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Zbudują żłobek  
i przedszkole

Każdy z nich mógł poczuć się jak masterchef, poznając tajniki 
pieczenia pierniczków. Uczyli się grać w kręgle, malować obrazy 
przy prawdziwych sztalugach, eksperymentowali w laboratorium. 
Podczas wyjazdu do Łodzi zachwyciło ich nowoczesne planeta-
rium. Z 5-dniowych półkolonii, zorganizowanych przez Gimna-
zjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie skorzystało ponad 70 
uczniów w wieku 7-10 lat.

Więcej na str. 12

Zimowe półkolonie 
w gimnazjum

Zakończył się dwuetapowy przetarg, związany z wyborem 
firmy budowlanej, która u zbiegu ulic Jagodowej i Wschodniej  
w Kleszczowie zbuduje wspólną siedzibę samorządowego żłobka 
i przedszkola. Wykonanie tego zadania gmina powierzy kieleckiej 
spółce Dorbud S.A. Teren przewidziany na realizację tej inwesty-
cji ma 1,2 hektara powierzchni.

Więcej na str. 2

Stan bezpieczeństwa
Jedna z najbardziej spektakularnych policyjnych akcji, prze-

prowadzonych w ub. roku na terenie gminy Kleszczów, związa-
na była z wykryciem, a następnie likwidacją dwóch plantacji ko-
nopi. W lesie koło Antoniówki policjanci odkryli uprawę liczącą 
1700 krzewów. Jak informowały media można z nich było pozy-
skać kilkadziesiąt kilogramów marihuany o wartości ponad milio-
na złotych.

Codzienna praca policji to tropienie sprawców drobnych kra-
dzieży, interweniowanie w przypadku domowych awantur, spraw-
dzanie stanu kierowców i prowadzonych przez nich aut. Policyjne 
sprawozdanie za 2015 rok pokazuje, jaki był stan bezpieczeństwa 
w gminie Kleszczów.

Więcej na str. 7

Przedszkole w Kleszczowie 
pokaże „Calineczkę”

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie zapra-
sza na inscenizację baśni „Calineczka” w wykonaniu dzieci i rodzi-
ców z przedszkola, z gościnnym udziałem dzieci z kółka wokalne-
go w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie oraz Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów. Spektakl zostanie pokazany 
w sali widowiskowej GOK w Kleszczowie w piątek 18 marca o godz. 
17.00.

Dochód ze sprzedaży biletów w cenie 7 zł będzie przeznaczony 
na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Bilety - 
cegiełki będzie można kupować w przedszkolu w Kleszczowie od 7 
marca. Liczba biletów jest ograniczona. Inscenizacja „Calineczki” to 
kolejna inicjatywa przedszkolnej placówki z Kleszczowa.

- W ubiegłym roku przygotowaliśmy spektakl „Królowa Śnie-
gu” - przypomina dyrektor Ewa Jędrzejczyk. - Kwotę 2904 zł, ze-
braną dzięki sprzedaży biletów przekazaliśmy wtedy również  
na potrzeby Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Pienią-
dze te przeznaczone były na zorganizowanie wypoczynku dzieci 
w ośrodku Wawrzkowizna.

Po przedstawieniu w GOK odbędzie się kiermasz ozdób wiel-
kanocnych, przygotowanych przez rodziców i dzieci z przedszkola 
podczas przedszkolnych warsztatów.

JS

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
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aproszenia do złożenia ofert na 
budowę przedszkola i żłobka na 
osiedlu „Zacisze” zostały wysła-

ne do pięciu firm, których wnioski złożone  
w pierwszym etapie przetargu zostały oce-
nione najwyżej. 

Dorbud z najtańszą ofertą
Były to firmy: Skanska S.A. z Warsza-

wy, Mirbud S.A. ze Skierniewic, Dorbud 
S.A. z Kielc, Rosa-Bud S.A. z Radomia  
i TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z Warsza-
wy. Wraz z zaproszeniem wysłana zosta-
ła przygotowana na przetarg dokumentacja 
techniczna oraz najważniejszy w każdym 
przetargu dokument - specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia.

Spółka Dorbud z Kielc, która złoży-
ła najkorzystniejsza ofertę, wyceniła pra-
ce związane z budową wspólnej siedziby 
gminnego przedszkola i żłobka na 14,56 
mln zł. Na wykonane instalacje, wyposa-
żenie elektryczne i zamontowane urządze-
nia wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji i 
rękojmi.

7 marca w gabinecie wójta gminy Klesz-
czów nastąpiło podpisanie umowy na bu-
dowę przedszkola i żłobka. Spółkę Dorbud 
reprezentowali członkowie zarządu – Wal-
demar Łucak i Andrzej Witkowski (na zdję-
ciu).

Placówka dla 175 dzieci
W nowym przedszkolu na osiedlu „Za-

cisze” zostanie utworzonych 6 oddziałów, 
które łącznie przyjmą do 150 dzieci - in-
formuje wójt gminy Kleszczów, Sławomir 
Chojnowski. - Żłobek zostanie przygotowa-
ny na przyjęcie 50 dzieci do dwóch oddzia-
łów. Budynek będzie miał w sumie 2300 m 

kw. powierzchni. Do jego ogrzewania wyko-
rzystane będzie ekologiczne źródło to zna-
czy pompa ciepła.

Rozległy teren zostanie wykorzysta-
ny na oddzielne place zabaw dla żłobka  
i przedszkola, budowę plenerowego am-
fiteatru, urządzenie ścieżki przyrodniczej  
i ogródka warzywnego, a także górki sa-
neczkowej. Powstaną też parkingi z 70 
miejscami postojowymi.

Projekt wraz z dokumentacją technicz-
ną potrzebną dla tej inwestycji powstał  
w łódzkim Przedsiębiorstwie Projektowo-
-Budowlanym „EKOBUD” s.c. Z tej doku-
mentacji pochodzi grafika zamieszczona 
na str. 1.

Nadzór nad inwestycją
Ogłoszony przez gminę przetarg na peł-

nienie kompleksowego nadzoru inwestor-
skiego nad budową przedszkola i żłobka 
wraz z instalacjami i urządzeniami oraz ze-
wnętrzną infrastrukturą wywołał nie mniej-
sze zainteresowanie niż przetarg na budo-
wę tego obiektu. Oferty złożyło 11 firm. 

26 lutego w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Kleszczów ukazało się za-
wiadomienie o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. Firmą, która je złożyła jest BICO 
GROUP Tomasz Przybylski z Warszawy. 
Wynagrodzenie brutto, za które firma ta peł-

nić będzie nadzór nad budową przedszkola 
i żłobka wyniesie 52.685,82 zł.

Mieszkańców gminy informujemy, że 
przebieg tej budowy (podobnie jak innych 
inwestycji) opisywany będzie na stronie 
www.kleszczow.pl w zakładce „inwestycje 
gminne”.

JS

Droga  
w Rogowcu 

naczna część robót, związanych  
z przebudową drogi gminnej w Ro-

gowcu, została już wykonana. Przypomnij-
my, że przebudowa obejmuje 910-metrowy 
odcinek drogi, biegnącej przez sosnowy las  
w kierunku Bełchatowa. Jezdnia zosta-
ła poszerzona do 6 metrów, a piesi i ro-
werzyści otrzymali do dyspozycji 2-metro-
wą ścieżkę.

Umowa ze spółką SKANSKA, któ-
ra wygrała gminny przetarg na przebudo-
wę drogi w Rogowcu, obejmuje też uło-
żenie 700-metrowego odcinka wodociągu  
o przekroju 110 mm oraz wykonanie sieci 
telekomunikacyjnej. Napowietrzna linia ni-
skiego napięcia została zastąpiona przez li-
nię kablową. Konieczne było też rozwiąza-

nie kolizji z kablową siecią energetyczną 
15 kV, przełożenie zasilania ulicznej latarni  
i przestawienie wykonanej z cegły kaplicz-
ki. Kiedyś stała ona w centrum skrzyżo-
wania, tworząc wraz z rosnącą obok brzo-
zą wysepkę.

Na inwestycję realizowaną w Rogowcu 
gmina wyda ponad 1,88 mln zł.
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Wielka inwestycja na „Zaciszu”

półki:  DROG-BUD z Lubojenki, 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim 
oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
PEUK z Piotrkowa Trybunalskiego przystą-
piły do ogłoszonego przez gminę przetar-
gu na bieżące utrzymanie dróg, będących 
w zarządzie gminy Kleszczów.

Pod słowami „bieżące utrzymanie dróg” 
kryją się głównie naprawy: ubytków w jezd-
ni, poboczy, elementów uzbrojenia (stud-
nie i wpusty), nawierzchni chodników i ście-
żek z kostek betonowych bądź masy SMA, 
okrawężnikowania i obrzeży. Inne prace ob-
jęte zamówieniem to: roboty ziemne, pod-

budowy tłuczniowe, utrzymanie rowów, na-
prawy ekranów akustycznych, utrzymanie 
oznakowania pionowego i poziomego przy 
drogach gminnych i powiatowych.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła 
spółka Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
PEUK. Wykonywanie opisanego wcześniej 
„serwisu drogowego” przez 2 lata wyceniła 
na 2.724.327 zł. Sprawdzanie stanu dróg, 
zarządzanych przez naszą gminę, a także 
stanu oznakowania, chodników oraz pobo-
czy będzie się odbywać jeden raz w mie-
siącu.

