excel – zarówno na poziomie podstawowym, jak 
i dla średniozaawansowanych.

Wiele osób zainteresowanych jest nauką języków obcych. „Ar-
reks” w mijającym roku przeprowadził m.in. zajęcia „Konwersa-
cje z języka angielskiego”. Angielski ciągle jest na tak zwanym to-
pie, więc trwają teraz kursy języka angielskiego dla początkujących 
i średniozaawansowanych. Bierze w nich w sumie udział 20 osób, 
a przewidywany termin zakończenia nauki to maj 2016 r.

Liczbę osób, która od stycznia do grudnia 2015 r. skorzystała ze 
szkoleniowej oferty ARR „Arreks” S.A. w Kleszczowie pracownicy 
agencji podliczają na 105. (s)

KW
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Zamknięcie  
pierwszego etapu

grudnia została otwarta pierwsza naziemna farma fotowolta-
iczna w gminie Kleszczów. Mieści się ona pomiędzy Żłobni-

cą i Antoniówką, w sąsiedztwie Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej 
nr 3. Na działce o powierzchni 4200 m kw. rozmieszczono 320 sztuk 
modułów PV. Maksymalna moc każdego z nich określana jest na 250 
W, co oznacza iż uruchomiona farma posiada moc 80 kW. Moduły PV 
dostarczone zostały przez niemiecką firmę Q-Cells. To jeden z czo-
łowych producentów na świecie. W skład instalacji wchodzą także 
trzy inwertery. Całość robót przy budowie tej farmy fotowoltaicznej in-
westor zlecił doświadczonej spółce Projekt - Solartechnik z Czernie-
wic koło Tomaszowa Maz. Chlubi się ona tym, że w ciągu ostatnich 
3 lat zbudowała elektrownie słoneczne o mocy ok. 100 megawatów 

(MW) na terenie Niemiec, Czech, a tak-
że w Rumunii i w Polsce. 

Informowaliśmy już, że podłączenie 
farmy do gminnej sieci energetycznej, 
za pomocą podziemnych kabli i konte-
nerowej stacji transformatorowej (fot. 1), 
zostało zrealizowane na zlecenie Urzę-
du Gminy przez spółkę Energoserwis 
Kleszczów.

Jak informuje pełnomocnik inwesto-
rów, Jan Tokarz, uruchomiona farma zbudowana została bez udziału 
środków unijnych (np. z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego), a także bez udziału pieniędzy z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- W roku 2016 przewidywany jest nabór wniosków o dofinanso-
wanie tego typu inwestycji w odnawialne źródła energii ze środków 

pomocowych UE w ramach wojewódzkiego RPO, zostaną zatem 
stworzone warunki dla inwestorów do budowy dalszych trzech in-
stalacji, wskazujące na ich ekonomiczną opłacalność - mówi.

Inwestorzy, którzy podjęli się budowy fotowoltaicznej farmy 
przewidują, że zainstalowane w pobliżu Żłobnicy moduły pozwo-
lą wyprodukować w ciągu roku ok. 80 tys. kWh energii. Na ogro-
dzonym już terenie (fot. 2) jest miejsce do budowy trzech kolejnych 
farm fotowoltaicznych - jednej 
o mocy 40 kW i dwóch po 200 
kW. Łączna moc czterech farm to 
520 kW.

Jaki efekt ekologiczny mogą 
dać działające cztery farmy foto-
woltaiczne zdolne wyprodukować 
520 tys. kWh energii elektrycznej?

- Z tytułu pierwszeństwa do-
stępu do sieci tej ekologicznej 
energii elektrycznej, ograniczona 
zostanie emisja szkodliwych sub-
stancji do powietrza atmosferycz-
nego z energetyki zawodowej, m.in. o około 600 ton CO2 rocznie - 
informuje Jan Tokarz.

(s)

1

2
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Szkolne wieści
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Nie tylko Maraton Pisania 
Listów
Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Czło-
wieka dwie szkoły w naszej gminie włączyły 
się do akcji Maraton Pisania Listów. To naj-
większa globalna akcja, podejmowana nie 
tylko w obronie praw człowieka, ale w obro-
nie konkretnych ludzi, takich jak np. Albert 
Woodfox z USA, uwięziony w izolatce od po-
nad 40 lat; dziewczynki z Burkina Faso zmu-
szane do wczesnego zawierania małżeństw; 
Zunar - malezyjski karykaturzysta, oskarżo-
ny o działalność wywrotową. W ubiegłym 
roku w ponad 500 miejscach w całej Polsce 
napisano ponad 260 tys. listów.
W Szkole Podstawowej w Łękińsku w ak-
cji przeprowadzonej 4 grudnia brali udział 
uczniowie z klasy III, IV i VI. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Maraton Pisania Li-
stów przeprowadził 10 grudnia. Akcja zosta-

ła poprzedzona warsztatami na temat praw 
człowieka. W Łękińsku szkolne obchody 
Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka 
odbyły się 11 grudnia. Jednym z punktów 
programu był Muzyczny Plebiscyt Piosenki 
o Prawach Człowieka.

Próbny egzamin gimnazjalny
Od 2 do 4 grudnia uczniowie trzecich klas 
gimnazjum przystąpili do próbnego egza-
minu. W pierwszym dniu sprawdzana była 
wiedza z zakresu historii i wiedzy o społe-
czeństwie oraz języka polskiego. W drugim 
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych 
i matematyki, zaś w trzecim - z języka obce-
go (angielskiego i niemieckiego).

Kto awansował do rejonu?
W obecnym roku szkolnym 72 gimna-
zjalistów wzięło udział w szkolnych eli-
minacjach wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych. Do etapu rejonowego 
zakwalifikowali się: Adrianna Szymczak 
(wiedza o społeczeństwie), Marta Nowacka 
(wiedza o społeczeństwie), Paweł Muskała 
(wiedza o społeczeństwie), Karolina Cie-
ślak (język angielski), Paulina Krupska (ję-
zyk niemiecki), Marcin Świderski (biologia), 
Karolina Cieślak (biologia), Marcin Świder-
ski (geografia), Patrycja Krawczykowska 
(geografia).

Uzbierali górę grosza
Od 23 listopada do 4 grudnia uczniowie gim-
nazjum włączyli się do ogólnopolskiej akcji 
„Góra grosza”. Monety groszowe i kilkugro-
szowe zbierane były w dziesięciu klasach. 
Po ich podliczeniu okazało się, że najbar-
dziej aktywna w zbiórce była klasa II a, która 
zgromadziła 40,53 zł. Efekt łącznej akcji to 
209,61 zł. Zgodnie z regulaminem akcji ze-
brane pieniądze zostały odesłane na adres 
Towarzystwa Nasz Dom.

