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Z Kerstena na 
przystanek Centrum

W samym sercu Łodzi, na ulicy A. Mic-
kiewicza, obok domu handlowego Cen-
tral, powstaje duże centrum przesiadkowe. 
To ważny element przebudowywanej tra-
sy WZ. Łukowe elementy konstrukcji, na 
których opierać się ma specjalne zadasze-
nie czterech peronów, powstawały w klesz-
czowskiej fabryce firmy Kersten Europe.

Więcej na str. 5.

Operacja  
„Bocianie gniazdo”

Przygotowywana jest przebudowa uli-
cy Głównej w Kleszczowie. W ramach prac 
poprzedzających tę inwestycję konieczne 
okazało się przeniesienie bocianiego 
gniazda, które znajdowało się na słupie 
energetycznym po południowej stronie 
drogi.

Więcej na str. 6.

Budowlane prace
Choć to luty na placach budów panuje ruch. Zima poskąpiła 

śniegu, a kilkustopniowe mrozy nie stanowią przeszkody w pro-
wadzeniu budowlanych robót. Przy ulicy Sportowej, na osiedlu 
„Łuszczanowice” trwa budowa dwóch komunalnych budynków.

Więcej na str. 7.

Szersze ramy projektu
Pięć różnych kursów zawodowych przejdą uczestnicy ak-

tywizacyjnego projektu GOPS w Kleszczowie. Do 8 osób, któ-
re uczestniczyły w nim w 2014 roku dołączyło 7 nowych uczest-
ników. Więcej na str. 4.

Serdeczne wsparcie
15.881,92 zł to ostateczna suma zebrana w wyniku akcji cha-

rytatywnej, przeprowadzonej z inicjatywy przedszkola w Łuszcza-
nowicach dla wsparcia Fundacji Gajusz, prowadzącej w Łodzi sta-
cjonarne hospicjum dla dzieci. Więcej na str. 4.

Ferie już za nimi
Podczas zakończonych niedawno fe-

rii na tygodniowy obóz w górskich i pod-
górskich miejscowościach (Murzasichle, 
Sucha Beskidzka i Maniowy) wyjecha-
ło ponad 200 uczniów i studentów z gmi-
ny Kleszczów. Jedną z typowo zimowych 
atrakcji była przejażdżka góralskimi sa-
niami.

Więcej na str. 12.

Gminny Dzień Kobiet
Kabaretowy recital w wykonaniu Artura Andrusa będzie hitem 

tegorocznych obchodów Dnia Kobiet. Recital lubianego artysty od-
będzie się 8 marca w Gminnym Ośrodku Kultury.

Więcej na str. 6.

WSZYSTKIM KOBIETOM
w dniu Ich święta 

składamy serdeczne życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Życzymy, by uśmiech 
rozpromieniał Wasze twarze, 

a Wasz codzienny trud był zawsze doceniany.

Przewodniczący 
Rady Gminy

SŁAWOMIR  ŚLUGA

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR  CHOJNOWSKI
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Studenci mają czas  
do 30 marca…

…by złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o przyzna-
nie stypendium motywacyjnego. Do otrzymania takiego 
stypendium są uprawnieni niepracujący studenci studiów 
dziennych, wieczorowych i zaocznych państwowych i nie-
państwowych szkół wyższych, mający stałe miejsce za-
meldowania i zamieszkania na terenie gminy Kleszczów 
i uzyskujący dobre wyniki w nauce. Dodatkowym warun-
kiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest ukoń-
czenie pierwszego roku studiów.

Stypendium motywacyjne może być przyznane rów-
nież studentom promującym gminę Kleszczów poprzez 
uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, kon-
kursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycz-
nych co najmniej na szczeblu: wojewódzkim, krajowym 
bądź międzynarodowym.

Stypendium motywacyjne może też być przyznane 
studentom zespołowo promującym gminę Kleszczów po-
przez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, 
konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub arty-
stycznych co najmniej na szczeblu krajowym.

Bardziej szczegółowe informacje na temat studenc-
kich stypendiów, a także formularze niezbędnych doku-
mentów zostaną wkrótce zamieszczone na gminnej stro-
nie www.

Z budżetu gminy  
dla klubów sportowych

eden milion 320 tysięcy złotych wyda gmina Kleszczów w 2015 roku 
na dotacje dla dwóch klubów sportowych: LKS Omega Kleszczów 

oraz KS Alfa Kleszczów. Zdecydowana większość tej kwoty (1,25 mln zł) 
przeznaczona zostanie na działalność klubu Omega, w którym funkcjonuje 
obecnie siedem sekcji. Najliczniejsza jest sekcja piłki nożnej złożona z ośmiu 
drużyn. Kwota przeznaczona na ich funkcjonowanie to 686 tys. zł. Dotacje na 
pozostałe sekcje wyniosą: tenis stołowy - 40 tys. zł, lekka atletyka - 88 tys. zł, 

sekcja pływacka - 75 tys. zł, siatkówka - 
42 tys. zł, podnoszenie ciężarów - 50 tys. 
zł, shorin-ryu karate - 20 tys. zł. Dotacja 
przeznaczona na organizację imprez za-
liczanych do sportu masowego wynie-
sie w tym roku 158 tys. zł. Ostatnia pozy-
cja w kosztorysie wydatków LKS Omega 
Kleszczów („pozostałe koszty obsługi 
sekcji sportowych”) przewiduje wydatko-
wanie 91 tys. zł.

Środki z dotacji przekazanej klubom 
przez gminę są przeznaczone na realiza-
cję programów szkoleniowych, pokrycie 
kosztów uczestnictwa i organizowania 
zawodów, wynagrodzenia kadry, opła-
ty za korzystanie z obiektów sportowych 
i zakupy sprzętu sportowego.

Zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji dla obu klubów odby-
wa się w dwóch transzach. Termin pierwszej transzy to 20 lutego, zaś drugiej 
- 30 czerwca w przypadku KS Alfa i 15 lipca w przypadku Omegi. Sprawoz-
dania z wydatkowania pieniędzy z dotacji obydwa kluby mają złożyć w Urzę-
dzie Gminy do końca stycznia 2016 roku.

(s)

Doradzają  
ofiarom przemocy

ruchomiony w połowie stycznia Punkt Konsulta-
cyjno-Terapeutyczny, działający przy Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie, jest czyn-
ny we wtorki od godz. 14 do 17. Jego działalność to jeden 
z elementów realizowanego w naszej gminie programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie.

Główną rolą Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego 
jest pomoc w powstrzymaniu przemocy w rodzinach, re-
alizowana m.in. poprzez dostarczenie zainteresowanym 
wsparciem mieszkańcom gminy wiedzy o tym, czym jest 
przemoc domowa i jak rozpoznać fazy przemocy we wła-
snej rodzinie. Zajęcia prowadzone przez psychologa oraz 
terapeutę-pedagoga pomagają uczestnikom poznawać 
własne prawa, uczyć się ich egzekwowania, budować po-
czucie własnej wartości.

Spotkania ze specjalistami z Punktu Konsultacyjno-Te-
rapeutycznego mogą mieć charakter grupowy, bądź indy-
widualny. Odbywają się w pokoju nr 117 na pierwszym pię-
trze budynku przy ul. Osiedlowej 2.

(s)
Jedną z imprez zaliczanych 
do sportu masowego jest cie-
szący się powodzeniem bieg 
uliczny „Kleszczów na 5”

J

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały IV/28/2015 Rady Gminy 
Kleszczów z dnia 26 stycznia 2015 r. podaję do publicznej wiadomości 
informację o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów.

Z treścią studium oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się 
zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Kleszczowie - www.bip.kleszczow.pl.

Wójt Gminy Kleszczów SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Wójt Gminy Kleszczów
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klesz-
czowie przy ul. Głównej 47, na stronie internetowej 
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow.
pl oraz na stronie Urzędu Gminy www.kleszczow.pl zo-
stało wywieszone ogłoszenie o drugim ustnym przetar-
gu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości grunto-
wej nr 17/3, położonej w miejscowości Łuszczanowice, 
gm. Kleszczów.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu 
można uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów - pokój 26, 
tel. 44/ 7313110 w. 131.

U

Nie tylko droga „przez wkop”
i 20 lutego odbyły się wstępne, robocze spotkania przedstawicie-
li Gminy Kleszczów oraz spółki PGE Górnictwo i Energetyka Kon-

wencjonalna. W ich trakcie wymieniono poglądy na temat współpracy w za-
kresie zmian w układzie komunikacyjnym gminy Kleszczów, a także zmian 
w planach zagospodarowania przestrzennego gminy, wynikających z progra-
mu funkcjonowania i rozwoju Elektrowni Bełchatów i KWB Bełchatów na naj-
bliższe lata.