JS

S
Przez 2 lata zadbają o stan dróg
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KOMUNIKATY
Dni otwarte w przedszkolach

Każde z trzech przedszkoli samorządowych gminy 
Kleszczów zorganizuje w marcu dzień otwarty. Terminy dni 
otwartych:

● Kleszczów - 11 marca (piątek) od godz. 10.00
● Łuszczanowice - 16 marca (środa) od godz. 10.00
● Łękińsko - 17 marca (czwartek) od godz. 10.00.
Przypominamy, że w terminie 1-31 marca rodzice (opie-

kunowie prawni) dzieci, które weszły w wiek przedszkol-
ny powinni złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyję-
cie dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny 2016/2017. 
Formularze wniosków można pobrać w przedszkolu, bądź 
ze strony internetowej danej placówki.

Szkoły zapisują do klas I
Od 1 do 31 marca w szkołach podstawowych trwają za-

pisy dzieci do klas I. Przyjmowane są: ● dzieci 7-letnie (uro-
dzone w 2009 r.) objęte obowiązkiem szkolnym, ● dzieci 
6-letnie (urodzone w 2010 r.) zgodnie z wolą rodziców. Na-
bór kandydatów do szkoły odbywa się w formie pisemnej. 
Rodzice (opiekunowie prawni) kandydatów zamieszkałych 
w obwodzie danej szkoły składają „Karty zgłoszenia”, nato-
miast spoza obwodu szkoły - „Wnioski”.

Kandydaci spoza obwodu szkoły biorą udział w postę-
powaniu rekrutacyjnym. Szkoła umieszczona na pierwszym 
miejscu listy preferencyjnej jest tzw. szkołą pierwszego wy-
boru. Kandydaci są przyjmowani zgodnie z kryteriami okre-
ślonymi przez Radę Gminy Kleszczów. „Karty zgłoszenia” 
i „Wnioski” można pobierać ze stron internetowych szkół, 
bądź bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Naucz się wypełniać wniosek o dopłatę
Urząd Gminy w Kleszczowie wraz z Łódzkim Ośrod-

kiem Doradztwa Rolniczego - Rejonowy Zespół Doradców 
w Bełchatowie zaprasza rolników z terenu gminy na szko-
lenie. Tematyka szkolenia: ● Zasady wypełniania wniosków 
obszarowych w 2016 roku, ● Stawki płatności na rok 2016, 
● Dokumenty potrzebne przy wypełnianiu wniosku obsza-
rowego w 2016 roku, ● Zazielenienie - nowe wymogi przy 
wnioskach w 2016 roku. 

Szkolenie odbędzie się w piątek 18 marca w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie w sali USC. Początek od godz. 11.00. 
Spotkanie poprowadzi Dominik Szajbler - pracownik Biura 
Powiatowego ARiMR w Bełchatowie.

Terminy przyjęć lekarza pediatry
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że 

w marcu lekarz pediatra Marzanna Bartosiewicz będzie 
przyjmować pacjentów w soboty 12 i 26 marca w godz. 
9.00-12.00 oraz we wtorki 15, 22, 29 marca w godz. 
9.00-12.00 w pokoju nr 29 w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Kleszczowie.

Doradca zawodowy - bezpłatnie
Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK) w Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych w Kleszczowie zaprasza młodzież, rodzi-
ców i zainteresowane osoby do korzystania z usług dorad-
cy zawodowego. Młodzi, wkraczający na rynek pracy, mogą 
uzyskać pomoc w wyborze zawodu bądź kierunku dalszej 
edukacji. Osoby starsze mogą uzyskać porady zawodo-
we czy informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pra-
cy. Ponadto SZOK oferuje pomoc w przygotowywaniu doku-
mentów i CV, może też zorganizować warsztaty komunikacji 
interpersonalnej. 

Z doradcą zawodowym można kontaktować się: ● 
w środy - 8.00-12.00, ● w piątki - 8.00-16.00. Kontakt mailo-
wy: szok@zspkleszczow.pl.

Sesja Rady Gminy
zwołanej 2 marca sesji Rady Gminy Kleszczów dominowały dwa te-
maty. Dwie początkowe godziny sesji radni poświęcili na przedysku-

towanie i doprecyzowanie zmian w „Statucie Gminy Kleszczów”. Większość 
proponowanych zmian wypracowana została przez powołaną w zeszłym roku 
doraźną Komisję Statutową pod kierunkiem radnego Mariusza Rożniatowskie-
go.

Kolejny, długo omawiany temat dotyczył wystąpienia pokontrolnego, odno-
szącego się do działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, upublicznione-
go na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli. Na sesję zostali zaproszeni 
goście: troje przedstawicieli zarządu FRGK (z prezesem Michałem Mazurem na 
czele) oraz dwaj przedstawiciele firmy doradczej Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. 
Pytlak Tymendorf Kancelaria Prawnicza sp.k. Prawnicy poinformowali radnych 
o tym, jakie są ryzyka nie podejmowania przez obecny zarząd fundacji działań, 
zmierzających do naprawienia szkód, jakie w ocenie kontrolerów NIK zostały 
wyrządzone w majątku fundacji poprzez decyzje zarządu, który kierował funda-
cją do 2014 r. włącznie.

Zdaniem mecenasów niezależnie od tego czy NIK powiadomi prokuraturę, 
konieczne jest skierowanie sprawy do sądu przez obecny zarząd FRGK. „Za-
rząd mógłby sobie pozwolić na zaniechanie działania tylko wtedy, gdyby posia-
dał dokumenty nie potwierdzające winy poprzedniego zarządu, a z tego co nam 
wiadomo takich dokumentów nie posiada” - to jedna z konkluzji wystąpienia 
mec. Rafała Pytlaka. Mec. Wojciech Deja omówił w skrócie, jakich spraw doty-
czą główne zarzuty kontrolerów NIK. Goście uczestniczący w sesji odpowiadali 
też na zadawane przez radnych pytania.

Ostatecznie Rada Gminy Kleszczów jako fundator FRGK przyjęła z po-
parciem 12 głosów uchwałę - stanowisko. Wyraziła w niej „zaniepokojenie po-
ważnymi nieprawidłowościami w działaniach Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów (do grudnia 2014 r.) stwierdzonymi przez Najwyższą Izbę Kontro-
li, które doprowadziły do wielomilionowych szkód w majątku tej Fundacji, a po-
średnio w majątku Gminy Kleszczów, a także do naruszenia wizerunku Fundacji 
oraz wizerunku Gminy Kleszczów, przez którą została powołana i na rzecz któ-
rej miała działać”.

W treści uchwały radni, opierając się na wynikach kontroli NIK, ocenili po-
stępowanie byłego prezesa zarządu FRGK, zwracając uwagę, że ze szkodą dla 
fundacji działał jednocześnie „jako prezes zarządu Fundacji i członek zarządu 
spółki, na rzecz której Fundacja zrezygnowała z przysługującego jej prawa od-
kupu nieruchomości, mimo nie wykonania przyrzeczonej inwestycji”. Inny z za-
rzutów kierowanych pod adresem byłego prezesa brzmi: „działał we własnym 
interesie a nie w interesie Fundacji inicjując i godząc się na zmiany warunków 
zatrudnienia w październiku 2013 r., grożące wypłatą odszkodowania liczonego 
w setkach tysięcy złotych”.

W przyjętej uchwale zostało wyrażone oczekiwanie, „że aktualny Zarząd 
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów podejmie wszelkie konieczne i możliwe 
kroki prawne, zmierzające do naprawienia wyrządzonych Fundacji szkód, a tak-
że, że Zarząd Fundacji będzie informował Fundatora o podjętych we wskaza-
nym zakresie działaniach w okresach półrocznych”.

Kolejna sprawa omawiana podczas marcowej sesji dotyczyła zmian 
w uchwale, która dotychczas regulowała zasady udzielania gminnych dotacji 
na dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń, ograniczających emisję zanie-
czyszczeń w gminie Kleszczów. Celem tych zmian jest głównie dbałość o to, by 
starający się o dotację mieszkańcy (nie zawsze dysponujący fachową wiedzą) 
otrzymywali od dostawcy urządzenia odpowiedniej jakości i wydajności, dosto-
sowane swoimi parametrami do rzeczywistych potrzeb energetycznych budyn-
ku. Nowe regulacje mają poza tym służyć lepszej ochronie środowiska poprzez 

Na

ciąg dalszy na str. 4
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Stypendia dla studentów
nformujemy o najważniejszych zmianach zasad przyzna-
wania stypendiów dla studentów mających stałe miejsce 

zameldowania na terenie gminy Kleszczów.
W zakresie stypendiów motywacyjnych:
Uchwała Nr X/86/2015 Rady Gminy Kleszczów z 16 czerw-

ca 2015 r. wprowadziła kilka istotnych zmian w zasadach udziela-
nia pomocy materialnej dla studentów. Począwszy od roku 2016 
stypendia będą wypłacane jeden raz w roku akademickim za cały 
poprzedni, zaliczony rok akademicki. Termin składania wniosków 
upływa 10 listopada. Wielkość kwot przyznawanych stypendiów 
wzrosła o 30 proc. w stosunku do kwot stypendiów z lat ubiegłych. 
Jeśli student studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów wyso-
kość przysługującego mu stypendium wyniesie: a) 100 proc. przy-
znanej kwoty stypendium za pierwszy kierunek, b) 50 proc. przy-
znanej kwoty stypendium za drugi i kolejny kierunek studiów.