Z wizytą w firmie Caparol
Uczniowie trzecich klas Szkoły Podsta-
wowej w Kleszczowie zostali zaproszeni 
na przedświąteczne warsztaty w Centrum 
Szkoleniowym Caparol. Dzieci oglądały po-
kaz różnych technik dekoracyjnych i same 
próbowały trudnej sztuki malowania ścian. 
Podczas zajęć kreatywnych wykonywały 
barwne maski słonia (słoń jest elementem 
firmowego logo Caparolu) i malowały farba-
mi świąteczne ozdoby z gipsu. W programie 
zajęć znalazła się też projekcja filmu oraz 
konkurs plastyczny.

Przedświąteczne odwiedziny 
i warsztaty
7 grudnia święty Mikołaj odwiedził uczniów 
Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Wysłuchał 
przygotowanego przez uczniów programu, 
zebrał dobre uczynki spisane na specjal-
nych „serduszkach dobroci” i wręczył pre-
zenty. Tego dnia szkołę odwiedzili również 

Przedświąteczny czas sprzyja 
wolontariuszom, angażującym 
się w prowadzenie różnorod-
nych działań charytatywnych.

Pomagają na 
wiele sposobów
W gminie Kleszczów kilkuletnią trady-

cję ma akcja „I Ty możesz zostać świętym 
Mikołajem”, prowadzona przez świetlicę 
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. 
W grudniu zbierane tu były dary w posta-
ci żywności, ubrań dla dzieci i dorosłych, 
ręczników, pościeli, środków czystości, za-
bawek, pomocy szkolnych oraz książek. 
Wśród ofiarodawców było 74 uczniów (naj-
więcej z klasy IV a), a także nauczyciele 
i pracownicy szkoły oraz absolwenci. Po-
dobnie jak w ubiegłym roku do akcji przy-
stąpili też zawodnicy Klubu Sportowego Alfa 
Kleszczów.

- Z dostarczonych rzeczy przygotowali-
śmy 32 paczki żywnościowe dla najbardziej 
potrzebujących rodzin uczniów naszej szko-
ły - mówi Aleksandra Gorzelak-Dylak, jedna 
z koordynatorek. - Pozostałe dary przeka-
zane zostały mieszkańcom Bełchatowskie-
go Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-
-MARKOT.

Szlachetna Paczka w UG
Akcja „Szlachetna Paczka” dzięki prze-

kazom medialnym jest tak popularna, że o jej 
założeniach nie trzeba dużo pisać. Paczki 
z darami są kompletowane pod kątem ocze-
kiwań potrzebujących. Tych znajduje się na 
internetowej stronie szlachetnapaczka.pl. 

Pracownicy Urzędu Gminy zdecydowali 
się odpowiedzieć na potrzeby opisane przez 
4-osobową rodzinę z naszego wojewódz-
twa. Zbiórka gotówki oraz konkretnych da-
rów trwała przez niecały tydzień. W niedzie-
lę 13 grudnia paczki z pomocą rzeczową 
z Kleszczowa zostały dostarczone do maga-
zynu w Sędziejowicach, który pośredniczył 
w dostarczeniu darów dla potrzebującej ro-
dziny. Za zebraną kwotę 1310 zł zakupiona 
została tona węgla oraz talony, które umoż-
liwią zaopatrzenie rodziny w obuwie.

Chcą spełniać kolejne marzenia
Choć mija grudzień osoby wrażliwe na 

potrzeby bliźniego znajdą kolejne okazje do 
udzielenia wsparcia (np. podczas stycznio-
wej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). 
W kleszczowskim gimnazjum wolontariusze 
szykują się do przeprowadzenia na tere-
nie gminy zbiórki pieniędzy. Będą one prze-
znaczone na pomoc oczekiwaną przez pod-
opiecznych Fundacji Mam Marzenie.

Zbiórka ma być prowadzona od 8 do 16 
stycznia. „Nasi wolontariusze, chodząc od 
domu do domu, będą prosić Państwa o nie-
wielkie chociażby datki. To już kolejna edy-
cja zbiórki. Do tej pory spełniliśmy życzenia 
4 marzycieli” - informuje gimnazjum. (s)
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czasie gminnej imprezy mikołajkowej odbył się - tradycyj-
nie już - charytatywny kiermasz na rzecz Fundacji Gajusz. 

Przyciągnął on do kompleksu SOLPARK wiele osób. Nie od dziś 
wiadomo, że to właśnie tutaj 
można „upolować” najbardziej 
oryginalne bożonarodzeniowe 
stroiki, świąteczne dekora-
cje, niepowtarzalne prezenty. 
Chociaż mikołajkowe atrakcje 
w przygotowanym przez GOK 
programie ruszały dopiero od 
godziny 13, kupujący zjawili 
się na kiermaszu przed połu-
dniem. I naprawdę mieli z cze-
go wybierać.

Mieszkańcy gminy co roku wiedzą więcej o działalności Funda-
cji Gajusz. Znają ideę, która przyświeca stacjonarnemu hospicjum 
„Pałac” w Łodzi. Z publi-
kacji w Internecie oraz 
wydawanych przez Ga-
jusza kwartalników do-
wiadują się, jak wielkiej 
opieki i trudnych zabie-
gów rehabilitacyjnych 
wymagają mali pacjen-
ci.

Z dużym wyprze-
dzeniem, często już od 
października zaczynają 
przygotowywanie artykułów, przeznaczonych do sprzedaży na kier-
maszu. Do tego dzieła włączają się nie tylko rodzice dzieci, któ-
re dziś chodzą do przedszkola w Łuszczanowicach. Rzesza osób 

wspierających powiększa 
się co roku. Wraz z nimi 
trafiają na kiermasz nowe 
artykuły, pojawiają się też 
świeże pomysły na zwięk-
szenie wpływów do „gaju-
szowej” skarbonki.

W tym roku prawdzi-
wą furorę zrobiły kolekcje 
świątecznych pierników, 
opakowane elegancko 
w drewniane ramki. Kilka 

takich zestawów, przygotowanych przez mieszkankę Wolicy i jej 
męża-stolarza znalazło nabywców w mgnieniu oka. Jedna z firm 
przekazała do sprzedaży duże lustro w drewnianej ramie. Do sprze-
daży trafiły wykonane na przedszkolnych warsztatach ozdobne my-
dełka, a także pieczone w łuszczanowickim przedszkolu pierniczki.

Pracownice przedszkola wspierane przez wolontariuszki Fun-
dacji Gajusz zajmo-
wały się obsługą kier-
maszowych stoisk. 
W innej części dolne-
go holu SOLPARKU 
panie z przedszkola 
zajęły się bardzo pro-
fesjonalnym malo-
waniem dziecięcych 
twarzy. Każda poma-
lowana buźka ozna-
czała dodatkowe 5 zł 
dla Gajusza. Znako-
micie sprzedawała się przygotowywana na miejscu wata cukrowa 
i popcorn. Jeden z rodziców byłego przedszkolaka z Łuszczanowic 
zaoferował wykonywanie oryginalnych, projektowanych na miejscu 

Wielkie „uruchamianie” serc
późne piątkowe popołudnie 18 grudnia sala sportowa w Szkole 
Podstawowej w Kleszczowie była rozświetlona i gwarna. Przedświą-

teczna charytatywna impreza „Otwarci na Innych”, z której dochód miał być 
przeznaczony na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrowie Rusiec-
kiej, nie ograniczyła się wyłącznie do kiermaszu. W ogłoszeniach, a także w 
indywidualnych zaproszeniach, rozesłanych przez szkołę, uwagę zwracały 
też inne punkty programu: ● przedsta-
wienie „Dziewczynka z zapałkami”, ● 
prezentacja laureatów III Przedszkolno-
-Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 
„Kolędować Małemu”, ● kolędowanie w 
wykonaniu uczniów klas I-III.