Członkowie grupy roboczej ustalają nie tylko priorytetowe tematy współ-
pracy obydwu podmiotów, ale też podział zadań pomiędzy nimi i to, kto ma 
sfinansować dane działanie. Budowa drogi „przez wkop”, która dla gminy jest 
od dawna priorytetem, to tylko jeden z tematów spotkań.

PGE GiEK S.A. zamierza wydobywać węgiel z okolic Dębiny. To będzie 
wymagało wprowadzenia zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów”, a także zajęcia terenu, 
przez który biegną obecnie dwie gminne drogi, a także gminne uzbrojenie 
techniczne (gazociąg i linia wysokiego napięcia).

Spotkania będą kontynuowane. (s)
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KOMUNIKATY
Przypomnienie dla podatników
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim podatnikom podatku 
od środków transportowych, że w dniu 16 lutego upłynął termin zapłaty 
pierwszej raty podatku od środków transportowych. Podatek ten należy 
wpłacić na konto 54 8978 0008 0000 0244 2000 0160.
Ponadto przypominamy osobom fizycznym, będącym podatnikami podatku 
rolnego, leśnego lub od nieruchomości, że 16 marca upływa termin 
płatności pierwszej raty tych podatków. Podatek można zapłacić w kasie 
urzędu, u inkasenta lub na indywidualne konto bankowe, którego numer 
znajduje się na decyzjach i nakazach podatkowych, przesłanych przez Urząd 
Gminy podatnikom. 

Ważne dla Złotych Jubilatów
Urząd Stanu Cywilnego zwraca się z apelem do małżeństw z terenu naszej 
gminy, które w 2015 roku będą obchodzić Złote Gody. Prosimy, by do 28 
lutego br. powiadomłyć kierownika Urzędu 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 zawsze posiada dokumenty 
potwierdzające fakt zawarcia małżeństwa przez te osoby.
Zgodnie z przyjętą w gminie tradycją pary obchodzące w danym roku Złote 
Gody są zapraszane na wspólną uroczystość, organizowaną przez wójta 
gminy. W jej trakcie jubilatom są wręczane medale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”, przyznane przez Prezydenta RP. Procedura przyznawania tych 
odznaczeń trwa kilka miesięcy.

Obowiązek przycięcia gałęzi
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje właścicieli nieruchomości, położonych 
na terenie gminy Kleszczów, o obowiązku przycinania wystających na chodnik 
lub pobocze gałęzi drzew i krzewów rosnących na prywatnych posesjach. 
Gałęzie ograniczają widoczność oraz zwężają obszar chodnika bądź pobocza, 
stwarzając utrudnienia w poruszaniu się pieszych i rowerzystów. Poza tym 
opadające kwiaty, liście i owoce zaśmiecają chodniki i pobocza.

Punkt Zbiórki Odpadów
Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że w najbliższych dniach 
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Ko-
lonii Łuszczanowice będzie czynny w następujących godzinach:
•	 23 lutego - 8.00-17.00
•	 24, 26, 27 lutego - 8.00-16.00
•	 25, 28 lutego - 8.00-18.00

Jakie odpady odbiorą 
podczas „wystawki”?

EKO-REGION sp. z o. o. poinformował, że w dniach 16 
i 17 marca od godziny 6.00 przeprowadzi na terenie Gminy 
Kleszczów bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od 
właścicieli prywatnych posesji.

W ramach „wystawki” odbierane będą: ● radia, telewizo-
ry, monitory oraz inny sprzęt RTV, ● lodówki, pralki, kuchenki, 
odkurzacze oraz inny sprzęt AGD, ● opony z samochodów oso-
bowych, ● złom metalowy - rynny, rury, blachy, piece, ● dywa-
ny, wykładziny, meble, ● duże opakowania z tworzyw sztucz-
nych bez zawartości - beczki, skrzynki, wiadra, ● elementy 
stolarki - listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna, ● odpady zie-
lone - powiązane gałęzie z drzew i krzewów, ● akumulatory.

Nie ma co liczyć na to, że pracownicy EKO-REGIONU 
odbiorą: ● odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, ce-
gła, kamienie, ● odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wy-
stroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce), ● odpady szklane, 
● duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebez-
piecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, ● odpady 
powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 
● odpady zawierające azbest - eternit.

Jakie odpady przyjmie punkt 
w Kolonii Łuszczanowice?

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że mieszkańcy gminy Klesz-
czów mogą przywozić odpady do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Se-
gregowanych i Wielkogabarytowych, znajdującego 
się w miejscowości Łuszczanowice Kolonia (przy 
drodze w kierunku do Antoniówki).

W godzinach pracy tego punktu można nieod-
płatnie przywozić następujące odpady: ● papier 
i tektura ● szkło ● odzież ● urządzenia zawierające 
freony ● leki ● baterie i akumulatory ● zużyte urzą-
dzenia elektryczne i elektroniczne, zawierające nie-
bezpieczne składniki ● zużyte urządzenia elektrycz-
ne i elektroniczne ● tworzywa sztuczne ● metale ● 
odpady ulegające biodegradacji ● glebę, ziemię (w 
tym kamienie) ● popiół ● odpady wielkogabarytowe 
● oleje silnikowe przekładniowe i smarowe ● two-
rzywa sztuczne (PET) ● zużyte opony ● gruz budowlany.

Godziny otwarcia punktu w Kolonii Łuszczanowice, ustalone przez 
EKO-REGION Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, są podawane na stro-
nie internetowej gminy, a także w kolejnych wydaniach „Informatora Klesz-
czowskiego”.

Teraz pora na siedziby OSP
rwa procedura wyboru firmy, której Gmina Kleszczów po-
wierzy przeprowadzenie przebudowy i modernizacji budyn-

ków, będących siedzibami jednostek OSP w Kleszczowie i Żłob-
nicy. W pierwszym etapie wykonawcy składali w Urzędzie Gminy 
wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Zło-

żone wnioski zostaną 
poddane ocenie. Licz-
ba punktów przyzna-
nych za zrealizowane 
w ostatnich pięciu la-
tach roboty budowla-
ne o wartości co naj-
mniej 1,5 mln zł przy 
b u d y n k a c h  o  p o -
wierzchni co najmniej 
400 m kw. zdecyduje 
o tym, które firmy zo-
staną zaproszone do 
złożenia ofert na prze-
targ. Na zaproszenie 

może liczyć maksymalnie pięciu wykonawców, którzy spełnili usta-
lone w postępowaniu warunki i uzyskali największą liczbę punktów.

Taka formuła przetargu ograniczonego była już stosowana przy 
wybieraniu wykonawcy budynków komunalnych na osiedlu „Łusz-
czanowice”.

W ramach przebudowy siedziby OSP w Kleszczowie istniejący 
budynek zostanie poszerzony w kierunku wschodnim, dzięki cze-
mu powstanie powiększona część garażowa, a na piętrze - prze-
stronniejsze pomieszczenia socjalne, archiwum oraz magazyn. Po-
wierzchnia zabudowy z obecnych 221 m kw. zwiększy się do 310 m 
kw. W ramach tego zadania wykonane będą nowe instalacje, w tym 
m.in. wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja. Zostanie zmoder-
nizowana wiata magazynowa i ogrodzenie, mają być też wykonane 
nowe nawierzchnie przy budynku.

Modernizacja siedziby OSP w Żłobnicy obejmować będzie wy-
mianę instalacji i docieplenie istniejącego budynku, połączone 
z niewielką rozbudową, w wyniku której powierzchnia zabudowy 
zwiększy się o ok. 10 m kw. Mają być wprowadzone udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku zredukowany 
zostanie teren utwardzony kostką, a powiększona powierzchnia te-
renów zielonych.

(s)

T
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elegacja przedszkola w Łuszczanowicach z dyrektor Ewą 
Bindas na czele odwiedziła w styczniu siedzibę Fundacji Ga-

jusz i przekazała pieniądze, zebrane głównie dzięki przeprowadze-
niu charytatywnego kiermaszu. Jak pamiętamy odbył się on w trak-
cie gminnej imprezy mikołajkowej w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kleszczowie.