W zakresie stypendiów socjalnych:
W roku akademickim 2015/2016 uprawnieni studenci mogą zło-

żyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego jednocześnie na 
I i II semestr roku akademickiego 2015/2016. Wnioski są przyjmo-
wane w Urzędzie Gminy do 30 marca.

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałą nr XIII/122/2015 
Rady Gminy Kleszczów z 20 października 2015 r. w kolejnych la-
tach wnioski studentów o przyznanie stypendium socjalnego będą 
przyjmowane: 

• do 10 listopada na pierwszy semestr,
• do 30 marca na drugi semestr.
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci znajdują-

cy się w trudnej sytuacji materialnej, a także niepracujący studen-
ci z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełno-
sprawności.

Szczegółowe informacje o warunkach, jakie muszą spełniać 
studenci starający się o wsparcie, a także wykaz niezbędnych do-
kumentów, które muszą być dołączone do wniosku o stypendium 
znaleźć można na gminnej stronie internetowej. Można je tak-
że uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie w Referacie Zdro-
wia, Oświaty, Kultury i Promocji, stanowisko ds. stypendiów, kultury 
i opieki nad dziećmi do lat 3, pokój nr 5, tel.: 44/ 731 31 25 lub 44/ 
731 31 10 wew. 125.

(opr. JS)

GOPS w Kleszczowie  
będzie obsługiwał program 

„Rodzina 500+”
1 kwietnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klesz-
czowie rozpocznie przyjmowanie wniosków, dotyczących 

świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”. 
Formularze wniosków można pobierać w siedzibie GOPS w Klesz-
czowie, ul. Osiedlowa 2, pok. 36.

GOPS prosi o nie posługiwanie się wzorami wniosków o przy-
znanie świadczenia wychowawczego, które pojawiły się wcześniej 
w gazetach, na stronach internetowych i w innych środkach maso-
wego przekazu.

Wypełnione wnioski można składać w GOPS od 1 kwietnia  
do 30 czerwca br. Uprawnione osoby, które złożą wniosek  
w tym właśnie okresie otrzymają należną wypłatę z wyrównaniem  
od 1 kwietnia. Trzymiesięczny termin na składanie wniosków po-
zwoli uniknąć niepotrzebnych kolejek i pośpiechu, zapewni także 
płynność wypłat.

Do programu „Rodzina 500+” będzie można dołączyć w dowol-
nym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wy-
płacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

***
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego 

wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna 
faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach progra-
mu „Rodzina 500+” w wysokości 500 zł miesięcznie na dziec-
ko w rodzinie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 
18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierw-
sze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko nie-
pełnosprawne (tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności, albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności), świadczenie wychowawcze przysłu-
guje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w  przeliczeniu  
na osobę nie przekracza kwoty 1 200 zł.

Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać 
na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie: http://gops.bip.kleszczow.pl/pl lub pod nr tele-
fonu 44/ 731 36 32. Podstawowe informacje podane przez GOPS 
zostały także umieszczone 3 marca w aktualnościach na gminnej 
stronie internetowej. Zainteresowanych odsyłamy też na stronę Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.
gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.

Od

I

Dotacja dla Stowarzyszenia UTW
ziałania z zakresu aktywizacji oraz integracji osób w wieku 
emerytalnym stały się przedmiotem otwartego konkursu, 

ogłoszonego 5 lutego przez wójta gminy Kleszczów. Ogłoszenie 
o konkursie precyzowało, że organizacje pozarządowe zgłaszają-
ce swoje oferty mają za zadanie organizować zajęcia edukacyjne 
i kulturalne dla mieszkańców gminy w wieku emerytalnym, a także 
podejmować działania na rzecz poprawy kondycji fizycznej i psy-
chicznej seniorów poprzez ich uczestnictwo w różnych formach ak-
tywności fizycznej.

W ustalonym terminie, czyli do 29 lutego swoje oferty złożyły 
dwie organizacje pozarządowe: Fundacja Servire Homini oraz Sto-
warzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Obie mają swoją sie-
dzibę w Kleszczowie. Komisja konkursowa, która została powołana  
do oceny złożonych ofert, zdecydowała się wybrać ofertę Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Na działalność tego stowarzyszenia, słu-
żącą aktywizacji i integracji seniorów do końca listopada 2016 r. 
gmina postanowiła przeznaczyć 122.400 zł.

JS

D

rzeczywiste zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, pozwolą też na lepsze 
gospodarowanie środkami publicznymi.

W sesji uczestniczył Piotr Raduszyn, dyrektor techniczny spółki W4e 
- Centrum Energii Odnawialnej, która na zlecenie gminy opracowała tech-
niczne kryteria oceny wniosków o dofinansowanie, składanych przez za-
interesowanych mieszkańców gminy. W wyniku podjętych jeszcze w ze-
szłym roku prac powstała uchwała, wprowadzająca kilka nowych regulacji 
w sprawie zasad dofinansowania. Nowej uchwale towarzyszy siedem 
załączników. Oprócz wniosku o przyznanie gminnego dofinansowania 
wśród załączników znajdują się m.in.: wzór oferty na sprzedaż i montaż 
urządzenia; wzór umowy na sprzedaż i montaż urządzenia ogranicza-
jącego emisje zanieczyszczeń; informacja o ilości energii elektrycznej/
cieplnej wyprodukowanej przez urządzenie; oświadczenie sprzedawcy 
o zgodności urządzenia z normami i wytycznymi.

Rada Gminy na omawianej sesji przyjęła też uchwały w sprawie:
•  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

domności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na 2016 rok”,
•  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu gminy: działki 0,025 

ha w obrębie geodezyjnym Kleszczów pod gminną stację transformato-
rową; pięciu działek w Czyżowie o łącznej powierzchni prawie 2 hekta-
rów pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego,

•  zmiany uchwały dotyczącej kryteriów naboru do klas I gimnazjum; zo-
stało doprecyzowane jedno z kryteriów wpisanych we wcześniejszej 
wersji uchwały.

JS

ciąg dalszy ze str. 3

Sesja Rady Gminy
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Diamenty Forbesa...
to wyróżnienie przyznawane firmom produkcyjnym i han-
dlowym, wyróżniającym się rentownością i nie zalegają-

cym z płatnościami. Przychody roczne na poziomie minimum 5 mln 
zł i przeciętny roczny wzrost wartości o co najmniej 15 proc. to ko-
lejne wymogi dla firm umieszczanych w zestawieniu biznesowego 
pisma „Forbes”.

W tym roku liczba Diamentów Forbesa w województwie łódz-
kim przekroczyła poziom 100 firm. Wśród nich znalazły się również 
dwie spółki działające w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych. 
Na ósmym miejscu w regionie (a 204. w Polsce) znajdujemy spółkę 
Knauf Bauprodukte, która w 2014 r. uzyskała przychody w wysoko-
ści 163.615.547 zł oraz zysk netto na poziomie ponad 19,5 mln zł. 
Wyliczony za lata 2012-2014 przeciętny wzrost wartości tej firmy  
to 29,42 proc.

Kolejne, dziewiąte miejsce w regionie (240. w Polsce) zajęła 
spółka Constantia Teich Poland. Wyróżniają ją wysokie przycho-
dy ze sprzedaży (228.261.089 zł), a także imponujący zysk netto. 
W 2014 r. firma zarobiła „na czysto” 32,11 mln zł. Przeciętny wzrost 
wartości obliczony za lata 2012-14 to prawie 25,4 proc.

Obie spółki działające na terenie gminy Kleszczów znajdujemy 
w grupie firm o przychodach od 50 do 250 mln zł. Diamenty Forbe-
sa przyznawane są też firmom mniejszym (5- 50 mln zł przycho-
dów) oraz znacznie większym (powyżej 250 mln zł).

JS

Fundacja informuje
Nabór na zagraniczne kursy językowe

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że przyj-
muje zapisy chętnych mieszkańców gminy Kleszczów na 3-ty-
godniowy wakacyjny kurs językowy w Wielkiej Brytanii lub Niem-
czech. Przewidywany termin wyjazdu - sierpień 2016 roku.

Warunki, jakie powinien spełniać uczestnik wyjazdu:
•  mieszkaniec gminy Kleszczów, zameldowany na jej terenie przy-

najmniej od 1 roku, licząc od daty złożenia formularza zgłoszenio-
wego,

•  wiek od 16 do 25 lat (w momencie rozpoczęcia kursu skończo-
ne 16 lat).