Występ młodych aktorów przycią-
gnął na salę ich rodzeństwo i rodziców, 
a często także dziadków. Ustawione na 
widowni gimnastyczne ławki i krzesełka z sal lekcyjnych zostały zajęte co do 
jednego. Wzruszająca inscenizacja baśni J. Ch. Andersena, której ważnym 
elementem była monumentalna scenografia, odpowiednie oświetlenie i opra-
wa muzyczna, skupiła uwagę wszyst-
kich. I - jak zawsze - wzruszyła.

Po spektaklu, którego wykonawcy 
zostali nagrodzeni gromkimi brawami, 
głos zabrała dyrektor Domu Dziecka z 
Dąbrowy Rusieckiej, Lidia Szymańska. 
Do Kleszczowa przyjechała z grupką 
podopiecznych, by opowiedzieć, na co 
zostały przeznaczone pieniądze, które 
jej placówka otrzymała przed rokiem po 
podobnej akcji charytatywnej w SP Kleszczów. Przekazane wtedy ponad 6 tys. 
zł pozwoliło dofinansować wakacyjny wypoczynek dzieci. W podziękowaniu za 
tamten dar dyrektor Domu Dziecka przywiozła tort oraz pierniki.

- Na poczęstunek przeznaczone zostały pierniki, a 
tort trafił do sprzedaży podczas kiermaszu - informuje 
Mariola Świderska-Kulka, dyrektor SP Kleszczów.

W przygotowanie świątecznych dekoracji, kartek, 
bombek i stroików, przeznaczonych do sprzedaży włą-
czyli się rodzice uczniów kleszczowskiej podstawówki, a 
także nauczyciele i pracownicy tej szkoły. Podobnie było 
z ciastami, pakowanymi w poręczne zestawy.

Organizatorzy dali z siebie wiele - zarówno podczas 
przygotowań, jak i w trakcie imprezy, która rozpoczęła się 

W W
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podopieczni z Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, m.in.: Zuzia, 
Ola, Sylwia, Maciek, Grześ i Przemek. Mikołaj nie zapomniał o mi-
łych niespodziankach dla tych gości.
Uczniowie (wspólnie z dziećmi z Dąbrowy Rusieckiej) uczestniczyli 
też w kreatywno-edukacyjnych warsztatach artystycznych, pod-
czas których wykonywali i zdobili gipsowe choinki, aniołki i dzwonki. 
Warsztaty odbyły się w ramach zajęć świetlicowych.

Spektakl brytyjskiego teatru
7 grudnia uczniowie trzecich klas gimnazjum wraz z nauczycielkami 
obejrzeli spektakl „The Canterville Ghost” w wykonaniu brytyjskiej 
grupy teatralnej TNT Theatre Britain. Przedstawienie oparte było na 
powieści Oscara Wilde’a. Wizyta w teatrze dała możliwość urozma-
icenia językowej edukacji w kleszczowskim gimnazjum.

W laboratoriach i pracowniach UŚ
Kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie odwiedziła Wydział 
Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Ślą-
skiego. Zajęcia, w których uczestniczyli pozwoliły 
utrwalić wiedzę na temat organelli komórkowych, 
budowy mikroskopu, przebiegu plazmolizy, zasad 
przewodzenia impulsów nerwowych i elektrycz-
nych w ciele człowieka. Wielu uczniów zaciekawił 
wykład o różnych technikach pomiaru aktywności 
neuronów (ENG, EEG ,EMG), połączony z bada-
niem EEG uczniów oraz zabawą w „wykrywacz 
kłamstwa”.

Wielka Lekcja Geografii
W ramach imprezy Explorers Festiwal Uniwersytet Łódzki odwiedzili 
20 listopada uczniowie klasy II a (grupa językowa). Podczas Wielkiej 
Lekcji Geografii poświęconej w tym roku rzekom wysłuchali cieka-
wych relacji i wykładów o Amazonce, Wielkim Kanionie Kolorado, 
a także polskiej Wiśle. Zorganizowana już po raz dziesiąty impreza 
przyciąga miłośników geografii z całego kraju.

Cenna pomoc dla schronisk
Efektem zbiórki, przeprowadzonej pod koniec listopada przez 40 
wolontariuszy - uczniów gimnazjum w ramach akcji charytatywnej 
„Zimowa pomoc dla zwierząt” była kwota 1.676,04 zł. Za te pienią-
dze kupiono trzy duże budy dla psów, 37,5 kilograma suchej karmy 
oraz 10 puszek karmy dla psów i kotów. 17 grudnia zakupione dary 
przekazano schroniskom dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie, 
Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku.

Społeczność gimnazjalna dziękuje mieszkańcom gminy za życzli-
wość oraz wsparcie finansowe akcji.

Opracowano z wykorzystaniem informacji i zdjęć
przekazanych przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 8

Postaraj się o naukowe 
stypendium marszałka

stycznia 2016 roku rozpoczyna się X edycja stypendiów na-
ukowych marszałka województwa łódzkiego. Stypendium 

przyznawane jest w kategoriach „uczeń” i „student”. Wnioski składać 
mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz 
studenci kierunków zaliczanych do nauk społecznych, ekonomicznych, 
prawnych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, 
technicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o Ziemi.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł. 
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 4 
stycznia do 5 lutego 2016 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na ad-
res: Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź albo złożyć 
osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. 
Piłsudskiego 8, pok. 1302. 

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracowni-
cy Departamentu Kultury i Edukacji: Joanna Ciejek, tel. 42/ 291-98-
30, joanna.ciejek@lodzkie.pl i Dorota Komar, tel. 42/ 291-98-30, do-
rota.komar@lodzkie.pl. Regulamin konkursu i formularze wniosków 
można pobrać ze strony internetowej www.lodzkie.pl - zakładka: Edu-
kacja - Stypendia. (s)

4

Dokąd wyjadą na ferie?
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie poinformował nas 

o terminach wyjazdów uczniów i studentów z gminy Kleszczów na 
zorganizowane obozy zimowe w lutym 2016 roku. Oto szczegóły:
•	 Uczniowie klas I-III szkół podstawowych wypoczywać będą 

w miejscowości Ochotnica Dolna w Pensjonacie Jurkowski***. 
54-osobowa grupa wyjedzie w terminie od 13 do 19 lutego. Wy-
jazd nastąpi 13 lutego z parkingu obok kompleksu SOLPARK 
w Kleszczowie o godz. 8:00.