Pieniądze przekazane prezes fundacji Tisie Żawrockiej-Kwiat-
kowskiej mają być przeznaczone na zakup leków potrzebnych dla 
podopiecznych fundacji. Przypomnijmy, że Fundacja Gajusz od po-
czątku swej działalności zajmowała się opieką nieuleczalnie cho-
rych dzieci. Organizowała ją początkowo w formie hospicjów do-
mowych. 2 października 2013 roku otworzyła pierwsze w centralnej 
Polsce, a zarazem drugie w naszym kraju stacjonarne hospicjum 
dla dzieci. Placówka powstała w przekazanej na potrzeby funda-
cji szarej, łódzkiej kamienicy. Dzięki wielu darczyńcom i wolonta-
riuszom, a także dzięki współpracy ze studentami Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi, budynek stał się kolorowy, a sale dla małych pa-
cjentów zostały urządzone w bajkowym stylu.

W „Pałacu” - bo pod taką nazwą zarejestrowano stacjonarne 
hospicjum - przebywają mali, nieuleczalnie chorzy pacjenci. Wie-
lu z nich to dzieci opuszczone przez rodziców. Historie niektórych 
z nich można przeczytać w wydawanym przez Fundację Gajusz 
kwartalniku. Mali podopieczni są też prezentowani na facebooko-
wym profilu Gajusza. Trudno pozostać obojętnym, kiedy czyta się 
takie wpisy, jak ten z 13 lutego: W Pałacu zamieszkał dziś nowy 
Mały Książę. Przyjechał z bardzo daleka, teraz musimy go utulić, 
żeby poczuł się dobrze… Wraz z chłopczykiem przyjechała „instruk-
cja obsługi” ze szpitala, w którym był przez trzy lata. Wzruszająca, 
świadcząca o tym ile miłości i troski dostał od personelu. Przy obec-
nym upadku tzw. służby zdrowia ta kartka to prawdziwy brylant! 

Poza tym wróciła mała księżniczka już do wyremontowanego 
i udekorowanego pokoiku (dziękujemy dziewczynom prowadzącym 
blog roomor). A w izolatce od wtorku zamieszka bardzo chory no-
worodek ze swoją rodziną. Będzie leżał w przepięknym łóżeczku, 
które podarowała rodzina maleńkiej Weroniki, która była pod naszą 
opieką i zmarła 8 grudnia… Dziękujemy.

W każdym ze wspomnianych kwartalników w „Kąciku dobrego 
człowieka” znajdziemy podziękowania dla firm i osób prywatnych, 

Korzystają z POKL
rono osób, które biorą udział w projekcie „Kleszczowski Klub 
Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wy-

kluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej” jeszcze nigdy nie było tak liczne. Wśród nowych uczestników 
jest 5 kobiet i 2 mężczyzn. To bezrobotni bądź nieaktywni zawodowo 
mieszkańcy gminy Kleszczów, korzystający z pomocy GOPS.

Od 27 stycznia do 6 lutego brali udział w zajęciach nazwanych 
„trening umiejętności społecznych”. Były to spotkania grupowe i in-
dywidualne z psychologiem oraz warsztaty prowadzone przez do-
radcę zawodowego. Tematem grupowych i indywidualnych zajęć 
była umiejętność aktywnego poszukiwania pracy.

W marcu zaczną się kursy zawodowe. Uczestnicy projektu 
uczyć się będą masażu relaksacyjnego (40 godz.), sztuki skutecz-
nej komunikacji (40 godz.), a także tworzenia stron www (40 godz.). 
Nieco krótszy wymiar mają mieć zajęcia z obsługi zbiorników LPG 
wraz z obsługą terminali kart płatniczych (30 godz.). Kolejne z pla-
nowanych warsztatów będą poświęcone podstawom małego biz-
nesu (z księgowością i elementami BHP). Przyjęty harmonogram 
przewiduje na to 40 godzin. 

Tak jak w poprzednich siedmiu latach projekt realizowany przez 
GOPS w Kleszczowie uzyskał dofinansowanie ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Kwota otrzymana przez GOPS wynosi 24.300 zł, na-
tomiast wkład własny gminy - 6.109,94 zł. Dodajmy, że projekt bę-
dzie realizowany do końca czerwca br. (s)

Lutowa akcja klubu HDK
ierwsza w roku 2015 akcja honorowego krwiodawstwa, prze-
prowadzona 6 lutego z inicjatywy Gminnego Klubu Honoro-

wych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie zakończyła się imponują-
cym rezultatem. Krew oddały 53 osoby, a efektem akcji jest 23,85 
litra bezcennego leku.

– To bardzo dobry wynik – ocenia 
przedstawiciel zarządu klubu, Marek 
Kaczmarczyk -, bo w tym czasie trwa-
ły przecież ferie, a wielu naszych krwio-
dawców to uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie.

Krwiodawczy klub liczy obecnie 77 
członków (to honorowi dawcy, którzy 
opłacili składkę członkowską), ale na 
akcje krwiodawstwa przychodzi też spo-
ro osób z grona ok. 170 wolontariuszy. 
Niektórzy z nich biorą udział w akcjach 
systematycznie, inni - sporadycznie.

Na 26 marca została zaplanowa-
na następna akcja w Kleszczowie. Będzie ona połączona z kolejną 
edycją „Kleszczowskiej Szpikomanii” - akcji rejestracyjnej potencjal-
nych dawców szpiku kostnego. Dwa tygodnie wcześniej, 12 marca 
o godz. 11.30 w auli SOLPARKU odbędzie się prelekcja na temat 
dawstwa szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych. Poprowadzi ją 
przedstawiciel Łódzkiego Ośrodka Dawców Szpiku. (s)

Na leki dla pacjentów hospicjum
które w ostatnim czasie udzieliły fundacji wsparcia. W zeszłym 
roku dziękowano m.in. „rodzicom, pracownikom i przedszkolakom 
z Łuszczanowic za urządzenie pokoi gościnnych w Pałacu”, a fir-

mie Caparol Polska sp. z o.o. „za wszystkie błyskawicznie miesza-
ne farby we wszystkich potrzebnych kolorach na nasz mural”. Efek-
ty malarskich prac na elewacji dziecięcego hospicjum prezentuje 
załączona fotografia.

Nie brakuje firm i osób, które w różny sposób pomagają w funk-
cjonowaniu tej placówki. Dzieje się tak m.in. dzięki takim akcjom, jak 
ta organizowana przez przedszkole z Łuszczanowic.

– Na nasz apel o pomoc dla fundacji odpowiedziały dwie klesz-
czowskie firmy, które przelały na konto fundacji kwotę w wysoko-
ści 1500 zł - mówi dyrektor Ewa Bindas. – Jeszcze raz dziękujemy 
wszystkim osobom, które wsparły naszą akcję.

Na kolejną okazję do wsparcia Gajusza nie trzeba czekać aż do 
grudnia. Warto pamiętać, że fundacja może otrzymać 1-procentowy 
odpis z naszego rozliczenia podatkowego.

(s)
Zdjęcie ze strony www.facebook.com/FundacjaGAJUSZ
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Z Kerstena  
na przystanek Centrum
rojekt tej konstrukcji otrzymaliśmy do konsultacji od Biura 
Projektowego Happold w 2013 roku - mówi dyrektor Bartło-

miej Baudler. – Zakładał on wykonanie gięcia rur na kształt krzywej 
Boussnesq’a. Podjęliśmy to nowe wyzwanie, ale zanim przystąpili-
śmy do pracy nad projektem zaproponowaliśmy firmie Happold mi-
nimalną modyfikację łuków.

Firma Kersten, specjalizująca się w gięciu metalowych profili na 
zimno, wykonała na budowę centrum przesiadkowego usługę gię-
cia rur o średnicy 219,1 mm, o ściance grubości od 10 do 20 mm. 
Zadanie okazało się dość skomplikowane, bo łuki z rur były gięte na 
kilka promieni.

Przygotowana w Kleszczowie i zmontowana w Łodzi konstruk-
cja zadaszenia przystanku Centrum ma 100 metrów długości oraz 
13 metrów wysokości. Zadaszenie zostanie wykonane z wielobarw-
nych membran. Można je obejrzeć na wizualizacjach dostępnych 
w Internecie. Montaż specjalnej powłoki - zgodnie z zapowiedzia-
mi inwestora, którym jest Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi - ma być 
wykonany w marcu. Na przystanku Centrum pasażerowie komuni-
kacji miejskiej będą mogli przesiadać się do kilku linii tramwajowych.

(s)

Dzień Przedsiębiorczości  
w ZSP w Kleszczowie

23 marca uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie będą po raz kolejny uczestniczyli w ogólnopolskim projek-
cie - Dzień Przedsiębiorczości. Jego ideą jest włączenie środowiska 
przedsiębiorców w edukację młodzieży, a także stworzenie możliwo-
ści przekazywania wiedzy o funkcjonowaniu rynku pracy w działaniu.