Orientacyjny koszt wyjazdu jednej osoby wynosi ok. 9 tys. zł. 
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zobowiązuje się do pokrycia 
kosztów kursu w kwocie 5000 zł dla każdego uczestnika.

Zapisy są przyjmowane w biurze fundacji do dnia 31 marca br. 
wraz z zaliczką w wysokości 2000 zł. Zgłoszeń należy dokonywać 
na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.frgk.pl oraz 
w siedzibie Fundacji. Dodatkowo należy udokumentować znajo-
mość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu przynajmniej 
podstawowym. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć za-
świadczenie z Urzędu Gminy w Kleszczowie o zameldowaniu na 
terenie gminy. FRGK zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpła-
conej zaliczki w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji kandyda-
ta z wyjazdu.

Fundacja dofinansuje materiał siewny
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje wszystkich rol-

ników gminy Kleszczów, że w br. wprowadza program dofinanso-
wania materiału siewnego zbóż ozimych. Maksymalny limit na go-
spodarstwo rolne to 500 kg materiału siewnego, natomiast rolnicy 
posiadający powyżej 20 ha mogą otrzymać dofinansowanie max. 
do 1000 kg materiału siewnego zbóż ozimych. Fundacja dofinan-
suje 60 proc. kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną rynkową 
a zbożem kwalifikowanym.

Stosowne druki wniosków znajdują się u sołtysów i w sekreta-
riacie Fundacji. Należy je złożyć w terminie do 15 kwietnia (pią-
tek) 2016 roku.

Jednocześnie informujemy, że w 2017 roku Fundacja przyzna-
wać będzie dofinansowanie według powyższych zasad do materia-
łu siewnego zbóż jarych i sadzeniaków.

Warsztaty programowania
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów organizuje warsztaty pro-

gramowania dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych 
oraz studentów. Zajęcia odbywać się będą w soboty co 2 tygodnie 
w sali domu kultury w Łękińsku. Poprowadzi je zwycięzca konkursu 
Technology Cup w kategorii Smart Gadget, organizowanego przez 
firmę Comarch. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z FRGK. 
Liczba miejsc ograniczona.

                      Zarząd
   Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

...

Terminy konkursów z RPO
ainteresowanie korzystaniem z unijnych funduszy z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

jest bardzo duże. Trudno się dziwić - tylko w 2016 roku w zaplano-
wanych 52 konkursach jest do wzięcia ponad 3 mld zł. Np. na inno-
wacje i rozwój firm z regionu jest do rozdysponowania ponad 42,5 
mln zł. Z kolei na inwestycje związane z gospodarką wodno-kanali-
zacyjną - prawie 94 mln zł.

Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby uszczknąć coś z unij-
nych środków na rozwój swojej firmy czy instytucji, by regu-
larnie zaglądali na stronę z najbardziej aktualnymi informacja-
mi. Szczegółowy harmonogram zamieszczony jest na stronie  
www.rpo.lodzkie.pl.

JS

Z

Akademia Knauf
wykle w lutym i marcu rusza cykl szkoleń organizowanych 
pod nazwą „Akademia Knauf”. Zgłoszenia są przyjmowa-

ne już w pierwszych dniach roku. Dotychczas miejscem wszystkich 
szkoleń był Centralny Ośrodek Szkoleniowy w Kleszczowie, urzą-
dzony na parterze w jednym ze skrzydeł Hotelu „Solpark”. W tym 
roku Knauf wychodzi z ofertą szkoleniową także poza Kleszczów. 
Osoby, które chcą nauczyć 
się wykonywania zabudowy 
z płyt kartonowo-gipsowych, 
będą mogły odbyć dwudnio-
we szkolenie także w Gdań-
sku, Dąbrowie Górniczej i 
Płocku. Knauf nie żegna się  
z kleszczowskim ośrodkiem, 
a jedynie rozszerza dostęp-
ność szkoleń. Ośrodek szko-
leniowy Knaufa w hotelu 
„Wodnik” specjalizuje się w 
systemach dociepleń. Pierw-
szy w tym roku kurs z tego te-
matu (na zdjęciu) odbył się 3 
i 4 lutego.

W  K l e s z c z o w i e  z a -
j ęc ia  z  mon tażu  suche j 
z a b u d o w y  z  w y k o r z y -
staniem płyt gipsowo-kartonowych oraz wełny mineralnej zapla-
nowane zostały w marcu i kwietniu, a następnie we wrześniu, 
październiku i listopadzie. W marcu w centralnym ośrodku przy  
ul. Sportowej odbyły się dwie tury szkoleń z wykonywania tynków 
gipsowych, zaś w lutym szkoleni byli wykonawcy systemów podło-
gowych. W połowie marca ma się jeszcze odbyć nauka wykonywa-
nia tynków cementowo-wapiennych.

Do Kleszczowa przyjeżdżać będą na szkolenia także nauczy-
ciele zawodu ze szkół o profilu budowlanym. Zajęcia prowadzo-
ne przez specjalistów Knaufa są dla nich przewidziane w kwietniu, 
maju oraz wrześniu. Nauczyciele będą się uczyć wykonywania su-
chej zabudowy oraz gipsowych tynków.

JS

Z

Fot. z Facebook/Knauf
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M. Lasota trzeci w konkursie 
informatycznym
W gronie 300 gimnazjalistów, którzy 
ucze s tniczyli w konkursie „Informatycz-
ny Puchar”, zorganizowanym przez Ze-
spół Szkół Elektryczno-Elektronicznych 
w Radomsku, było trzech uczniów gimna-
zjum w Kleszczowie: Mikołaj Lasota, Ka-
mil Bujacz i Maciej Waleryn. Dwaj pierwsi 
znaleźli się wśród 15 finalistów konkur-
su. 8 lutego w ZSE-E w Radomsku odbył 
się finał konkursu. Uczniowie rozwiązy-
wali test. Po podliczeniu punktów okaza-
ło się, że M. Lasota wywalczył III miejsce, 
a K. Bujacz uplasował się na VI miejscu.

Najwyższa średnia w IV a
Opiekun samorządu uczniowskiego  
w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka 
w Kleszczowie ogłosił szkolny konkurs 
na najwyższą średnią. To konkurs, który 
integruje uczniów i staje się dla nich za-
chętą do wspólnej pracy na rzecz wyni-
ku osiąganego przez całą klasę. W rywa-
lizacji międzyklasowej zwyciężyła klasa 

IV a, której wychowawczynią jest Renata 
Frach. Uczniowie uzyskali średnią ocen 
4,21. Nagrodą dla zwycięskiej klasy był 
„Dzień bez pytania” i piękne długopisy.

Żółto-niebieski DBI  
w Łękińsku
12 lutego w Szkole Podstawowej im. M. 
Kopernika w Łękińsku odbyły się połą-

czone obchody „Dnia Szkoły z Klasą” 
oraz „Dnia Bezpiecznego Internetu” (DBI). 
Uczniowie i nauczyciele żółto-niebieskimi 
kolorami ubrań oznajmiali, że znają i prze-
strzegają zasady bezpiecznego Interne-
tu. Jeden z zaproszonych gości - Jarosław 
Popławski, kierownik Posterunku Policji  
w Kleszczowie przypomniał nie tylko o za-
sadach bezpiecznego korzystania z Inter-
netu, ale też o bezpieczeństwie w czasie 
nadchodzących ferii. Hasło tegorocznych 
obchodów DBI to „Lepszy Internet zależy 
od Ciebie!”. Uczniowie SP w Łękińsku po-
znawali zasady bezpiecznego korzysta-
nia z globalnej sieci uczestnicząc w kur-
sach lerningowych: „3…2…1…Internet”, 
„Poznaj bezpieczny Internet”, „Bezpiecz-
na przygoda z Internetem”, pracowali też  
na platformie Sieciaki.
Uczestnicy szkolnych obchodów zosta-
li też zapoznani z różnymi formami dzia-
łania, związanymi z realizacją programu 
„Szkoła z Klasą 2.0”.

Pomaszerowali szlakiem 
powstańców
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie kolejny raz po-
szli szlakiem styczniowych powstańców. 
14 lutego znaleźli się w grupie około 400 
uczestników XVI Regionalnego Marszu 

Szlakiem Powstańców Styczniowych. 
Szlak prowadził trasą Bełchatów-Parzno-
-Kluki-Kaszewice. 
Ważnym miejscem tej trasy był kościół 
w Parznie, gdzie oddano hołd słudze bo-
żej Wandzie Malczewskiej, która pomaga-
ła powstańcom. Na zdjęciu - krypta W. Mal-
czewskiej.

ciąg dalszy na str. 8

Szkolne wieści Zostań
aczynając budowanie drzewa ge-
nealogicznego naszej rodziny 

nie jesteśmy skazani na tworzenie pio-
nierskich metod i autorskich systemów. 
Warto korzystać z gotowych już recept 
i poradników, a nadmiar wolnego czasu 
poświęcić na dotarcie do źródeł, przeglą-
danie internetowych zasobów i wyszuki-
wanie wpisów dotyczących naszej rodzi-
ny w zasobach archiwum państwowego 
czy archidiecezjalnego.