•	 Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych wypoczywać będą 
w miejscowości Ochotnica Górna, w Pensjonacie Jurkowski. 
45-osobowa grupa wyjedzie w terminie od 13 do 19 lutego. Wy-
jazd nastąpi 13 lutego z parkingu obok kompleksu SOLPARK 
w Kleszczowie o godz. 8:00.

•	 Gimnazjaliści z naszej gminy będą wypoczywać w miejscowo-
ści Ochotnica Dolna w Pensjonacie Jurkowski***. 46-osobowa 
grupa wyjedzie w terminie od 20 do 26 lutego. Wyjazd nastąpi 
20 lutego z parkingu obok kompleksu SOLPARK w Kleszczowie 
o godz. 8:00.

•	 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci (58-osobowa 
grupa) wyjadą w terminie od 20 do 26 lutego do miejscowości 
Ochotnica Dolna do Pensjonatu Jurkowski***. Wjazd nastąpi 20 
lutego z parkingu obok kompleksu SOLPARK w Kleszczowie 
o godz. 8:00.

Organizację wypoczynku dla wszystkich wymienionych grup Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zdecydował się powierzyć jed-
nemu podmiotowi. Jest to Firma Turystyczna JURKOWSKI z Ochot-
nicy.
Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kleszczowie, ul. Główna 74 oraz pod nr tel. 44/ 731-32-30 lub 
44/ 731-35-63.

KOREPETYCJE
● fizyka, ● chemia

Tel. 601-692-345
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strożne szacunki, do których jesienią 1961 r. dotarł JOT - 
redaktor „Dziennika Łódzkiego” mówiły o tym, że odkryte 

na terenach dzisiejszej gminy Kleszczów zasoby węgla brunat-
nego wynoszą ok. 400 mln ton. Jego średnia kaloryczność miała 
wynieść 2300 kcal/kg, a zawartość popiołu - 16 proc. „Miąższość 
pokładu waha się tu w granicach 45-80 m na głębokości od 115 
do 230 m” - pisał w artykule „Przyszłość Bełchatowa leży pod zie-
mią”, zamieszczonym na początku listopada 1961 roku. To stwier-
dzenie, a także podawane wcześniej dane z 53 odwiertów (przy-
toczyliśmy je w poprzednim wydaniu „IK”) nakazują skorygować 
liczby opisujące odwiert Geo-2, podane przez Wiktora Musielaka 
w monografii wydanej na 25-lecie KWB Bełchatów. To grubość 
warstwy węgla, a nie nadkładu wynosiła 70 m.

O ocenę zasobów brunatnego paliwa autor tekstu „Przyszłość 
Bełchatowa leży pod ziemią” poprosił docenta Ciuka z Zakładu 
Węgli Instytutu Geologicznego w Warszawie. Usłyszał, że mogą 
one liczyć nawet 2-2,5 mld ton. „(…) jeśli prognozy geologów 
okażą się słuszne, to może w tym właśnie miejscu powstanie 
jedna z trzech kopalni odkrywkowych, a obok niej duży zakład 
energetyczny. A tam, na płaskowzgórzu, może wyróść fabryka 
chemiczna...” - puszczał JOT wodze fantazji. W innym jeszcze 
miejscu pisał o „bełchatowskim Clondicke” i o tworzonych już po-
noć planach uruchomienia szkół zawodowych o profilu górniczym 
i energetycznym, przekonując, iż rozwiązałoby to „istniejący pro-
blem 2,5 tys. gromady młodzieży (14-17 lat) w tej chwili nigdzie 
nie uczącej się i nie pracującej”.

Zestawienie złotonośnych terenów nad kanadyjską rzeką 
Klondike z odkryciem węgla brunatnego w okolicach Kleszczowa 
było mocno przesadzoną metaforą. Jak w roku 1960 wyglądała 
zamożność mieszkańców wsi Piaski, Rogowiec, Faustynów i in-
nych wiosek dzisiejszego powiatu bełchatowskiego? Wystarczy 
przeczytać fragment innego artykułu z „Dziennika Łódzkiego” 
(wydanie z 12-13 listopada 1961 r.), poświęconego zagrożeniu 
pożarowemu we wsiach województwa łódzkiego: „Poszczegól-
ne PRN (Powiatowe Rady Narodowe - przyp. redakcja) podjęły 
uchwały zakazujące krycia domów słomą. Mimo to w 1960 r. po-
kryto słomą aż 97 budynków. W jednym tylko powiecie bełcha-
towskim w br. w 38 przypadkach nowe budynki pokryte zostały 
słomą”.

Planowali cztery elektrownie
„Społeczeństwo powiatu bełchatowskiego już od dwóch lat 

oczekiwało na rozwiązanie tej geologicznej zagadki. Wczorajsze 
gazety poranne, które doniosły o tym wydarzeniu wykupione zo-
stały natychmiast po ukazaniu się w kioskach” – pisał Karol Ba-
dziak na łamach „Dziennika Łódzkiego” z 1 grudnia 1961 roku. 
Media zaczęły podgrzewać atmosferę i „pompować” społeczne 
oczekiwania. Odkrycie brunatnych zasobów, które już wówczas 
zaliczane były do największych w Europie, dawało szansę na bu-
dowanie przez Polskę gospodarczej niezależności (kilka miesięcy 
wcześniej gazety gorączkowały się odkryciem w okolicach Zielo-
nej Góry sporych zasobów ropy naftowej).

„Odkrycie zasobów węgla brunatnego w centrum kraju ma 
niezmiernie ważne znaczenie dla gospodarki narodowej - pod-
kreślał K. Badziak w artykule „Szukali nafty - znaleźli węgiel”. 
- Według wstępnych założeń będzie się tu produkować rocznie 
kilkadziesiąt mln ton węgla brunatnego. Projektuje się także bu-
dowę czterech dużych elektrowni. (…) Wszelkie prace przygoto-
wawcze i towarzyszące uruchomieniu na tych terenach wielkiego 
zagłębia górniczego mają być wykonane w latach 1963-65. W r. 
1967 przewiduje się budowę pierwszego wkopu otwierającego 
kopalni B 1, która będzie dostarczać rocznie 24 mln ton węgla. 
Następne dwie kopalnie B 2 i B 3, których łączne zasoby wyniosą 
kilkaset mln ton, produkować będą w ciągu roku 32 mln ton”.

Zamieszczony na pierwszej i drugiej stronie „Dziennika Łódz-
kiego” tekst kończył się zapewnieniem: „Pierwsze tony węgla beł-
chatowskiego ujrzymy na taśmociągach w 1971 r.”.