Dla młodzieży to szansa odbycia kilkugodzinnych praktyk w wy-
branym miejscu pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wy-
marzonym zawodzie oraz możliwość uzyskania informacji o wy-
kształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach, niezbędnych do 
wykonywania danego zawodu.

Każdy zakład pracy może zarejestrować się deklarując udział 
w projekcie Dzień Przedsiębiorczości bezpośrednio na stronie in-
ternetowej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości - organizatora 
projektu lub zgłaszając się do szkoły.

ZSP w Kleszczowie zaprasza do współpracy.
Szczegółowe informacje o projekcie i zasadach 

uczestnictwa znajdują się na stronie www.junior.org.pl.

Elektrownia Bełchatów 
osiąga 5400 MW

ięki kompleksowej modernizacji przeprowadzonej w elek-
trowni na bloku nr 11 moc tego turbozespołu zwiększy-

ła się do 390 megawatów. Z chwilą przekazania bloku do eksplo-
atacji moc Elektrowni Bełchatów osiągnęła poziom 5400 MW. Jest 
to około 14 procent mocy osiągalnej w polskiej energetyce zawo-
dowej.

Warto przypomnieć, 
że kompleksowa moder-
nizacja bloków energe-
tycznych elektrowni trwa 
od 2007 roku. Dotych-
czas zmodernizowano 
bloki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 
11, a lada dzień powinien 
nastąpić rozruch bloku nr 
12. W kolejce do moder-
nizacji czekają jeszcze turbozespoły nr 9 i 10.

Prowadzona w Elektrowni Bełchatów kompleksowa moderniza-
cja ma trzy główne cele: przedłużenie żywotności bloków, przysto-
sowanie do nowych wymagań ekologicznych oraz zwiększenie ich 
mocy. Początkowa moc każdej z 12 jednostek wynosiła 360 MW.(s)

Kurs dla kandydatów  
do rad nadzorczych

Do 30 marca przyjmowane są w Fundacji Rozwoju Gminy Klesz-
czów (Kleszczów, ul. Sportowa 3) zgłoszenia osób, które chciałyby 
uczestniczyć w kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych. 
Odpłatność - zgodna z przyjętym przez zarząd Fundacji regulami-
nem dofinansowania zawodowego mieszkańców gminy Kleszczów - 
wynosi: ● 70 proc. dofinansowania dla osób bezrobotnych/uczących 
się, ● 50 proc. dofinansowania dla osób pracujących.

Formularz zgłoszenia do udziału w kursie, a także oświadcze-
nie o pozostawaniu bez stałego źródła dochodu (dla osób bezro-
botnych i uczących się) można pobrać ze strony www.fundacja-
-kleszczow.pl.

Oferta wakacyjnych  
kursów językowych

Jak informuje Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów do 
30 marca przyjmowane są zapisy mieszkańców gminy Kleszczów 
na 3-tygodniowy wakacyjny kurs językowy do Anglii i Niemiec. 
Uczestnik wyjazdu powinien spełniać następujące warunki: ● być 
mieszkańcem gminy Kleszczów, zameldowanym przynajmniej od 
1 roku, ● udokumentować znajomość języka (angielskiego, nie-
mieckiego) w stopniu przynajmniej podstawowym, ● wiek uczest-
nika od 16 do 25 roku życia.

Przewidywany koszt wyjazdu jednej osoby wynosi ok. 7.000 
zł. Fundacja zobowiązuje się do pokrycia tych kosztów odpowied-
nio: ● 70 proc. osobom bezrobotnym/uczącym się, ● 50 proc. oso-
bom pracującym. Z dopłaty Fundacji mogą skorzystać osoby, któ-
re dotychczas korzystały z tego przywileju jeden raz.

Formularz zgłoszenia udziału w wakacyjnym kursie 
językowym, a także oświadczenie o pozostawaniu bez stałego 
źródła dochodu (dla osób bezrobotnych i uczących się) można 
pobrać ze strony www.fundacja-kleszczow.pl. Przy dokonywa-
niu zapisu pobierana jest zaliczka w wysokości 1.000 zł.

Doradzi w sprawie  
unijnych funduszy

środę 25 lutego będzie można w Gminnym Centrum Infor-
macji w Kleszczowie przy ul. Głównej 122 spotkać się ze 

specjalistą ds. funduszy europejskich. Przedstawiciel Lokalnego 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bełchatowie bę-
dzie dyżurował w GCI od godz. 9.00 do 11.30.

Konsultacje są bezpłatne i mogą z nich korzystać mieszkań-
cy oraz przedstawiciele firm, działających na terenie naszej gminy. 
„W przypadku chęci skorzystania z indywidualnych konsultacji, pro-
simy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: LPI-
Belchatow@lodzkie.pl lub dostarczenie do siedziby LPI w Bełcha-
towie (ul. Kościuszki 17), do 24 lutego, do godz. 14.00” - czytamy w 
komunikacie informującym o konsultacjach w Kleszczowie. (s)

Spółka ALIAND 
zatrudni

automatyka/ mechanika/ elektronika
do utrzymania ruchu na linii produkcyjnej.

CV prosimy przesyłać pocztą na email: biuro@aliand.pl
Więcej informacji pod nr 797-777-777.
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Panasiuk coMPAny
Firma Remontowo - Budowlana

● profesjonalne układanie płytek i gresu
● zabudowa karton-gips
● gipsowanie, malowanie
● tynki dekoracyjne ● tapetowanie
● malowanie artystyczne ścian
● wykończenia kompleksowe poddaszy
● hydraulika ● elektryka
Tel. 600 131 917, tel. 781 007 904

Przenosiny  
bocianiego lokum

ak wynika z projektu przebudowy ulicy Głównej, w miejscu 
gdzie dotychczas znajdowało się bocianie gniazdo, będzie 

usytuowany zbiornik, gromadzący wodę z drogowej kanalizacji 
deszczowej. Zgodnie z zaleceniami raportu oddziaływania na śro-
dowisko, który w pełnym zakresie należało opracować dla tej in-
westycji (taki wymóg narzuciła Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-

dowiska w Łodzi), wójt gminy 
wystąpił o wydanie zezwolenia 
na usunięcie gniazda i siedli-
ska bociana białego.

RDOŚ wydał zezwole-
nie 15 stycznia, przy czym nie 
bezwarunkowo. Nakazał prze-
prowadzenie tzw. kompensacji 
przyrodniczej, polegającej na 
odtworzeniu jednego siedliska 
dla bociana białego na tere-
nie gminy. 6 lutego pod nadzo-
rem ornitologa odbyły się pra-
ce związane z przeniesieniem 
starego gniazda. Po spraw-
dzeniu czy nie stanowi ono 

siedliska innych chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzy-
bów rozpoczęto demontaż. Przy użyciu podnośnika i dźwigu gniaz-

do udało się zdjąć w całości. 
Okazało się bardzo ciężkie, 
a przy tym wyraźnie podzie-
lone na dwie „kondygnacje”. 
Po konsultacjach z ornitolo-
giem zdecydowano, że na no-
wej platformie zostanie uło-
żona górna, nowsza część 
gniazda.

Plat forma ma wymia -
ry 105 x 105 cm i zosta-
ła zamontowana na 10-me-
trowym, betonowym słupie 
ustawionym ok. 140 metrów 
od miejsca, w którym gniaz-
do znajdowało się wcześniej. 

Gniazdo jest dobrze widoczne, znajduje się ok. 5 metrów powyżej 
rosnących w pobliżu świerków.

Już za niespełna miesiąc będzie można się przekonać czy któ-
ryś z przylatujących do Polski bocianów wybierze do zamieszkania 
odnowione lokum w Kleszczowie.

(s)

Para bocianów w starym 
siedlisku

Czy w tym roku boćki zajmą 
nowe gniazdo?

Co czwarty wyjazd  
to wyjazd do pożaru

arada służbowa na podsumowanie roku 2014, zorganizowa-
na 29 stycznia w siedzibie Komendy Powiatowej Państwo-

wej Straży Pożarnej Bełchatowie, przyniosła wiele danych liczbo-
wych. Wynika z nich m.in., że w ciągu całego roku straż pożarna 
alarmowana była 1394 razy. W porównaniu z rokiem 2013 liczba po-
żarów wzrosła o 115 (do 375), a liczba miejscowych zagrożeń o 183 
(do 964). W statystykach za ubiegły rok odnotowano też 55 fałszy-
wych alarmów.