Dla genealoga-amatora
Jednym z takich poradników jest książka 

„Poszukiwanie Przodków” Małgorzaty Nowa-
czyk. Opisane zostały w niej podstawy pracy 
amatorskiego genealoga, w tym także mak-
symalnie skuteczne analizowanie materiałów 
źródłowych i uzyskiwanie z nich jak najwięk-
szej ilości informacji. Autorka pochodząca  
z chłopskiej rodziny pierwsze drzewo gene-
alogiczne stworzyła już w szkole podstawo-
wej. Obecnie jest lekarzem pediatrą i profeso-
rem genetyki, mieszka i pracuje w Kanadzie.  
W swoich poradach dowodzi, że wiele war-
tościowych dokumentów dotyczących rodzin 
chłopskich i mieszczańskich zachowało się 
w polskich parafiach i urzędach. Sama od-
tworzyła korzenie swej chłopskiej rodziny do-
cierając do XVII wieku. 

Cenny portal poradnikowy, adresowa-
ny do genealogów - amatorów znajdzie-
my pod adresem www.blog.myheritage.pl. 
Poza wieloma ciekawymi poradami zawie-
ra rodzinne historie, opisuje sposoby docie-
rania do źródeł, publikuje wywiady z gene-
alogicznymi poszukiwaczami, takimi jak np. 
Szymon Gruca. To jeden ze współzałoży-
cieli Towarzystwa Genealogicznego Ziemi 
Częstochowskiej, a także administrator stro-
ny internetowej TGZC. Rozmówca opowie-
dział m.in. o początkach swojej pasji poszu-
kiwacza:

„Zaczęło się w listopadzie 2004 roku 
- babcia pokazała mi swój notatnik z za-
pisanymi imionami i nazwiskami bliskich 
oraz ich datami urodzin i małżeństw. Do-
piero po kilku latach dowiedziałem się,  
że kiedyś często tak robiono, ten notatnik 
mojej babci to nie był wyjątek. Przepisałem 
wszystkie informacje i zacząłem szukać da-
lej. Najpierw odkryłem jak mało wiem na te-
mat historii swojej rodziny, np. wiedziałem 
gdzie urodzili się moi rodzice, ale już dziad-
kowie - nie.

(…) poznałem - najpierw wirtualnie, póź-
niej osobiście - Jacka Tomczyka, obec-
nie prezesa Towarzystwo Genealogiczne 
Ziemi Częstochowskiej. Pan Jacek odkrył 
przede mną tajniki poszukiwań i historię re-
gionu. Pokazał mi też jak wygląda Archi-
wum Państwowe i pomógł przejrzeć księ-
gi, docierając od razu do początku XIX w.  
Ta pierwsza moja wizyta w AP 8 marca 2006 
r. miała dla mnie duże znaczenie emocjo-
nalne”.

Z
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oroczną informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na te-
renie gminy Kleszczów za poprzedni rok przygotował kierownik Posterunku 

Policji w Kleszczowie, Jarosław Popławski. Większość danych, zawartych w spra-
wozdaniu wskazuje, że nastąpił spadek liczby stwierdzonych przestępstw przeciw-
ko mieniu, a także liczby prowadzonych postępowań administracyjnych. Znacznie 
mniejsza liczba wypadków drogowych przełożyła się też na mniejszą liczbę rannych. 
To pierwsze spostrzeżenia po lekturze podsumowania za zeszły rok.

Mniej kradną w firmach
„Szczególnie widoczna jest wyraźna tendencja spadkowa w kategorii przestępstw 

przeciwko mieniu. Mniejszą liczbę czynów w tej kategorii odnotowano na terenie za-
mieszkałym gminy, jak również w rejonie stref przemysłowych, gdzie dotychczas 
przestępczość tego rodzaju dominowała. Bez wątpienia na taki stan mają wpływ 
przedsięwzięcia jakie Policja podjęła wspólnie z inwestorem Elektrownią Bełchatów  
i wykonawcami w zakresie przeciwdziałania tego typu przestępczości na terenie re-
montowanych bloków energetycznych, gdzie przestępczość przeciwko mieniu była 
najwyższa” - czytamy w sprawozdaniu rocznym, które otrzymała Rada Gminy Klesz-
czów.

Spadek jest znaczący. O ile w 2014 roku funkcjonariusze odnotowali 55 prze-
stępstw kradzieży, to w 2015 było ich 22. Z kolei liczba kradzieży z włamaniem 
zmniejszyła się z 55 do 32. Podobnie jak w poprzednich latach ponad 80 proc. tych 
zdarzeń miało miejsce na terenie zakładów przemysłowych.

Inne ubiegłoroczne przestępstwa przeciwko mieniu wymienione w sprawozda-
niu to: uszkodzenie mienia (5), doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia 
mieniem (5), paserstwo (5), przywłaszczenie mienia (4) oraz nielegalne podłączenie  
do sieci (1).

Inne przestępstwa i wykroczenia
Policja prowadziła w minionym roku pięć postępowań w sprawach związanych  

z przestępstwami przeciwko rodzinie oraz siedem w sprawie przestępstw przeciwko 
prawom osób wykonującym pracę zarobkową (chodzi tu głównie o wypadki przy pra-
cy, które zdarzyły się wskutek zaniedbań ze strony pracodawcy).

Inne, prowadzone postępowania przygotowawcze dotyczyły przestępstw prze-
ciwko życiu i zdrowiu; porządkowi publicznemu; wiarygodności dokumentów; ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prowadzone w 2015 roku przez policję 32 postępowania administracyjne to efekt 
popełnienia wykroczeń godzących w porządek publiczny, bezpieczeństwo osób  
i mienia, bezpieczeństwo i porządek na drogach, a także naruszeń innych przepisów 
porządkowych. Dodajmy, że w 2014 prowadzono 40 takich postępowań.

Grzywny, pouczenia, interwencje
Policjanci z Posterunku Policji w Kleszczowie w 2015 roku nałożyli 155 grzywien  

w drodze postępowania mandatowego (w roku 2014 - 140). Średnio raz dziennie 
grzywną lub pouczeniem reagowali na tak uciążliwe wykroczenia, jak zakłócanie ładu 
i porządku publicznego, nieobyczajne wybryki, spożywanie alkoholu w miejscach pu-
blicznych.

W pięciu przypadkach kierowcom kontrolowanym na drogach gminy Kleszczów za-
trzymano dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami, a w 31 przypadkach - 
dowody rejestracyjne pojazdów w złym stanie technicznym. Liczba dowodów zatrzy-
manych w 2014 roku była znacząco mniejsza i wyniosła 13.

Bilans działań prewencyjnych Posterunku Policji w Kleszczowie w roku 2015 do-
pełnia: zatrzymanie 11 osób, poszukiwanych przez sądy i prokuratury; 341 przepro-
wadzonych interwencji domowych i w miejscach publicznych; wylegitymowanie 2336 
osób; zatrzymanie na gorącym uczynku 20 sprawców przestępstw.

J. Strachocki  
(dokończenie w następnym wydaniu)

C
Czy jest bezpiecznie?genealogiem (III)

Genealogia dla każdego
Sz. Gruca nie tylko zajął się szukaniem 

rodzinnych korzeni, ale zaczął prowadzić ge-
nealogiczny blog “Genealogia dla każdego”. 
To zbiór porad, jak opracować własne drze-
wo genealogiczne, jak korzystać z kompu-
terowych programów, a także które strony 
warto odwiedzać w poszukiwaniu cennych 
wskazówek.

Na wspomnianym już blogu Myheritage.pl 
genealog-amator dowie się, że tworzenie ge-
nealogicznego drzewa nie może być celem sa-
mym w sobie. Poszukiwanie przodków poprzez 
rozmowy z członkami rodziny przynosi wiele in-
nych korzyści. Oto kilka z nich:
„1.  Z czasem wspomnienia są przekształca-

ne. Historie rodzinne i anegdoty mogą zo-
stać utracone z pokolenia na pokole-
nie - poprzez dokumentowanie i rozmowy  
z krewnymi już teraz, możesz utrzymywać 
dziedzictwo Twojej rodziny dla przyszłych po-
koleń.

2.  Dokumentowanie historii rodziny pomoże Ci 
wzmocnić więzy rodzinne i przynależność. 
Połączenie dalszych i bliskich krewnych po-
przez badanie historii rodziny może sprawić, 
że zaczną oni budować relacje między sobą.

3.  Dowiadywanie się więcej na temat swojej 
przeszłości pozwala przekazywać mądrości, 
które otrzymałeś od swojej rodziny kolejnym 
pokoleniom.

4.  Dokumentowanie informacji na temat 
przodków pozwoli przyszłym pokoleniom  
na łatwy wgląd w historie Waszej rodziny.

5.  Nie ma słów, które mogłyby opisać euforię to-
warzyszącą odkryciu nowego przodka”.

Baza Familysearch
Jedno z najcenniejszych źródeł do po-

szukiwania przodków to internetowa baza 
stworzona przez wspólnotę Mormonów  
w USA. Baza mieści się pod adresem 
www.familysearch.org i składa się z tysię-
cy zeskanowanych ksiąg metrykalnych.  
Są w tych zbiorach także dokumenty  
z wielu parafii polskich.