Pola Bełchatów, Szczerców, Kamieńsk
O tym, jak gigantyczna praca została wykonana w latach 

1962-64 dla zbadania zasobów węgla brunatnego, budowy geo-
logicznej terenu i ustalenia warunków hydrogeologicznych świad-
czy lista przedsiębiorstw, które zaangażowano. Są na niej: przed-
siębiorstwa geologiczne z Kielc, Warszawy i Katowic, Przedsię-
biorstwo Poszukiwań Geofizycznych w Warszawie, Instytut Geo-
logiczny w Warszawie, Łódzkie Okręgowe Przedsiębiorstwo Mier-
nicze, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Wrocławska, 
Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu.

Do końca 1963 r. tylko na terenie pola Bełchatów odwiercono 
w sumie 303 otwory. Do maja 1964 r. na wszystkich objętych ba-
daniami terenach wykonano łącznie 764 otwory. W oparciu o nie 
powstała kompleksowa dokumentacja geologiczna złoża Bełcha-
tów, obejmującego trzy pola węglowe: Bełchatów, Szczerców 
i Kamieńsk. Pierwsze z nich o długości 12 km zawierało ok. 1,27 
mld ton. Pole Szczerców (8 km długości) szacowano na ponad 
820 mln ton, zaś Kamieńsk (13 km) – na niespełna 150 mln ton.

Badania geologiczne były niezwykle frapujące dla geologów, 
za to o ból głowy przyprawiały projektantów przyszłej kopalni. 
Okazało się bowiem, że „złoże o formie pokładowej ma wąski, 
wydłużony kształt ponieważ powstało w obrębie tektonicznej wą-
skiej strefy zapadliskowej, zaznaczającej się w podłożu jurajsko-
kredowym tworzącej rów tektoniczny. Rów ten znany w literaturze 
geologicznej rowem kleszczowskim rozciąga się równoleżnikowo 
na długość ~40 km przy przeciętnej szerokości od 1 do 2 km i głę-
bokości w granicach 150-250 m lokalnie przekraczającej 500 m” 
- pisał prof. Zbigniew Kozłowski (późniejszy generalny projektant 
kopalni Bełchatów) w tekście „Historia budowy Zespołu Górniczo-
-Energetycznego Bełchatów”. „Złoże Bełchatów z punktu widze-
nia technologii eksploatacji górniczej jest przykładem jednych 
z najbardziej skomplikowanych warunków zalegania w skali świa-
towej z uwagi na zmienne zaleganie pokładu, uskoki tektoniczne, 
zróżnicowaną jakość złoża, skomplikowane warunki geotechnicz-
ne i hydrogeologiczne”.

Węgiel odkryty w Piaskach (II)

å ciąg dalszy na str. 12

O
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Węgiel odkryty w Piaskach (II)

Apetyty na wydobycie i przemysłowe wykorzystanie tego wę-
gla były tak wielkie, że decydenci działali, nie czekając na ca-
łościowe oceny geologiczne. Już w lutym 1963 r. Ministerstwo 
Górnictwa i Energetyki podjęło uchwałę w sprawie rozpoczęcia 
inwestycji o nazwie BOGE (Bełchatowski Okręg Górniczo-Ener-
getyczny), a Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego z Wro-
cławia powołało w Piotrkowie Trybunalskim swoją delegaturę. 
Miała ona zająć się przygotowaniem budowy kopalni.

W stolicy województwa - Łodzi też nie zasypiano w popiele 
przysłowiowych gruszek. Pracownia Planów Regionalnych wi-
działa w budowie kopalni i elektrowni szansę uprzemysłowienia 
ubogich, wręcz upośledzonych gospodarczo, powiatów bełcha-
towskiego i pajęczańskiego. Wizje tworzone były z wielkim roz-

machem. Redaktor K. 
Badziak w rozmowie 
z Mieczysławem Śle-
dziewskim z Pracowni 
Planów Regionalnych 
usłyszał, że oprócz 
kopalni i elektrowni 
„mógłby tam powstać 
także przemysł ce-
ramiczny, ewentual-
nie huta aluminium, 
można postulować 
budowę gazowni i cie-
płowni, przeznaczonej 
dla potrzeb miejsco-
wego szklarnictwa 
(…). Część ludności 
rolniczej zasili klasę 

robotniczą, część zaś mogłaby się zająć ogrodnictwem” („Pomoc 
przyszła spod ziemi” - „Dziennik Łódzki”, nr 36/1962).

Inwestycja nie do udźwignięcia
Projektowaniem zagospodarowania bełchatowskiego złoża 

zajmowały się aż trzy specjalistyczne ośrodki projektowe. Po-

lakom brakowało doświadczenia w budowie tak dużych kopalń 
odkrywkowych węgla brunatnego. Na początku 1964 r. okazało 
się jasne, że na węgiel z kopalni Bełchatów trzeba będzie pocze-
kać jeszcze wiele lat. „W styczniu tego roku na naradzie URM 
(Urząd Rady Ministrów) stwierdzono, że budowa (…) z uwagi na 
wielkość nakładów inwestycyjnych nie mieści się w programie 
rządowym do roku 1980-tego (…) W grudniu 1965 roku delega-
tura ZPWB w Piotrkowie została rozwiązana” - pisze prof. Z. Ko-
złowski.

Choć inwestycja „wypadła” z planów centralnych zjednocze-
nie nie porzuciło prac badawczych i projektowych. Pieniądze na 
ich prowadzenie znaleziono w funduszu postępu technicznego 
ZPBW. Z początkiem dekady lat. 70 i z nowym otwarciem go-
spodarczym „gierkowskiej” Polski ożyły nadzieje na pomyślny fi-
nał wieloletnich prac. 17 stycznia 1975 roku rząd podjął uchwałę 
nr 14/75 w sprawie budowy Zespołu Górniczo-Energetycznego 
„Bełchatów”, a minister górnictwa i energetyki wydał zarządzenie 
w sprawie powołania przedsiębiorstw „Kopalnia Węgla Brunatne-
go Bełchatów w budowie” i „Elektrownia Bełchatów w budowie”.

Gospodarcza rewolucja w okolicach Bełchatowa i Kleszczo-
wa nadeszła znacznie później niż zakładano, a pierwsze bryły 
węgla górnicy KWB Bełchatów wydobyli dopiero w listopadzie 
1980 roku. Rekompensatą za to opóźnienie był fakt, że kopalnia 
i elektrownia budowane od połowy lat 70. zarówno pod względem 
technologii, jak i ekologii znacznie górowały nad zakładami, które 
zostałyby zbudowane w latach 60. Wystarczy podać jeden tylko 
przykład. W październiku 1961 r. największa w tamtym czasie 
polska elektrownia w Koninie w uruchamianym właśnie trzecim 
bloku energetycznym mogła zastosować turbozespół o mocy za-
ledwie 50 megawatów. Była to najsilniejsza jednostka, którą wów-
czas były w stanie wyprodukować zakłady „Zamech” w Elblągu. 
Pierwsza polska turbina o mocy 125 MW powstała w „Zamechu” 
w grudniu 1961 roku.

Uruchamiany w grudniu 1981 r. pierwszy blok Elektrowni Beł-
chatów był już wyposażony w turbinę 360 MW, wyprodukowaną 
także przez „Zamech”, ale na licencji firmy ABB.