Większość pożarów była rezultatem umyślnych podpaleń (221). 
Na drugim miejscu wśród przyczyn wpisano nieostrożność osób do-
rosłych (50), a na trzecim - wady i nieprawidłową eksploatację środ-
ków transportu (25).

Jak wynika z przedstawionych liczb tylko co czwarty wyjazd stra-
żackich zastępów był związany z pożarem. Pozostałe akcje zaliczo-
ne zostały do grupy tzw. miejscowych zagrożeń. Co należy rozumieć 
pod tym pojęciem? Np. likwidowanie gniazd szerszeni, albo oczysz-
czanie jezdni z oleju rozlanego w wyniku wypadku. W strażackiej no-
menklaturze te miejscowe zagrożenia mają swoje precyzyjne na-
zwy. Są to kolejno: ● nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów 
stwarzające zagrożenie - 421 zdarzeń, ● neutralizacja, sorbcja - 212, 
● zbieranie, usuwanie substancji - 149, ● wycinanie wiatrołomów - 
65, ● wypompowywanie wody z obiektów - 50, ● zabezpieczenie im-
prez masowych i innych - 41, ● otwieranie pomieszczeń - 18.

Z tak szczegółowego opisu jasno wynika, że straż pożarna pełni 
dziś rolę szeroko rozumianej formacji ratowniczej.

Naradą zwołaną dla podsumowania strażackiej działalności 
w powiecie kierował komendant powiatowy PSP w Bełchatowie - st. 
bryg. Wojciech Jeleń. W gronie zaproszonych gości był m.in. łódz-
ki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Witkowski, a także 
wójtowie gmin z powiatu bełchatowskiego, w tym również wójt gminy 
Kleszczów, Sławomir Chojnowski.

Korzystając z faktu, że rok 2014 został podsumowany, poprosili-
śmy Komendę Powiatową PSP w Bełchatowie o informację o liczbie 
akcji, w których uczestniczyły jednostki OSP z terenu gminy Klesz-
czów. Okazuje się, że w roku 2014 strażacy z gminy Kleszczów byli 
wzywani łącznie do 67 zdarzeń. W tej liczbie mieści się 14 pożarów, 
52 miejscowe zagrożenia oraz jeden fałszywy alarm.

Najczęściej do akcji wzywano strażaków z OSP w Kleszczowie 
(52 razy) oraz OSP w Łękińsku (21 razy). Jednostka OSP w Łuszcza-
nowicach wzywana była do akcji siedmiokrotnie, a OSP w Żłobnicy 
- sześciokrotnie. Strażacy z Kamienia brali udział w dwóch akcjach. 
Pozostałe jednostki (Antoniówka, Czyżów, Dębina i Wolica) nie bra-
ły udziału w akcjach.

W porównaniu z rokiem 2013 liczba akcji, w których uczestniczy-
ły jednostki OSP z terenu gminy była aż o 26 zdarzeń większa. Trud-
no się dziwić - w roku 2013 rzadziej interweniowano przy wiosennych 
pożarach traw (pamiętamy, że jeszcze w Wielkanoc na łąkach i po-
lach było biało od śniegu). Z kolei w roku 2014 znacznie częściej niż 
rok wcześniej strażacy byli wzywani do usuwania gniazd szerszeni.

(s)

Gminny Dzień Kobiet
Występ Artura Andrusa „Cyniczne córy Zurychu” jest przezna-

czony dla osób dorosłych. Bilety (cena 10 zł) będą sprzedawane 
w kasie GOK począwszy od 25 lutego (pon. - pt w godz. 8.00-15.00, 
wt. w godz. 8.00-18.00).

8 marca dekorację wnętrz GOK będzie stanowić wystawa je-
dwabnych szali ręcznie malowanych, szali i biżuterii z filcu, cerami-
ki artystycznej oraz kwiatów z krepiny, wykonanych przez uczestni-
ków zajęć i instruktorów GOK.

Jakie jeszcze atrakcje znajdą się w programie gminnych obcho-
dów Dnia Kobiet? Prosimy sprawdzać na plakatach i na stronie in-
ternetowej www.gok.kleszczow.pl.

N
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l geometria kół
l diagnostyka 

komputerowa
l obsługa klimatyzacji

l ustawianie świateł
l opony - Promocja!!!
l komputerowe 

wyważanie kół

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405
andrzej-auto@o2.pl Przyjmę ucznia na praktykę

Wkrótce pod dachem
ykonawstwo wielorodzinnych domów Gmina Kleszczów po-
wierzyła konsorcjum, które utworzyły firmy Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Usługowe „Wiktor” sp. j. z Radomska oraz Cz.P.B.P. 
„Przemysłówka” S.A. z Częstochowy. Jak informuje kierownik budowy 
Andrzej Wierzgacz coraz bliżej jest do zamknięcia obydwu budynków. 
Zamontowane zostały okna i drzwi, 
gotowe są również konstrukcje da-
chu. Kominy zostały - jak mówią bu-
dowlańcy - „wyciągnięte” nad dach i 
przygotowane do obłożenia klinkie-
rowymi płytkami. W jednym z bu-
dynków, oznaczonym literką „E” (to 
ten który sąsiaduje już z zamieszka-
nymi budynkami), rozpoczęto krycie 
dachu ceramiczną dachówką.

We wnętrzu obu trzykondygna-
cyjnych domów zostały już wymuro-
wane ścianki działowe z ceramicz-
nej cegły. W budynku „E” kończą 
się prace instalacyjne. W marcu, 
kiedy zrobi się cieplej będzie można 
przystąpić do wykonywania tynków. 
Jeśli temperatury okażą się zbyt 
niskie konieczne będzie używanie nagrzewnic oraz elektrycznych 
osuszaczy powietrza. W budynku „G” układana jest teraz sieć instala-
cji wod-kan. Wkrótce do instalatorów dołączą elektrycy.

Równolegle trwają prace przy budowie segmentów garażowych, 
które pomieszczą 20 garaży. Po-
wstają one po przeciwnej stronie 
drogi, którą od ulicy Sportowej do-
jeżdża się do osiedla Bełchatow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Gotowe są posadzki i ściany gara-
ży, rozpoczęło się szykowanie sza-
lunków i układanie belek stropo-
wych, potrzebnych do wykonania 
betonowych stropów.

Zgodnie z umową podpisaną 29 
maja 2014 roku inwestycja, dzię-
ki której gmina zyska 28 nowych 
mieszkań komunalnych o wysokim standardzie, ma się zakończyć 
w terminie 14 miesięcy. Jej koszt to 5.592.402 zł brutto.

(s)

Konstrukcja dachu wykonana 
jest w znacznej części z elemen-
tów metalowych, a w tylko w czę-
ści z drewnianych krokwi.

Garaże czekają na przykrycie 
stropodachem

Prosto z SOLPARKU
Ferie w SOLPARKU
Czas ferii w SOLPARKU upłynął przyjemnie i aktywnie. Dzieci mo-
gły korzystać z wielu przygotowanych specjalnie dla nich atrak-

cji i aktywności. Organizowane 
były gry i zabawy ruchowe, kon-
kursy sprawnościowe z nagro-
dami, zabawy w figloraju oraz 
harce na lodzie, a w grocie sol-
nej - czytane bajki.
Podczas dwutygodniowej zimo-
wej przerwy SOLPARK odwie-
dziło nie tylko wielu klientów in-
dywidualnych, ale też - o czym 
informowaliśmy - zorganizowa-
ne grupy sportowe (m. in. piłkar-

ski obóz Coerver Coaching, młodzieżowcy GKS Ksawerów, Szko-
ła Mistrzostwa Sportowego z Łodzi oraz seniorska drużyna Lechii 
Tomaszów Maz.).

Nowość w ofercie SOLPARK Kleszczów
Jak informuje SOLPARK 14 marca o godz. 12.00 nastąpi otwar-
cie gabinetu kosmetycznego „Beauty”. Z tej okazji zapowiadane 
są miłe niespodzianki i promocje. Wśród osób, które w tym dniu 
odwiedzą gabinet kosmetyczny rozlosowane zostaną trzy vouche-
ry na profesjonalne zabiegi kosmetyczne. Promocyjne ceny zapo-
wiedziano do 31 marca br.