Sz. Gruca, który skrupulatnie śle-
dz i  s ta le  rozbudowywaną bazę Fa -
mi lysearch p isa ł  n iedawno na swo -
im  b logu ,  i ż  można  w  n ie j  zna leźć 
dokumenty ze 123 parafii regionu katowic-
kiego. „Ponadto region Kielce - 293 para-
fie, Lublin - 147 parafii, Łódź - 130 parafii  
i po kilka pozycji z innych regionów. To na-
prawdę wielkie wydarzenie! Skany ksiąg  
w dobrej rozdzielczości, z bardzo dobrym 
interfejsem, za darmo i bez rejestracji. Trud-
no ten zasób przecenić” - zachwyca się.

Dostęp do takiej internetowej bazy ozna-
cza, że do przeglądania ksiąg metrykalnych 
możemy zasiąść o dowolnej porze, bez po-
trzeby umawiania się z księdzem probosz-
czem, sprawdzania godzin otwarcia archi-
wum i bez ponoszenia kosztów na dojazdy  
do często odległych siedzib archiwów.

J. Strachocki 
(dokończenie w następnym wydaniu) Posterunek Policji w Kleszczowie
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Bezpieczeństwo seniora  
– poradnik

nawiązaniu do informacji o oszustach, żerujących na łatwo-
wierności i wrażliwości osób starszych, zamieszczonych  
w poprzednim wydaniu „IK”, podajemy kilka wartych przy-

swojenia zasad. Stosowanie się do nich zwiększy bezpieczeństwo 
seniorów, zarówno podczas pobytu w domu, jak i poza domem.
W domu:
• Zawsze zaraz po wejściu do mieszkania zamykaj za sobą drzwi!
• Nie otwieraj drzwi osobom obcym!
•  Nie wpuszczaj do mieszkania osób, których nie znasz. Nie masz 

takiego obowiązku!
•  Nie ufaj - oszuści mogą podawać się za przedstawicieli różnych 

instytucji, np. policjantów, pracowników NFZ, terapeutów, człon-
ków rodziny, znajomych!

•  Każda wizyta przedstawicieli instytucji, tj. gazownia, elektrownia 
jest wcześniej zapowiadana! Podczas takiej wizyty zadbaj, aby 
w mieszkaniu był z Tobą ktoś zaufany. Jeżeli masz jakiekolwiek 
wątpliwości zadzwoń do instytucji, z której przedstawicielem masz 
do czynienia. Upewnij się czy taka osoba tam pracuje i jest upo-
ważniona do kontroli.

•  Żadna instytucja nie dokonuje rozliczeń finansowych w domu 
klienta!

•  Nie wpłacaj należności, ani nie przyjmuj rzekomej nadpłaty od „in-
kasentów”!

•  Nie kupuj artykułów za „podejrzanie” niską cenę, im większa 
OKAZJA, tym większe prawdopodobieństwo OSZUSTWA!

•  Nie podpisuj dokumentów bez uprzedniego zapoznania się z jego 
treścią! Wszelką dokumentację czytaj ze zrozumieniem, w razie 
wątpliwości skonsultuj jej treść z osobą zaufaną.

•  Nie ufaj osobom podającym się za krewnych, nie zgaduj kto  
do ciebie dzwoni! Rozmówca ma obowiązek się przedstawić.

•  Nie podawaj swoich danych osobowych przez telefon i Internet!
• Nikomu nie udostępniaj swojego dokumentu tożsamości!
•  Nie informuj w jakich bankach i na jakich lokatach gromadzisz 

oszczędności!
Podczas transakcji pieniężnych:
•  Staraj się zapamiętać numer PIN do swojej karty bankomatowej! 

Nigdy nie zapisuj go bezpośrednio na karcie bankomatowej, pod 
żadnym pozorem nie przechowuj go razem z kartą, ani w żadnym 
innym widocznym miejscu!

• Nikomu nie udostępniaj swojej karty bankomatowej!
•  Chcąc wypłacić większą ilość gotówki z banku lub bankomatu po-

proś zaufaną osobę, aby ci towarzyszyła! Podczas transakcji sko-
rzystaj z pomieszczenia przeznaczonego do wypłat indywidual-
nych, w którym w sposób niewidoczny dla innych będziesz mógł 
przeliczyć pieniądze i schować je w bezpiecznym miejscu!

•  Po wypłaceniu większej ilości gotówki udaj się bezpośrednio  
do miejsca zamieszkania!

Poza domem:
•  Nie przechowuj kluczy do mieszkania razem z dokumentami,  

w których podany jest Twój adres zamieszkania!
•  W przypadku utraty kluczy od mieszkania niezwłocznie zmień 

zamki w drzwiach!
•  Unikaj miejsc odosobnionych, słabo oświetlonych!
•  W dużych skupiskach ludzi uważaj na „sztuczny tłok”! To sprzy-

ja kradzieżom. 
• Nigdy nie zostawiaj podręcznego bagażu bez nadzoru!
•  Podręczną torbę noś zawsze trzymając ją z przodu, aby mieć 

większy nadzór nad swoją własnością! Pamiętaj, że torbę trzyma-
ną w ręku łatwo wyrwać.

•  Udając się na zakupy nie zabieraj ze sobą zbyt wiele pieniędzy, 
zabierz tylko tyle, ile potrzebujesz! W razie potrzeby gotówkę po-
dziel na mniejsze kwoty, którą przechowuj w różnych miejscach.

•  Pamiętaj!!! Eksponowanie biżuterii, np. łańcuszków, kolczyków 
sprzyja kradzieżom!

Bądź czujny! Nie ufaj!  
W razie potrzeby dzwoń pod nr tel. 997, 112.

(opr. na podstawie ulotki Komendy Miejskiej Policji w Łodzi)

Wiedza o pierwszej pomocy
10 lutego w ramach Uniwersytetu Przedszkolaka, organizowanego z inicjatywy 
gimnazjum w Kleszczowie, dzieci z przedszkola w Łuszczanowicach wzięły udział 
w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadzone przez 
Monikę Starygę z pomocą uczennic kl. III a miały pokazać przedszkolakom, jakie 
działania należy podjąć w przypadku zatrzymania krążenia oraz w jaki sposób roz-
poznać brak oddechu u osoby poszkodowanej. W części praktycznej wykorzysta-
ne zostały manekiny osoby dorosłej i dziecka.

Świetnie znają prawa pracowników
1 marca w regionalnym etapie ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa 
w pracy” uczestniczyły uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie - Beata Nagoda (kl. II a) i Martyna Rybak (kl. III t). Organizatorem kon-
kursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, a jego celem jest popularyzowanie wśród 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej prawnej ochrony pracy.  
W regionalnym etapie wzięło udział 60 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z tere-
nu województwa łódzkiego.
Przedstawicielki ZSP w Kleszczo-
wie uzyskały 34 i 35 punktów na 35 
możliwych w teście, składającym 
się z 35 pytań dotyczących pra-
wa pracy, przepisów BHP oraz za-
sad udzielania pierwszej pomocy. 
Martyna z wynikiem 35 pkt. wzię-
ła udział w dogrywce razem z sze-
ścioma innymi osobami i zdobyła 
13 punktów na 15 możliwych.

Gość z Niemiec znów w Kleszczowie
Günter Schmidt, były dyrektor niemieckiego liceum oraz wykładowca na wydzia-
le germanistyki częstochowskiej uczelni przeprowadził kolejne zajęcia z uczniami 
ZSP w Kleszczowie. Ćwiczona była głównie sprawność mówienia oraz gramatyka. 
Uczniowie klas II a, II b, III a i III b w ramach dziesięciogodzinnych zajęć odgrywa-
li również scenki teatralne i interpretowali wiersze.

Autoprezentacja ważna dla uczniów
11 lutego Gerard Przybytniak – konsultant współpracujący m.in. z politykami i pre-
zenterami telewizyjnymi, poprowadził zajęcia warsztatowe dla uczniów pierw-
szych klas LO i TNT. Tematem była komunikacja werbalna i niewerbalna, w tym 
wpływ emocji oraz oceny własnej osoby na jakość komunikowania się z innymi. 
Uczniowie klasy maturalnej poznawali tajniki autoprezentacji, a potem uczestni-
czyli w praktycznych ćwiczeniach. Autoprezentacja to ważne zagadnienie nie tylko 
dla osób parających się zawodowo wystąpieniami publicznymi. Ważna jest, kiedy 
„sprzedajemy” swoją wiedzę, a także staramy się o pracę.

Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć 
udostępnionych przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

W

DZIENNA OPIEKUNKA
Zaopiekuję się dzieckiem w wieku do 3 lat.

Tylko 1 zł za godz. na podstawie umowy z gminą.