J. Strachocki
Foto z archiwum KWB Bełchatów

å ciąg dalszy ze str. 11

Pierwsza bryła węgla „urobionego” 
przez koparkę SRs 2000

o raz pierwszy na mapie administracyjnej Polski powiat beł-
chatowski pojawił się 1 stycznia 1956 roku. W jego skład 

weszły zachodnie tereny powiatu piotrkowskiego. Nie był to powiat 
stabilny terytorialnie i do 1 czerwca roku 1975, kiedy szczebel po-
wiatowy zniknął ze struktury polskiej administracji, przeszedł wiele 
przeobrażeń.

Na początku istnienia powiatu bełchatowskiego w jego skład 
wchodziły gromady: Binków, Bujny Szlacheckie, Chabielice, Do-
brzelów, Domiechowice, Gręboszów, Grocholice, Janów, Kamień, 
Kaszewice, Kącik, Kleszczów, Kluki, Lubiec, Łękawa, Łękińsko, 
Parzno, Ruszczyn, Sromutka, Suchcice i Wadlew.

Warto w tym miejscu dodać, że gromady były najmniejszymi 
jednostkami administracyjnymi. Ustanowiono je w miejsce gmin po 
przeprowadzeniu jesienią 1954 r. przez władze PRL reformy reorga-
nizującej administrację wiejską. W całej Polsce utworzono wówczas 
8759 gromad, w których organami władzy były gromadzkie rady na-
rodowe (GRN).

W kolejnych latach do powiatu bełchatowskiego - jednej z naj-
młodszych w Polsce jednostek administracyjnych - przyłączono 
miejscowości: Janina, Michałów, Postękalice i Szczerców. Na tym 
zakończyło się powiększanie naszego powiatu.

Z dniem 1 lipca 1968 roku na życzenie mieszkańców wsi 
Ruszczyn i Piła Ruszczyńska miejscowości te włączono do 
powiatu piotrkowskiego. Kolejne zmiany doprowadziły do tego, 

że pod koniec 1972 roku powiat liczył tylko 14 gromad i jedno 
miasto.

Gromady zniknęły na dobre ze struktury administracyjnej 1 
stycznia 1973 roku. Od tego momentu aż do dzisiaj podstawową 
jednostką administracyjną stały się gminy. Ta zmiana spowodowała 
wykrawanie z terytorium powiatu bełchatowskiego kolejnych frag-
mentów. Do gminy Zelów, która w tamtym czasie wchodziła w skład 
powiatu łaskiego, zostały przekazane wsie: Bujny Szlacheckie, Buj-
ny Księże, Grabostów, Łobudzice, Mauryców i Sromutka. Jedyną 
wsią, która została w tym czasie dołączona do powiatu bełchatow-
skiego, były Postękalice. W pierwszej połowie lat 70. powiat beł-
chatowski tworzyły gminy: Bełchatów, Drużbice, Grocholice, Klesz-
czów, Kluki i Szczerców.

Kiedy reforma administracyjna w połowie 1975 r. zniosła trój-
stopniowy podział administracyjny kraju powiaty zostały zlikwido-
wane. Od 1 czerwca 1975 roku miasto Bełchatów, a także wspo-
mniane gminy włączono do województwa piotrkowskiego. Powiaty 
zniknęły na blisko ćwierć wieku. Przywróciła je do życia reforma 
administracyjna, wprowadzona 1 stycznia 1999 roku.

W skład bełchatowskiego powiatu wchodzą dziś: miasto Beł-
chatów, miasto i gmina Zelów oraz gminy: Bełchatów, Drużbice, 
Kleszczów, Kluki, Szczerców i Rusiec. W porównaniu z obszarem 
sprzed 1975 roku nasz powiat jest większy dzięki temu, że w jego 
granicach znalazły się gminy Rusiec oraz Zelów.

(s)

60 lat temu powstał powiat bełchatowski
P
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Prosto z SOLPARKU
å ciąg dalszy ze str. 9

å ciąg dalszy ze str. 9

Otylia poprowadziła warsztaty pływackie
12 grudnia w SOLPARKU odbył się cykl jednodniowych warsztatów 
dla dzieci pod nazwą „Otylia Swim Tour”. W projekcie uczestniczyło 
ponad 100 młodych pływa-
ków, którzy doskonalili swo-
je umiejętności z wybitnymi 
trenerami, ekspertami oraz 
byłymi i obecnymi reprezen-
tantami Polski w pływaniu.
Ogromną niespodzianką 
dla uczestników były zaję-
cia z mistrzynią olimpijską 
i dwukrotną srebrną meda-
listką igrzysk olimpijskich 
- Otylią Jędrzejczak. Sobot-
nie warsztaty podzielono 
na część „mokrą”, która odbyła się na basenie oraz „suchą”, którą 
przeprowadzono w hali sportowej. Poza zajęciami dla najmłod-
szych, równolegle odbyły się wykłady dla rodziców z psychologiem 
sportu (na temat odpowiedniego motywowania) oraz z dietetykiem 
(o zasadach prawidłowego odżywiania młodych sportowców). Tre-
nerom natomiast zaprezentowano nowoczesne metody treningu. 
Na zakończenie każdy uczestnik projektu otrzymał specjalnie przy-
gotowaną książkę, która ma za zadanie usystematyzować wiedzę 
ze szkolenia.

SOLPARK Kleszczów w Złotej Siódemce
SOLPARK znalazł się w Złotej Siódemce obiektów, polecanych oso-
bom szukającym miejsca wypoczynku i rekreacji podczas ferii zimo-
wych ‘2016. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest firmom, 
które cechuje szczególna jakość oferty na polskim rynku. Serdecz-
nie gratulujemy kolejnej nagrody!

SOLPARK w okresie noworocznym
Przypominamy godziny otwarcia obiektów SOLPARKU w okresie 
noworocznym:
•	 31 grudnia - basen oraz strefa SPA: 10:00-14:00, strefa gier nie-

czynna
•	 1 stycznia - basen, strefa SPA oraz strefa gier: 14:00-22:00
•	 6 stycznia - basen: 9:00-22:00, strefa SPA 12:00-22:00, strefa 

gier 14:00-22:00
W powyższych terminach zajęcia dodatkowe dla mieszkańców zo-
stają odwołane.

Posiadam uprawnienia budowlane 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

bez ograniczeń.
Oferuję:
•	 Nadzór na budowami
•	 Kosztorysowanie 
•	 Pomoc i konsultacje przy inwestycjach 

budowlanych
Telefon: 693-444-655

Sprzedam nowy dom 
w stanie surowym otwartym 

w Łękińsku.
Wiadomość tel. 608-409-840.

nadruków na kubkach. Dochód ze sprzedaży kilkudziesięciu takich 
pamiątek zasilił „gajuszową” skarbonkę, podobnie jak pieniądze ze 
sprzedaży wielu porcji domowych wypieków w kawiarence, oblega-
nej przez cały czas trwania mikołajkowej imprezy.