Dzień Kobiet w SOLPARKU
Z okazji kobiecego święta SOLPARK Kleszczów przygotował 
wiele atrakcji, aktywności i porad - począwszy od konsultacji 
z dietetykiem czy fryzjerem, poprzez indywidualny dobór ćwiczeń 
fitness, możliwość zakupu kosmetyków i książek, a na trzygo-
dzinnym „Maratonie Zumby i Aerobiku” kończąc. Wśród uczest-
niczek maratonu zostaną rozlosowane prezenty w postaci ze-
stawów kosmetyków oraz vouchery na profesjonalne zabiegi, 
regenerujące włosy.
Więcej informacji o atrakcjach, które SOLPARK przygotował na 
dzień 8 marca - w Punkcie Obsługi Klienta lub pod nr tel. 44/ 731-
65-01.
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W rankingu „Perspektyw”
śród 500 najwyżej ocenionych liceów ogólnokształcących 
województwa łódzkiego w rankingu „Perspektyw” najlepszą 

pozycję (16) zajęło I LO im. M. Kopernika w Łodzi. Zaraz po nim 
ulokowało się Publiczne LO Politechniki Łódzkiej. W pierwszej set-
ce jest jeszcze pięć liceów z naszego regionu, w tym cztery mają-
ce siedzibę w Łodzi oraz jedno z Tomaszowa Mazowieckiego. To 
II LO im. Stefana Żeromskiego, które zajmuje 82. miejsce. Najwy-
żej sklasyfikowane liceum z powiatu bełchatowskiego to I LO im. W. 
Broniewskiego z Bełchatowa. Zajmuje 119 miejsce w Polsce z do-
robkiem 53,29 pkt.

W gronie 500 najlepszych liceów w Polsce znajdujemy w tym 
roku LO im. Jana Pawła II w Kleszczowie, które w poprzednich edy-
cjach rankingu było klasyfikowane poza pięćsetką. Nasza szko-
ła zajmuje 466 miejsce w kraju. Uzyskała 42,35 pkt., na co złoży-
ły się zsumowane „małe” punkty za wyniki uczniów w olimpiadach 
(pod uwagę są brane 44 olimpiady ogólnopolskie i 13 międzynaro-
dowych), maturalne wyniki z przedmiotów obowiązkowych oraz ma-
turalne wyniki z przedmiotów dodatkowych. Każdy z tych wskaź-
ników wpływał na końcowy wynik odpowiednio: 30 proc., 25 proc. 
i 45 proc. Jeśli chodzi o rankingi wojewódzkie to LO w Kleszczowie 
uplasowało się na 36 miejscu. To wynik lepszy niż w roku 2014, kie-
dy szkoła zajmowała 43 miejsce w regionie.

Na tegorocznej liście rankingowej „Perspektyw” nie znajdziemy 
Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Klesz-
czowie. Przypomnijmy, że rok temu ta szkoła znalazła się na 9. 
miejscu wśród najlepszych techników w Polsce oraz na 2. miejscu 
w województwie. Kapituła rankingu uwzględnia szkoły, w których 
maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Tymcza-
sem TNT w Kleszczowie w 2014 r. miało 9 absolwentów.

Na koniec spójrzmy na kolejność najlepszych techników na-
szego województwa w czołowej pięćdziesiątce Rankingu’ 2015: 
● 13. Technikum nr 10 w ZSP nr 10 im. Jana Szczepanika - Łódź, 
● 19. Technikum nr 2 w ZSE im. Stanisława Staszica - Zduńska 
Wola, ● 22. Technikum nr 13 w ZS nr 13 im. Sybiraków - Łódź, 
● 43. Technikum nr 1 w ZSP nr 1 - Sieradz.

(s)

Charytatywna kawiarenka
ywiadówka zorganizowana w Szkole Podstawowej im. 
M. Kopernika w Łękińsku na podsumowanie I semestru mia-

ła nietypowy charakter. Rodzice zasiedli do niej przy kawiarnia-
nych stolikach, a słucha-
jąc podsumowania mogli 
skosztować ciast domo-
wej roboty i pokrzepić się 
filiżanką kawy lub her-
baty.

Tę szkolną kawiaren-
kę przygotowali wspólnie 
członkowie Rady Rodzi-
ców, nauczyciele i pra-
cownicy szkoły. Dodaj-
my, że poczęstunek był 
odpłatny, a dochód z ser-
wowanych ciast i napo-
jów przeznaczono na le-
czenie Kacpra – ucznia 
drugiej klasy szkoły w Woli Blakowej, który choruje na aplazję 
szpiku.

– Zebrane pieniądze (łącznie 2203 złote) zostały wpłaco-
ne przez Radę Rodziców na konto chłopca - informuje dyrektor 
szkoły w Łękińsku, Kata-
rzyna Bębnowska. – Była 
to pierwsza tego typu wy-
wiadówka w szkole. Ser-
decznie dziękuję rodzicom, 
nauczycielom i pracowni-
kom szkoły, którzy odpo-
wiedzieli na apel o pomoc 
choremu dziecku i zorgani-
zowali tę charytatywną ak-
cję. Wiem, że uzyskany do-
chód przerósł oczekiwania 
organizatorów.

(s)

Uczelnie walczą o studentów
idomym znakiem tej zaciętej walki są targi edukacyjne, or-
ganizowane nie tylko w wojewódzkich, ale i powiatowych 

miastach. Pierwsze takie imprezy ruszają w lutym. Tegoroczni ma-
turzyści, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych pomysłów na 
studia, mogą w ich trakcie poznawać oferty szkół publicznych i pry-
watnych, uczelni wyższych z całego kraju oraz placówek zajęć po-
zaszkolnych.

Ciekawie zapowiadają się planowane na 5 i 6 marca Łódzkie 
Targi Edukacyjne. Jak wynika z zapowiedzi w tym roku organiza-
torzy postawią nacisk na rozwój współpracy między pracodawcami 
a szkołami zawodowymi. Dlatego też w ramach ŁTE stworzony zo-
stanie Salon Pracodawcy, dedykowany dla firm, instytucji oraz kor-
poracji, „które proponują programy praktyk, współpracują ze szko-
łami zawodowymi w celu wykształcenia przyszłych potencjalnych 
pracowników posiadających bardzo konkretne umiejętności”.

Na 6 marca zapowiadane są też edukacyjne targi w Bełchatowie. 
Organizuje je Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie we współpra-
cy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Te lokalne targi od-
będą się w siedzibie ZSP nr 4 w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 98, 
w godz. 9.00-14.00.

Jeśli ktoś dysponuje większą ilością czasu to może w najbliż-
szych dniach odwiedzić jedną z kilkunastu podobnych imprez, któ-
re odbywać się będą w całej Polsce. Ich szczegółowy harmonogram 
znaleźć można po wejściu na stronę www.kierunkistudiow.pl/tar-
gi_edukacyjne/.

(s)

W

W

W

Odkrywanie historii  
Żołnierzy Wyklętych

niedzielę 1 marca będziemy po raz piąty obchodzić Naro-
dowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzieje bohate-

rów antykomunistycznego podziemia, ich skazana na przegraną 
walka i tragiczne losy są znane ciągle niewielkiej liczbie Pola-
ków. Co roku dzięki publikacjom historyków, programom radio-
wym i telewizyjnym, a także filmom nasza wiedza o latach walki 
Żołnierzy Wyklętych staje się coraz bogatsza.

Szczególnie cieszy zainteresowanie tym tematem przejawia-
ne przez młodzież. To z myślą o ludziach młodych poszukują-
cych prawdy o obrazie Polski lat 40. i 50. minionego wieku ze-
spół 28 autorów - znawców tematu przygotował książkę „Dla 
Niepodległej. Żołnierze Wyklęci 1944-1963”, pod redakcją Da-
riusza Piotra Kucharskiego i Rafała Sierchuły. Nie jest to opasły 
tom. Książka wydana w Poznaniu liczy tylko 128 stron. Autorzy 
postanowili udostępnić ją bezpłatnie w formie PDF-a, „zawieszo-
nego” na stronie http://blogpress.pl/node/20622.

„Zachęcamy do lektury i podzielenia się tą publikacją z jak 
najszerszym kręgiem odbiorców poprzez rozesłanie wersji elek-
tronicznej (plik pdf) do instytucji i swoich znajomych, umieszcze-
nie na stronach internetowych, bądź - jeśli znajdą się na to fun-
dusze - poprzez jej wydrukowanie” - czytamy w zaproszeniu do 
lektury.