Więcej informacji: tel. 691-247-982
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Oddali ponad 22 litry krwi 
ierwsza w tym roku akcja oddawania krwi, zorganizowa-
na 12 lutego, przyniosła wynik zbliżony do ostatniej zeszło-

rocznej akcji. Zgłosiło się 58 osób, krew oddało 49 osób, lekarz po 
przebadaniu nie zakwalifikował 9 osób. W gronie osób, które odda-
ły krew, 24 osoby to uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie.
– W sumie do regionalnego banku krwi przekazaliśmy 22,05 litra 
krwi - informuje Marek Kaczmarczyk z Gminnego Klubu HDK PCK 
w Kleszczowie. I dodaje:
– Dwie donacje zostały od razu przekazane na rzecz chorego, któ-
ry w trybie pilnym tej krwi potrzebował.

Kleszczowska akcja krwiodawcza znacząco wspomogła bank 
krwi. W ostatnim czasie apelowano do krwiodawców o większą ak-
tywność, bo zapasy krwi znacząco się zmniejszyły (tak, jak ma to 
miejsce podczas wakacji). W czasie akcji w SOLPARKU zostały 
wśród uczestników rozlosowane trzy zaproszenia na walentynko-
wą kolację. Zaproszenia ufundowały: SOLPARK Kleszczów, Pizze-
ria „Duo” w Łuszczanowicach oraz „Fanaberia” w Kleszczowie. Za 
naszym pośrednictwem zarząd Gminnego Klubu HDK dziękuje fun-
datorom tych zaproszeń.

Już teraz informujemy, że kolejna akcja krwiodawcza odbędzie 
się 15 kwietnia, jak zwykle w SOLPARKU, jak zwykle w godzinach 
9.00-12.00. Uzupełnieniem tej akcji będzie „Kleszczowska Szpiko-
mania” czyli rejestrowanie potencjalnych dawców szpiku kostnego.
– Zachęcamy osoby w wieku od 18 do 50 roku życia, cieszące się 
dobrym zdrowiem, do wzięcia udziału w tej akcji i zarejestrowania 
się jako potencjalny dawca - apeluje M. Kaczmarczyk. - Aby zostać 
umieszczonym w rejestrze PDSzK wystarczy tylko oddać próbkę 
krwi, która posłuży do przeprowadzenia badań na zgodność tkan-
kową.

JS

EKO-REGION informuje

Groźne skutki niewiedzy (2)
ubstancje niebezpieczne, przenikając do gleby, wody po-
wierzchniowej i gruntowej oraz do atmosfery przyczyniają 

się do ich zanieczyszczenia. Do tego typu substancji należą m.in. 
metale ciężkie: ołów, kadm, nikiel zawarte w bateriach i akumulato-
rach, rtęć zawarta w świetlówkach i termometrach; rozpuszczalni-
ki organiczne zawarte w lekarstwach, farbach i lakierach, freon za-
warty w urządzeniach chłodzących.

W wyniku nieodpowiedniego postępowania z lampami za-
wierającymi rtęć do środowiska w ciągu roku trafia około 1,5 
tony rtęci!!!

Ponadto, obecny w bateriach kadm uszkadza nerki, kości, za-
burza funkcje rozrodcze, wywołuje zmiany nowotworowe, powodu-
je nadciśnienie, a związki bromu zawarte w komputerach powodują 
schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne. Z ko-
lei rtęć zawarta w niektórych typach świetlówek powoduje zaburze-
nia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchowej.

Metale ciężkie podawane nawet w małych dawkach kumu-
lują się w naszych organizmach.

Do skażenia środowiska możemy doprowadzić również po-
przez spalanie pozornie nieszkodliwych odpadów:
  drewno meblowe zawiera substancje niebezpieczne, któ-

re były używane do jego konserwacji (np. pozostałości farb  
i lakierów z metalami ciężkimi);

  papier, kiedyś bezpieczny, dziś chlorowany i pokryty dru-
kiem wykonywanym farbami z dużą zawartością meta-
li ciężkich; kolorowe tygodniki niejednokrotnie powlekane 
tworzywem sztucznym;

  odzież, obuwie zawiera piankę poliuretanową;
  pieluchy zawierają wiele sztucznych składników.
Dodając do tego często spalane w naszych domowych pie-

cach: plastikowe opakowania, kartony po mleku i soku, folię, gumę 
czy opony, opakowania i pozostałości po farbach, lakierach i roz-
puszczalnikach, czy po środkach ochrony roślin, rury i wykładziny  
z PVC itd. uzyskujemy pokaźną listę odpadów, które w wyniku spa-
lania uwalniają do atmosfery całą gamę zanieczyszczeń szkodli-
wych dla nas i środowiska, m. in. w postaci dioksyn.

Najwięcej dioksyn dostaje się do środowiska nie z produk-
cji przemysłowej, lecz podczas spalania odpadów w domo-
wych piecach.

Dioksyny - najbardziej toksyczne trucizny - to związki, które 
bardzo długo się nie rozkładają i zachowują swoje toksyczne wła-
ściwości. Toksyczne działanie dioksyn polega na powolnym, ale 
skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych: wątroby, płuc, 
nerek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej. Działanie dioksyn 
jest również bardzo częstą przyczyną występowania nowotworów.

„EKO - REGION” sp. z o.o.

P
S

Ważne dla rolników 
Przetarg na dostawę wapna 

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów wybierze dostawcę wap-
na nawozowego z zawartością magnezu, przeznaczonego do 
wapnowania gleb. Rolnicy z terenu gminy Kleszczów zgłosili za-
potrzebowanie na ponad 1480 ton tego nawozu, służącego do od-
kwaszenia gleby. Dostawy wapna maję być przeprowadzone mię-
dzy 11 a 25 lipca.

Dla producentów mleka i wieprzowiny 
Do 18 marca w oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego 

są przyjmowane wnioski rolników o nadzwyczajne wsparcie w sek-
torze mleka i wieprzowiny. Pomocy dla rolników w sektorach ho-
dowlanych ARR będzie udzielała m.in. na podstawie aktualnych 
danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, prowadzone-
go przez ARiMR.

Dopłaty do materiału siewnego
Do 25 czerwca rolnicy mogą składać w Agencji Rynku Rolne-

go wnioski o dopłaty z tytułu materiału zużytego do siewu lub sa-
dzenia. W 2016 roku dopłatą są objęte tylko mieszanki zbożowe i 
pastewne zawierające nasiona kategorii elitarny lub kwalifikowany. 
Obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty. Jest on do-
stępny na stronie ARR (www.arr.gov.pl). 

„Bezpieczne gospodarstwo rolne”
 Do końca marca rolnicy mogą zgłosić swój udział w konkur-

sie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. W konkursie oceniane są 
m.in.: ład i porządek w gospodarstwie, stan budynków, stan tech-
niczny maszyn i urządzeń, warunki bytowania zwierząt. Wypełnio-
ny i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do od-
działu KRUS.

(opr. JS)
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Terminarze rozgrywek
IV liga
● 19.03. - Omega Kleszczów - MKP Boruta Zgierz, godz. 15.00
● 2.04. - Omega Kleszczów - LKS Zawisza Pajęczno, godz. 15.00
● 16.04. - Omega Kleszczów - Zawisza Rzgów, godz. 16.00
● 20.04. - Omega Kleszczów - Włókniarz Zelów, godz. 16.00
● 30.04. - Omega Kleszczów - KS Paradyż, godz. 16.00
● 7.05. - Omega Kleszczów - Pilica Przedbórz, godz. 16.00
● 18.05. - Omega Kleszczów - Orzeł Nieborów, godz. 17.00
● 25.05. - Omega Kleszczów - LKS Rosanów, godz. 17.00
● 5.06. - Omega Kleszczów - Zjednoczeni Bełchatów, godz. 11.00
●  11.06. - Omega Kleszczów - GLKS Andrespolia, godz. 17.30

Ligowe mecze zespół Omegi rozgrywa na stadionie przy ul. 
Sportowej. 
Klasa okręgowa seniorów
● 20.03. - Omega II Kleszczów - GUKS Gorzkowice, godz. 11.00
●  10.04. - Omega II Kleszczów - MGKS Gerlach Drzewica, godz. 

11.00
● 24.04. - Omega II Kleszczów - LKS Mniszków, godz. 11.00
● 8.05. - Omega II Kleszczów - UMKS Grabka Grabica, godz. 11.00
●  22.05. - Omega II Kleszczów - TS Szczerbiec Wolbórz, godz. 

11.00
●  4.06. - Omega II Kleszczów - LZS Świt Kamieńsk, godz. 17.00

Swoje mecze zespół Omegi II rozgrywa na stadionie przy ul. 
Sportowej.

S p o r t

Sprzedam działkę budowlaną  
o pow. 1100 m kw.  

w miejscowości Łękińsko.

Tel. 501-383-101

Wynajmę 2-osobowy pokój z łazienką 
przy ul. Sportowej w Kleszczowie. 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt
pod nr tel. 603 697 580

Sprzedam mieszkanie
w Łuszczanowicach.
Tel. 692-940-666

Do wynajęcia pokoje dla 10 osób. 
Warunki umowy - do uzgodnienia.

Tel. 608-357-893.