Prace przeznaczone do sprzedaży na kiermaszu, pochodzące 
nie tylko z zajęć warsztatowych, ale też wykonane przez instruktorki 

przekazał Gminny Ośrodek Kultury. 
Indywidualne prace ofiarowały - jak 
co roku - panie z gminnej biblioteki. 
Kilka firm podarowało na sprzedaż 
oryginalne, promocyjne gadżety. 
Wolontariuszki Fundacji Gajusz 
kwestowały przed kościołami.

Efektem tego pospolitego rusze-
nia jest kolejna rekordowa kwota 
zebrana na potrzeby Fundacji Ga-
jusz. Wczesnym przedpołudniem 7 

grudnia wpływy z kiermaszu podliczone zostały na ponad 14,5 tys. 
zł, zaś na konto Rady Rodziców Przedszkola w Łuszczanowicach 
wpłynęło do tego dnia 3650 zł. Końcowe podsumowanie przekaże-
my naszym czytelnikom w styczniu, po zakończeniu „gajuszowej” 
akcji (przypominamy, że do końca grudnia Rada Rodziców udostęp-
niła swoje konto dla darczyńców chcących wesprzeć Gajusza).

- Okazuje się, że ludzie mają wielkie serca, trzeba je tylko „uru-
chomić” - tak podsumowała wynik tegorocznej akcji osoba, która 
angażuje się w nią od kilku lat. Bezcenne jest także to, że wspól-
ne działanie integruje społeczność i pozwala utrzymywać więzi np. 
między rodzicami dzieci, które już dawno przestały być przedszko-
lakami z Łuszczanowic.

Przypomnijmy, że główny cel tegorocznej akcji to zebranie środ-
ków na rehabilitację małych pacjentów stacjonarnego hospicjum 
Fundacji Gajusz w Łodzi. J. Strachocki

Wielkie „uruchamianie” serc

o 16.30, a zakończyła po godz. 
20. Duże wsparcie przyszło też 
ze strony dziesięciorga harcerzy 
z XIII Harcerskiego Szczepu im. 
Zawiszy Czarnego w Radom-
sku.

Finansowy efekt przedświą-
tecznej akcji, przeprowadzonej 
w SP Kleszczów to 9.584,92 zł. 
To efekt wymierny. Trudny do 
oszacowania, ale może nawet 
ważniejszy jest efekt wycho-
wawczy takich działań. Kiedy 

pytam dyrektor M. Świderską-Kulkę dlaczego już przed rokiem zdecydowano 
się wspierać właśnie Dom Dziecka na terenie gminy Rusiec odpowiada:

- Rozmawiałam na ten temat z Radą Rodziców. Wszyscy byli zgodni, że to 
jest właściwy cel. Pomoc dla domu dziecka to nasz szacunek dla działalności, 
którą prowadził patron szkoły - Janusz Korczak. Wiemy, że prowadził Dom 

Sierot i skąd tylko się dało pozyski-
wał środki na jego utrzymanie.

***
Za pośrednictwem „Informato-
ra” na prośbę organizatorów 
obydwu akcji charytatywnych 
kierujemy do mieszkańców gmi-
ny Kleszczów słowa serdecz-
nych podziękowań za wsparcie 
udzielone w jakiejkolwiek po-
staci. 

J. Strachocki
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Nagrodzone szkoły 
i sportowcy ze szkół

owiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bełchatowie podsu-
mował rok szkolny 2014/2015 i uhonorował szkoły z najwięk-

szymi osiągnięciami sportowymi, najlepszych zawodników oraz 
nauczycieli WF i trenerów. Pierwsze miejsca w powiecie bełchatow-
skim na poszczególnych szczeblach zajęły: Szkoła Podstawowa nr 
13 w Bełchatowie, Publiczne Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie oraz 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

Na 22 oceniane szkoły Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka za-
jęła w rywalizacji sportowej podstawówek ósme miejsce, zaś Szko-
ła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku - piętnaste. W gronie 
11 szkół gimnazjalnych Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Klesz-
czowie uplasowało się na trzecim miejscu. Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleszczowie triumfował wśród szkół ponadgimna-
zjalnych z dorobkiem 290,5 pkt., podczas gdy zdobywca drugiego 
miejsca (II LO Bełchatów) uzyskało 246 pkt.

Najlepszą sportsmenką wśród uczniów szkół podstawowych 
została Martyna Karbowniczak (SP 2 Zelów). W dziesiątce najlep-
szych nie było zawodników z gminy Kleszczów. Dziesiątkę najlep-

szych sportowców szkół 
gimnazjalnych otwie-
ra Magdalena Węgrzyn 
(PG 4 Bełchatów), a Mi-
łosz Podsiadły z gimna-
zjum w Kleszczowie zajął 
szóste miejsce.

N a j w i ę c e j  r e p r e -
z e n t a n t ó w  z  g m i n y 
Kleszczów znajdujemy 
w gronie dziesięciu naj-
lepszych sportowców 
szkół ponadgimnazjal-

nych. W tej kategorii kolejne miejsca zajęli: ● 1. Agnieszka Sobie-
raj (I LO Bełchatów) - 107 pkt., ● 2. Dominik Stępień (ZSP Klesz-
czów) - 105,5, ● 3. Łukasz Danielewski (ZSP Kleszczów) - 104,5, 
● 4. Marta Olczyk (ZSP Kleszczów) - 93, ● 5. Justyna Mirowska (I 
LO Bełchatów) - 81, ● Karolina Iznerowicz (ZSP Kleszczów) - 77, ● 
7. Krzysztof Kurpet (II LO Bełchatów) - 58, ● 8. Aleksandra Trajdos 
(ZSP Kleszczów) - 57, ●9. Rafał Cieślik (ZSP 3 Bełchatów) - 41, ● 
10. Justyna Chmielewska (II LO Bełchatów) - 38. 

Wśród 13 nagrodzonych nauczycieli znaleźli się dwaj trene-
rzy z gminy Kleszczów: Tomasz Bednarski (gimnazjum Kleszczów) 
i Robert Pawlicki (ZSP Kleszczów).

S p o r tS p o r t

S p o r t

S p o r t
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Omega podsumowała  
rok 2015

grudnia odbyło się podsumowanie sportowego roku 2015, 
zorganizowane przez klub Omega Kleszczów. Tytuł „Spor-

towca Roku” otrzymała Sylwia Oleśkiewicz, zawodniczka sekcji 
podnoszenia ciężarów.

Więcej szczegółów i zdjęcia na stronie omegakleszczow.pl.