(s)

W
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Rolnicze frustracje  
w Internecie

ank BGŻ zlecił firmie Martin&Jacob przeprowadzenie ba-
dań, które miały sprawdzić czy współczesny rolnik korzy-

sta z Internetu i urządzeń mobilnych. Okazuje się, że z Internetu 
korzysta ponad 70 proc. ankietowanych. Najczęściej odwiedza-
ne są branżowe serwisy o tematyce rolniczej. Co czwarty rol-
nik szuka w nich informacji potrzebnych do prowadzenia gospo-
darstwa. Około 40 proc. przegląda w sieci oferty producentów 
maszyn, pasz czy środków ochrony roślin. Za pomocą świato-
wej sieci rolnicy dzielą się także z innymi farmerami doświad-
czeniami.

Jak wynika z lektury forów w rolniczych serwisach interneto-
wych nie zawsze są to refleksje optymistyczne. Jeden z bardziej 
popularnych portali www.farmer.pl zamieścił jeszcze w grudniu 
artykuł „Nabory do PROW”, informujący o przewidywanych ter-
minach uruchomienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-20. W komentarzach zamieszczonych pod tym tek-
stem znalazła się taka oto refleksja internauty „komarwojnicz10” 
(pisownia oryginalna):

„Dawniej rolnik przychodził po maszynę, która zaspokoi jego 
potrzeby. Od roku 2007-2008 kiedy zaczęły się PROWy ludzie 
zwariowali. To dobrze że rolnicy kupują maszyny co raz to lepiej 
wyposażone ale z drugiej strony patrząc- zwariowali!!! Nastąpił 
niekontrolowany skok technologiczny a tego nawet na zacho-
dzie nie było, gdzie rolnictwo naturalnie ewoluowało. Dobre jest 
to że nowoczesne maszyny często dbają o zdrowie użytkow-
ników (szczelna kabina, klima, dobre oświetlenie, GPS, szer-
szy heder itd.) ale z drugiej strony często wybierane są maszy-
ny na wyrost.

„Bo za pół ceny” to wybieram większą moc (za dużą), wybie-
ram bogatsze wyposażenie, wybieram... wiele elementów, któ-
rych nie wykorzystam ale sąsiadom pokażę!!!

NICZEGO IM NIE POKAŻĘ, TO UNIA NAM POKAŻE, że 
wystarczy odpowiednia re-
klama, propaganda a Polak 
głupi wszystko kupi. Bo Za-
chód tak ma. 

Dal i  nam dal i  sporo 
i to widać, technologicznie 
przeskoczyliśmy o 50 lat 
to widać, a ile zabrali to nie 
ważne. Płacimy za to krocie 
a może i nasze dzieci będą 
płaciły ale to nie ważne”.

To wpis zamieszczony 
jeszcze w grudniu, a więc 
co najmniej półtora mie-
siąca przed tym, jak rolni-
cze protesty rozlały się po 
kraju. Ten technologicz-
ny skok polskiej wsi dobrze 
było widać, oglądając ko-
lumny nowoczesnych ciągników, które wyjechały na blokady.

Na wspomnianym forum portalu farmer.pl rolnik podpisujący 
się „zzz” dodał taki komentarz:

(…) unia dużo nam daje ale jeszcze więcej zabiera, na razie 
tego tak nie widzimy bo jesteśmy zafascynowani blaskiem no-
wych ciągników. Podam prosty przykład, przed wejściem do unii 
tata kupił ziemię, klasa IV, 1200 zł za ha, a pszenica wówczas w 
żniwa była po 500 zł, obecnie ziemia u nas IV klasa po 20000 zł 
za ha a pszenica po 600 zł, widać różnicę.

(s)

B

Ważne dla rolników
Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

31 marca mija termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs „Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne”. Komisje konkursowe oceniać mają 
m. in.: ● porządek w obrębie podwórza i zabudowań, ● stan budyn-

ków inwentarskich i gospodarczych, ● stan 
maszyn, instalacji i urządzeń elektrycznych, 
● warunki obsługi i bytowania zwierząt gospo-
darskich, ● stosowanie, stan i jakość środków 
ochrony osobistej, ● rozwiązania wpływające 
na bezpieczeństwo osób w gospodarstwie rol-
nym, ● estetykę gospodarstw.

Pełny regulamin konkursu jest dostępny 
m.in. na internetowej stronie gminy Kleszczów.

Rolnik z komputerem
16 lutego Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Brato-

szewicach oddał do dyspozycji wszystkich użytkowników i osób ko-
rzystających z usług ŁODR portal „e-Doradca ziemi łódzkiej”. Po 
zarejestrowaniu na portalu użytkownik może m.in. kontaktować się 
z doradcą rolnym, przesyłać i odbierać dokumenty, pobierać infor-
macje z rynku rolnego, korzystać z bezpłatnych kalkulatorów.

Wybory do Izby Rolniczej
W kwietniu tego roku kończy się obecna kadencja izb rolni-

czych. Kolejne wybory do samorządu rolnego zostały zaplanowa-
ne na 31 maja. Do głosowania uprawnieni będą podatnicy podat-
ku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych 
produkcji rolnej i członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, 
posiadający w nich wkłady gruntowe. Z każdej gminy o funkcję de-
legata do Powiatowej Rady Izby Rolniczej może się ubiegać dwóch 
rolników. Kandydaci powinni być zgłoszeni najpóźniej do 11 maja.

(opr. s)

Praktyczne warsztaty
Z inicjatywy Urzędu Gminy organizowany jest kolejny cykl szko-

leń praktycznych, które pod okiem wykwalifikowanej instruktorki 
pozwolą poznać uczestnikom sztukę przygotowywania zdrowych 
i smacznych dań z wykorzystaniem mięsa drobiowego oraz warzyw. 
Kulinarna edukacja zostanie tym razem przeprowadzona w sześciu 
sołectwach. 

L.p. Miejscowość Data pokazu Godzina Miejsce pokazu

1. Czyżów 24 lutego (wtorek) od 1530 świetlica w Czyżowie
2. Kamień 25 lutego (środa) od 1530 OSP w Kamieniu 

(kuchnia)
3. Rogowiec 26 lutego 

(czwartek)
od 1530 świetlica w Rogowcu

4. Antoniówka 27 lutego (piątek) od 1530 OSP w Antoniówce 
(kuchnia)

5. Łuszcza-
nowice

2 marca 
(poniedziałek)

od 1530 OSP  
w Łuszczanowicach 

(kuchnia)
6. Łękińsko 3 marca (wtorek) od 1530 OSP w Łękińsku 

(kuchnia)

Targi POLAGRA - jeden z ofero-
wanych ciągników z silnikiem 
turbo 145 KM i napędem na dwie 
osie za 263 tys. zł

Sprzedam działkę 
0,5513 ha z domem, ogrodzoną 

w Kolonii Łuszczanowice 
(starodrzew, oczko wodne).

Tel. 604 550 000.
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S p o r t

● usługi remontowo-budowlane
● remonty, wykończenia
● sprzedaż, transport kruszyw budowla-

nych
● rozbiórki, wyburzenia
● wywóz gruzu 

Tel. 511 627 712

A-TAX BIURO RACHUNKOWE
Certyfikat MF 29737/2008

•	 kompleksowa obsługa ZUS i US

•	 kadry i płace
Sulmierzyce, Plac im. Gabriela Turskiego 3, 

tel. 510 705 907

W powiatowym plebiscycie
wycięstwo w plebiscycie portalu BELsport.pl odniosła An-
gelika Krak, wieloboistka Bełchatowskiego Klubu Lekko-

atletycznego i otrzymała tytuł Sportowca Roku 2014 Powiatu Beł-
chatowskiego. Drugie miejsce zajął 10-letni Piotr Niżnik, uczestnik 
zawodów wspinaczkowych na ściance. Trzecią lokatę zdobył Wal-
demar Stawowczyk, którego domeną są wyścigi psich zaprzęgów.

O końcowym miejscu zawodników w plebiscycie decydowały 
punkty zdobyte w esemesowej sondzie oraz punkty przyznawane 
przez bełchatowskich VIP-ów, z których każdy typował swoją „Piąt-
kę wspaniałych”.

A jak wypadli w tym plebiscycie zawodnicy kojarzeni z gminą 
Kleszczów?
•	 14. miejsce - Barbara Wasilewska (32 pkt. w tym 2 za wynik 

w sondzie),
•	 19. miejsce - Weronika Chojka (21 pkt. w tym 9 za wynik w son-

dzie),
•	 21. miejsce - Patryk Chojnowski (19 pkt. w tym 5 za wynik w son-

dzie).
(s)

Więcej o aquacyklingu
popularyzowana w SOLPARKU nazwa tych zajęć rucho-
wych to aquacykling. Czasem można spotkać się także 

z nazwą hydrospinning. Jazda na rowerze stacjonarnym w wo-
dzie zdobywa zwolenników. Jakie są zalety tej właśnie formy ak-
tywności ruchowej, której ojczyzną są Włochy?