SPRZEDAŻ
● piasku budowlanego
● ziemi ogrodniczej, z dodatkiem torfu i próchnicy
● drewna opałowego (suche sosnowe)

Tel. 693-938-017

Do wynajęcia umeblowane mieszkanie 36 m kw. 
na osiedlu w Łuszczanowicach.  

Więcej informacji pod numerem  
tel. 782-406-742.

 Prosto z SOLPARKU
Wznowiony kurs tańca
Od 3 marca SOLPARK ponownie uruchomił zajęcia taneczne dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Nauka tańca jest przeznaczona za-
równo dla początkujących, jak również dla osób, które pod okiem 
fachowców pragną doskonalić swoje umiejętności taneczne. Kurs 
odbywa się w każdy czwartek: ● godz. 16:00 - dzieci (4-7 lat), ● 
godz. 17:00 - dzieci (8-14 lat), ● godz. 18:00 - młodzież i dorośli.
Godziny otwarcia siłowni
Od 14 marca siłownia w SOLPARKU będzie czynna w następują-
cych godzinach:
• poniedziałek 10:00-21:30
• wtorek 13:00-21:30
• środa 10:00-21:30
• czwartek 13:00-21:30
• piątek 10:00-21:30
• sobota 10:00-18:30
• niedziela 10:00-18:30
SOLPARK w okresie wielkanocnym
W Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną cały obiekt będzie nie-
czynny. Miłośników sportu i rekreacji SOLPARK zaprasza w ponie-
działek wielkanocny. Poszczególne obiekty będą czynne: ● basen 
9:00-22:00, ● strefa SPA 12:00-22:00, ● strefa gier 14:00-22:00.
Więcej aquacyklingu
Rośnie popularność zajęć aquacyklingu. Jazda na ustawionych 
w wodzie stacjonarnych rowerach podoba się tak wielu osobom, że 
do dotychczasowych sześciu grup dołącza grupa siódma. Zajęcia 
dla niej będą się zaczynać o godz. 18.30 w poniedziałki.
Zapisy pod nr tel. 44/ 731 65 01. Liczba miejsc ograniczona.
Film „Historia ROJA”
„Historia ROJA” to pierwszy film fabularny poświęcony Żołnierzom 
Wyklętym. Jego reżyserem jest Jerzy Zalewski. Film można będzie 
obejrzeć w SOLPARKU 18 marca o godz. 18.00. Bilety w cenie 
14 zł można kupować w kasie SOLPARKU.
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Trenerskie roszady
•  „Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przez 10 lat mojej pracy w 

Omedze pomagały mi i wspierały nasze działania w sekcji piłki siatkowej. Od dnia 
01.02.2016 r. nie pracuję już w klubie. Myślę, że zostawiłem po sobie dużo wspo-
mnień, tych dobrych i pewnie dla niektórych złych” - to słowa, którymi 2 lutego na face-
bookowym profilu sekcji siatkarskiej LKS Omega Kleszczów pożegnał się trener siat-
karek, Marek Kwieciński.

•  Marcin Szymak to nowy szkoleniowiec piłkarskich juniorów Omegi Kleszczów, którzy 
występują w I lidze wojewódzkiej B1. M. Szymak zastąpił Jacka Drzewieckiego, któ-
ry zrezygnował z prowadzenia juniorów. Przypomnijmy, że kiedy był trenerem w Ome-
dze m.in. z drużyną uczestniczącą w Ogólnopolskim Turnieju Piłkarska Kadra Czeka 
(na zdjęciu) wywalczył w 2014 r. pierwsze miejsce, a rok później - trzecie.

•  Jacek Drzewiecki poprowadzi teraz piłkarzy KS Alfa Kleszczów. W roli szkoleniowca 
tego zespołu zastąpił Jarosława Wargowiaka.

Nabór młodych siatkarzy
KS Omega Kleszczów ogłosił nabór do sekcji piłki siatkowej dziewcząt i chłop-
ców z klas IV-VI. Pierwsze zajęcia dla zainteresowanych osób odbyły się 

1 marca w sali sportowej SP w Łękińsku. Więcej informacji pod numerem telefonu  
727 407 398.

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 TĘCZA, 
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)

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

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

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

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

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

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

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

• Awar ie  oświe t len ia  u l icznego  – 
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub 
692-130-780.

Gdzie zgłaszać awarie?

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

L

S p o r t

S p o r t
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Bogaty program półkolonii
ięciodniowe półkolonie w trakcie zimowych ferii to nowość 
w ofercie zajęć, organizowanych przez placówki w gminie 

Kleszczów. Półkolonie, których organizacji podjęło się gimnazjum 
w Kleszczowie trwały od 22 do 26 lutego. Rodzice zgłosili na nie 
75 uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych z Kleszczowa 
i Łękińska. Zgodnie z regulaminem rekrutacji odpłatność rodziców 
za udział dziecka w półkoloniach wyniosła 100 zł, a w przypadku 
rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny - połowę tej kwoty.

Zapisani na zi-
mowe pó ł ko lon ie 
uczniowie od ponie-
działku do piątku w 
godz. 8.00 do 16.00 
mogli brać udział w 
zajęciach organizo-
wanych w siedzibie 
gimnazjum i na tere-
nie kompleksu SOL-
PARK.

- W ofercie za-
jęć organizowanych 
dla dzieci znalazły 
się warsztaty mydlar-
skie, warsztaty pa-

piernicze, zajęcia artystyczne, sportowe i kulinarne, a także wy-
cieczka do Łodzi, połączona z wizytą w planetarium - informuje 
Magdalena Szczęsna, nauczycielka gimnazjum, która odpowiada-
ła za organizację półkolonii. - Poza tym dzieci korzystały z bogatej 
oferty SOLPARKU, biorąc udział w zajęciach na basenie, w grocie 
solnej, na kręgielni i w figloraju. Uczestnicy półkolonii mieli zapew-
nione wyżywienie w formie śniadania, obiadu i podwieczorku.

Nie tylko zaba-
wa, ale też nowa por-
cja wiedzy, nauka 
zachowania się przy 
stole i dyscyplina za-
jęć w grupie to korzy-
ści, jakie z programu 
5-dniowych półkolo-
nii mogli wynieść ich 
mali uczestnicy. W 
ostatnim dniu w ra-
mach podsumowa-
nia dzieci prezento-
wały się, śpiewając 

autorskie piosenki o… zimowych półkoloniach. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Przypomnijmy, że podczas wakacji 2015 roku 2-tygodniowe 
półkolonie, przeznaczone dla najmłodszych uczniów, zorganizował 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

Wycieczka do Warszawy
osobowa grupa uczniów z klas I-III szkół podstawowych od-
wiedziła manufakturę cukierków i czekolady w Warszawie. 

Dzieci przyjrzały się, jak wy-
rabiany jest lukier i posłu-
chały, jak jest produkowana 
czekolada. Miały też okazję 
własnoręcznie wyproduko-
wać lizaka, a także własną 
tabliczkę czekolady z pysz-
nymi dodatkami. Wyjazd do 
stolicy zakończyły obejrze-
niem filmu „Alvin i wiewiórki”.

JS

Ferie w bibliotece
ak co roku propozycje różnych zajęć przygotowała na zimo-
we ferie Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie, wraz 

z filiami w Łękińsku i Żłobnicy. 
- Chcemy, żeby dzieci mogły zapisać w swej pamięci bibliotekę 

nie tylko jako miejsce, gdzie można wypożyczyć książkę czy film - 
podkreśla Violetta Kacperek, dyrektor GBP w Kleszczowie. - Biblio-
teka to również miejsce, w którym można zdobywać informacje, ale 
i fajnie spędzać czas.

Odwiedza jące  b ib l io te -
kę dzieci bawiły się w tworze-
nie misiów i  p ingwinów z… 
pa  pierowych talerzyków. Mię-
dzynarodowy Dzień Kota uczciły 
wykonując z „kreatywnych druci-
ków” postaci kotów.

Sztuczny śnieg posłużył do 
wykonania zimowego krajobra-
zu. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach z ozdabiania wiosen-
nych kwiatów. Potem wykonane prace mogły zabrać do domu. 
Czas w bibliotece można też było spędzać przy grach planszo-
wych.

Zachwycający spektakl
lutego Gminny Ośrodek Kultury zaprosił dzieci z rodzicami 
na przedstawienie „O dziewczynce Katarzynce, Czerwonym 

Kapturkiem zwanej”. Ta uwspółcześniona wersja popularnej baśni 
została przygotowana przez Teatr Dzieci Zagłębia z Będzina.

Widzowie byli zachwyceni humorystyczną inscenizacją, a mo-
ralizatorskie i nietuzinkowe zakończenie zaskoczyło nie tylko ma-
luchy.

Ruch i plastyka
lutego Gminny Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia rucho-
wo-plastyczne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III. Czas 

wspólnej zabawy został przeznaczony na rozmowy, tańce, a potem 
na malowanie na długich białych kartonach. Powstał zimowy pejzaż 
z autoportretami. Postacie rysowane przez dzieci jeździły na nar-
tach, łyżwach, lepiły bałwana, bawiły się w śnieżki.
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