Omega szósta  
w halowych igrzyskach
ziesięć drużyn, reprezentujących gminy województwa łódz-
kiego, brało udział w Halowych Igrzyskach Sportowo-Rekre-

acyjnych LZS Województwa Łódzkiego, które 22 listopada zorga-
nizowane zostały w Moszczenicy. 
Zawodnicy z gminy Kleszczów wystąpili w 13 z 14 rozgrywanych 
konkurencji. Kobiety i mężczyźni rywalizowali w rozgrywkach sza-
chowych, warcabach, tenisie stołowym, biegach, rzucie lotką. 
Poza tym rozegrano takie konkurencje jak: wielobój sprawnościo-
wy, przeciąganie liny, podnoszenie odważnika 17,5 kg i blok inte-
gracyjny.

Najwięcej punktów kleszczowianom przyniosły biegi kobiet 
i rzut lotką mężczyzn. Z dorobkiem końcowym 54 pkt. nasz ze-
spół zajął 6. miejsce. Pięć pierwszych miejsc wywalczyli sportow-
cy z Rozprzy, Zelowa, Woli Krzysztoporskiej, Gorzkowic i Mosz-
czenicy.

Trzecie miejsce Wiktora
ieszkający w Wolicy Wiktor Blada jest zawodnikiem 
Sekcji Młodzieżowej, działającej przy Klubie Strzelectwa 

Sportowego 10-ka z Radomska. Podczas zawodów 
wojewódzkich „Turniej Mikołajkowy”, zorganizowanych 5 
grudnia przez łódzki klub Społem, zajął III miejsce w strzelaniu 
w konkurencji „pistolet pneumatyczny”.

Filip Mielczarek najlepszy 
wśród strażaków

ilip Mielczarek – do niedawna zawodnik sekcji pływac-
kiej LKS Omega i uczeń ZSP w Kleszczowie nie roz-

stał się ze swoją ulubioną dyscypliną sportową. 28 listopada 
jako reprezentant Szkoły Głównej Straży Pożarnej wziął udział 
w Otwartych Mistrzostwach Służb Mundurowych Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. 

Zdobył tu aż osiem medali, w tym pięć złotych. Wywalczył 
je na dystansach: 50 
m stylem dowolnym, 
50 m stylem motylko-
wym, 100 m stylem 
zmiennym oraz 100 
m w sztafecie 4x50 m 
stylem dowolnym. Te 
osiągnięcia przełożone 
na klasyfikację ogól-
ną mistrzostw przynio-
sły mu dodatkowo zło-
ty medal i trzy srebrne, 
a także puchar dla naj-
lepszej drużyny MSW.

W pływackich mi-
strzostwach rywal i -
z o w a ł o  p o n a d  1 4 0 
zawodników, repre-
zentujących policję, zawodową straż pożarną, straże miejskie, 
Straż Graniczną i Służbę Więziennictwa. 

Foto ze strony: https://drive.google.com/folderview?id=0B7
xsIFFv1Hrwbnd1OXpzZzdOUXM&usp=sharing

F. Mielczarek - środkowy 
w górnym rzędzie

F
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Poszukuję pokoju do wynajęcia  
od września 2016 r. 

dla uczennicy I klasy gimnazjum  
– w Kleszczowie lub w Łuszczanowicach.

Tel. 505-788-368.
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK Sp. z o.o. sp. k., 
18-402 Łomża, ul. Nowogrodzka 151a (tel. 86 473 02 12)

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

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

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

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

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

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

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

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

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?

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 
TELEFONICZNYW szkolnym sporcie

Podwójny awans. 8 grudnia w Zelowie odbył się turniej tenisa stołowego, 
w którym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie reprezentowali: Sandra 
Jabłońska, Katarzyna Mroczkowska, Karolina Marszał, Jakub Kuśmierski, Mateusz 
Gałczyński, Patryk Niedbała. Zarówno w rywalizacji dziewcząt, jak i chłopców ping-
pongiści z Kleszczowa wywalczyli drugie miejsca, a wraz z nimi – awans do zawo-
dów na szczeblu wojewódzkim, które odbędą się 19 stycznia w Zelowie.

Wicemistrzynie rejonu. W turnieju szczypiorniaka, który 23 listopada odbył 
się w Piotrkowie Trybunalskim brały udział uczennice ZSP w Kleszczowie: Joanna 
Beśka, Weronika Chojka, Julia Derek, Sylwia Dryja, Emilia Frankowska, Klaudia Po-
lak-Grudzińska, Barbara Janus, Aleksandra Kowalska, Sara Krugiełka, Katarzyna 
Mroczkowska, Amanda Ostojska. Dziewczęta wywalczyły drugie miejsce.

Wiosną zagrają w no-
wych strojach. Występują-
cy w lidze wojewódzkiej piłkarze 
Omegi, wśród których jest wielu 
uczniów ZSP w Kleszczowie, 
w rundzie wiosennej będą grali 
w nowych strojach piłkarskich. 
Zespół został wyposażony w ko-
szulki, spodenki i getry w bar-
wach klubowych, a bramka-
rze - w bluzy bramkarskie oraz 
spodnie.

Na zawodach w Spale. 
Piętnaścioro uczniów reprezen-
towało szkołę w Łękińsku w In-

dywidualnych Halowych Zawodach LZS Województwa Łódzkiego w Lekkiej Atletyce 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, które odbyły się 2 grudnia w Spale. Ucznio-
wie rywalizowali w pięciu konkurencjach indywidualnych, rozgrywanych w katego-
riach dziewcząt i chłopców (w biegach na 60, 200, 600 i 1000 metrów, w skoku 
w dal) oraz w sztafecie 4x200 m. Szkołę reprezentowali: Maja Augustyńczyk, Zu-
zanna Biegańska, Katarzyna Dwornik, Michał Garbaciak, Wanda Gwoździk, Lilia-
na Kęsy, Eryk Krzympiec, Mateusz Miarka, Przemysław Muskała, Karolina Olczyk, 
Antoni Rejek, Maciej Roczek, Mikołaj Sokołowski, Igor Urbaniak, Zofia Wiernicka.

(s)
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Podtrzymana tradycja opłatkowych spotkań

W świąteczną atmosferę uczestników spotkań wprowadzały 
dekoracje, przygotowane w salach domów kultury i świetlic wiej-
skich przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Klesz-
czowie: oświetlone choinki, szopki, stroiki oraz inne ręcznie wy-
konane ozdoby świąteczne.

Spotkania otwierał wójt gminy, składając wszystkim obec-
nym i ich rodzinom świąteczne i noworoczne życzenia. Życzenia 
składali też księża, a po wspólnej modlitwie następowało poświę-
cenie opłatka. Zebrani dzielili się nim, składając sobie życzenia.

Na świątecznie udekorowanych stołach znalazły się postne 
wigilijne potrawy. Nie zabrakło też stosownej muzycznej oprawy. 
Kolędy i pastorałki dla uczestniczących w „opłatku” mieszkańców 
sołectw wykonywali członkowie Kleszczowskiego Chóru Mie-
szanego SONORE i Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Klesz-
czów. W kilku spotkaniach swoje talenty wokalne ujawnili młodzi 
wykonawcy - uczestnicy zajęć wokalnych i zajęć gry na gitarze, 
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. 