Specjalny rower stacjo-
narny, ustawiony na dnie 
basenu, wyróżnia się tym, 
że jego system napędowy 
pozwala ustawiać różną in-
tensywność zajęć. W cza-
sie treningu opór można 
tak zróżnicować, że raz 
będzie on imitował jazdę 
w terenie górskim, a innym 
razem - w terenie płaskim.

Osobie siedzącej na 
tym rowerze woda sięga 
maksymalnie do poziomu klatki piersiowej. Rama roweru została 
tak wyprofilowana, by ułatwić szybkie przejście z pozycji siedzą-
cej do stojącej. Zajęcia prowadzi instruktor, którego rower jest 
ustawiony na brzegu basenu, przodem do ćwiczących.

Trening na rowerze do aquacyklingu umożliwia spalenie 
w ciągu godzinnych zajęć od 600 do nawet 1200 kcal. Wszystko 
zależy od intensywności jazdy, a także od wagi osoby ćwiczącej. 
Spalanie tkanki tłuszczowej to nie jedyna zaleta takich zajęć. 
Opór stawiany przez wodę poprawia krążenie, a to usprawnia 
pracę układu sercowo-naczyniowego. 

Znawcy zapewniają, że „wodna jazda” sprzyja redukcji cellu-
litu, poprawia wytrzymałość i ogólną kondycję, regularne treningi 
wpływają na poprawę kondycji kręgosłupa. Aquacycling warto 
też stosować w niektórych rodzajach rehabilitacji pourazowej.

***
SOLPARK skompletował trzy grupy osób, korzystających 

z zajęć aquacyklingu. Godzinne zajęcia odbywają się:
•	 w poniedziałki o godz. 18.30 i 19.30
•	 w piątki o godz. 12.30. (s)

Z
S

PHU Piotr Tatara
Łuszczanowice

oferuje
v nagrobki z granitów krajowych oraz 

z importu (duży wybór wzorów i kolorów)
v galanterię budowlaną z granitu
v schody, parapety, tarasy

● KONKURENCYJNE CENY 
● FAKTURA VAT 

Tel. 500-188-513

Sprzedam działkę 
0,3 ha w Łękińsku

Tel. 600 433 503

Mieszkanie do wynajęcia 
36 m2 w bloku 

- nowe osiedle Łuszczanowice.
Tel. 606 339 684.

SPRZEDAM:
•	 używany piec CO na miał
•	 komputer
•	 dmuchawę

STAN DobRy
Kleszczów, tel. 513-033-518



16 - 28 II `2015 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  11

Weronika piąta w hali
eronika Chojka wzięła udział w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Ju-
niorów Młodszych w Lekkiej Atletyce, rozgrywanych w Toruniu. W eliminacjach 

biegu na 200 metrów zawodniczka LKS Omega uzyskała czas 25,65 i zakwalifikowała 
się do finału. Pobiegła w nim bardzo dobrze i wywalczyła piąte miejsce z czasem 25,57. 
To jej nowy rekord życiowy.

W toruńskich mistrzostwach w finale biegu na 3000 metrów wystąpiła też Marta Ol-
czyk. Z czasem 11:12.08 wywalczyła jedenaste miejsce.

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

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

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

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

S p o r t

S p o r t

S p o r t

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

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

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

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

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

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

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

GDZIE ZGłASZAć AWARIE?

Piłkarskie sparingi

Omega wygrywa turniej
Radomsku odbył się halowy tur-
niej piłki nożnej przeznaczony dla 

zawodników z rocznika 1996 i młodszych. 
Jednym z uczestników była Omega Klesz-
czów, która wygrała kolejno z drużynami: 
Mechanik I Radomsko 1:0; Zjednoczeni 
Gmina Bełchatów 2:1; Unia Sulmierzyce 

3:1. W półfinale nasz zespół 3:0 wygrał 
z Mechanikiem II Radomsko, by w finale 
trafić na Świt Kamieńsk. Tu o wygranej 
musiały decydować rzuty karne, bo mecz 
zakończył się remisem 3:3. Omega wygra-
ła 2:1 i okazała się zwycięzcą turnieju. Tre-
nerem naszej drużyny był Marcin Zimoch.

III liga:
•	 Omega - Skra Częstochowa 0:3
•	 Omega - Lechia Tomaszów 2:4
•	 Omega - Pelikan Łowicz 2:3
•	 Omega - Raków Częstochowa 2:1

Klasa okręgowa:
•	 Omega II - MLKS Konopnica 5:1
•	 Omega II - Włókniarz Zelów 2:3
•	 Omega II - Alfa Kleszczów 4:1
Lokalne derby odbyły się 7 lutego. Bram-

ki dla Omegi zdobyli: 
Krzysztof Baryła (2), 
Robert Tomesz i Da-
wid Sobociński, nato-
miast bramkę dla Alfy 
zdobył Bartek Rybak. 
Po meczu zawodnicy 
obu teamów ustawili 
się do wspólnej foto-
grafii. 

Zdjęcie ze strony 
www.omegaklesz-

czow.pl 

W

W
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Zajęć bez liku
programie tygodniowych obozów znalazły się m.in nauka 
i doskonalenie jazdy na nartach lub snowboardzie. Po po-

wrocie ze stoku programy zajęć wypełniały inne atrakcje: wyjścia 
do kina i kręgielni, integracyjne ogniska, wycieczki do Zakopane-
go i Żywca, pobyt w parku wodnym, przejażdżki na skuterach śnież-
nych.

Zimowa aura sprzyjała miłośnikom białego szaleństwa nie tyl-
ko w górach. Z czterech wyjazdów zorganizowanych przez GOK 

na Górę Kamieńsk skorzystały w sumie 73 osoby. Powodzeniem 
cieszyły się jednodniowe wycieczki. Do Krakowa wyjechało 26 
uczniów, do Wrocławia - 35, a Łodzi i Piotrkowa Tryb. w dwóch tu-
rach łącznie 53 uczniów najmłodszych klas.

Wśród zajęć zor-
gan izowanych  na 
miejscu, w Kleszczo-
wie atrakcyjne dla 
przedszkolaków oka-
zały się zajęcia „Smy-
ki w krainie plastyki 
- w świecie dinozau-
rów”,  a dla nasto-
letnich uczestników 
- warsztaty z konstru-
owania robotów.

S z c z e g ó l n y m 
dniem był 8 lutego - 
„Baśniowa niedziela”. 
Jej uczestnicy (ok. 
150 osób) mieli oka-
zję obejrzeć przed-

Ferie w bibliotece
erie w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Kleszczowie oraz jej filiach 

obfitowały w wiele zajęć edukacyjnych, 
czytelniczych i plastycznych. Uczestnicy 
zajęć wykonywali m.in. kolorowe kwiat-
ki oraz walentynkowe serca ze szkła wi-
trażowego techniką Tiffany’ego. Tworzy-
liśmy także zimowe postacie techniką 
origami i pingwiny „z recyklingu”. Były rów-
nież zajęcia malowania na materiale. W 
ich trakcie dzieci ozdabiały koszulki i tor-
by. Malowanie na materiale okazało się 
proste, szybkie i przyniosło dużo radości.

Wiele zabawy i śmiechu wywołały zajęcia „skarpetowe bałwan-
ki”. Młodzi uczestnicy okazali się wyjątkowo kreatywni, tworząc 
oryginalne przytulanki. W drugim tygodniu ferii dzieci, aby uczcić 
zbliżający się Międzynarodowy Dzień Kota, stworzyły portrety swo-
ich pupili z mozaikowych elementów. Dzień Świętego Walentego 
upłynął w bibliotece miło i wesoło podczas gier planszowych, za-
gadek i rebusów. Na pożegnanie wszystkie dzieci otrzymały słod-
kie upominki.

JG

Uczestnicy wyjazdu do Wrocławia

Zajęcia z robotyki zdominowali chłopcy

stawienie opar te  na 
znanej baśni J.Ch. An-
dersena „Calineczka”.

Po spektaklu w wy-
konaniu znanej już i lu-
bianej w Kleszczowie 
ekipy Teatru MER z Ło-
dzi, dzieci mogły brać 
udział w rozmaitych za-
bawach i konkursach, 
przygotowanych przez 
instruktorów GOK.

(opr. s) Kret to jeden z bohaterów „Calineczki”

W


