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Nowe urządzenia 
w gabinecie 
rehabilitacji

Od grudnia 2014 roku w gabinecie reha-
bilitacji, działającym w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Kleszczowie funkcjonują nowe 
urządzenia, zakupione przez Urząd Gminy 
w Kleszczowie. Z zabiegów wykonywanych 
przy ich pomocy skorzystały dotąd dziesiąt-
ki osób. Jednym z nowych urządzeń jest 
łóżko masujące Aquamed (na zdjęciu).

Więcej na str. 4.

Święty Florian
Zginął śmiercią męczeńską w 304 

roku w Dolnej Austrii. Był nazywany „świę-
tym z Alp” i czczony jako obrońca wiary 
chrześcijańskiej. Nie od razu modlono się 
do niego o ochronę przed żywiołem ognia. 
Najpierw uważany był za świętego mają-
cego władzę nad żywiołem wody.

Więcej na str. 7.

Triumf 
mechatroników

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie kolejny raz uczestni-
czyli w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Me-
chatronicznej. I kolejny raz pokazali się z jak 
najlepszej strony. W klasyfikacji indywidual-
nej Michał Szustakiewicz zajął I miejsce, na-
tomiast Maciej Szymczak - II miejsce. Jedna 
z dwóch trzyosobowych drużyn kleszczow-
skiego ZSP wywalczyła II miejsce w klasyfi-
kacji zespołowej.

10 maja - wybory Prezydenta RP
Zgodnie z ogłoszonym przez Marszałka Sejmu Rzeczypospoli-

tej Polskiej kalendarzem wyborczym głosowanie w wyborach Pre-
zydenta RP odbędzie się 10 maja 2015 r. w godz. od 7.00 do 21.00. 

Więcej na str. 2.

Drastyczny wzrost liczby wypadków
W minionym roku na drogach gminy Kleszczów doszło do 24 wy-

padków drogowych, w których śmierć poniosły 2 osoby, a rany od-
niosły 34 osoby. Wzrost liczby wypadków o ponad 70 proc. (w 2013 
roku takich zdarzeń było 14) musi niepokoić. W ciągu 2014 roku po-
licjanci byli też wzywani do 30 kolizji drogowych.

Kierownik Posterunku Policji w Kleszczowie Jarosław Popławski 
przygotował sprawozdanie, w którym oceniony został stan bezpie-
czeństwa publicznego na terenie gminy.

Więcej na str. 5.

Modernizacja w Wolicy
Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe COM-

PLEX BUD Piotr Kalisz kończy prace modernizujące gminny budy-
nek w Wolicy, w którym ma swą siedzibę Wiejski Ośrodek Kultury 

oraz miejscowa jednost-
ka OSP. W ramach prac 
remontowych wymienio-
no stolarkę okienną oraz 
drzwi wewnętrzne i ze-
wnętrzne. W pomieszcze-
niach na parterze, a tak-
że w pomieszczeniach 
kuchennych wymieniono 
płytki podłogowe i ścien-
ne, trwa malowanie ścian 
i sufitów.

Majowe warsztaty 
fotograficzne  

Dla mieszkańców gminy, którzy ukończyli 13 lat i pasjonują się 
fotografią Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z Ogólnopolską Fo-
tograficzną Grupą Twórczą AF13 przygotował warsztaty fotogra-
ficzne „Wiosenne barwy natury Gminy Kleszczów”. Zajęcia prowa-
dzone pod okiem doświadczonych osób zajmujących się fotografią 
odbędą się w dniach od 8 do 10 maja. 

Konkurs na prezentację 
multimedialną 

Urząd Gminy w Kleszczowie zaprasza do udziału w konkursie na 
najlepszą prezentację multimedialną poświęconą „25-leciu Samo-
rządnej Gminy Kleszczów”. Celem konkursu  organizowanego w ra-
mach gminnych obchodów XXV-lecia Samorządu Terytorialnego jest 
ukazanie zmian jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich 25 lat w gmi-
nie Kleszczów. Organizator konkursowe prace będzie przyjmował do 
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W urzędowym kalejdoskopie Wybory Prezydenta RP
W celu przeprowadzenia wyborów na terenie gminy Kleszczów, wójt gmi-
ny powołał obwodowe komisje wyborcze, które ze swojego składu dokonały 
wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących. 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Żłobnicy. Siedziba: Dom Kultury 
w Żłobnicy, Żłobnica 25. Przewodniczący komisji: Elżbieta Góra, zastępca 
przewodniczącego: Wiesława Dudzińska, członkowie: Anna Bujacz, Barba-
ra Bujacz, Ewa Tutak, Paweł Blada, Izabela Szymurska. 
W OKW nr 1 głosować będą wyborcy z następujących miejscowości: Anto-
niówka, Bogumiłów, Dębina, Kamień, Kocielizna, Rogowiec, Słok-Młyn, 
Stefanowizna, Żłobnica.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Kleszczowie. Siedziba: Szkoła 
Podstawowa w Kleszczowie, ul. Szkolna 4. Przewodniczący komisji: Aneta 
Rutkowska, zastępca przewodniczącego: Karolina Bożena Białek, członko-
wie: Katarzyna Grzączkowska, Karolina Myjak, Kamila Szymanek, Magdale-
na Tutak, Renata Kowalczyk.
W OKW nr 2 głosować będą wyborcy z Kleszczowa.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Łękińsku. Siedziba: Szkoła Pod-
stawowa w Łękińsku, ul. Szkolna 20. Przewodniczący komisji: Małgorzata 
Roczek-Wachnik, zastępca przewodniczącego: Mariusz Strzykowski, człon-
kowie: Marzena Michalczyk, Katarzyna Pajęcka, Ilona Stawska, Paulina Za-
remba, Anna Borowik.
W OKW nr 3 głosować będą wyborcy z następujących miejscowości: Ada-
mów, Czyżów, Łękińsko, Wola Grzymalina Kolonia, Wolica.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Łuszczanowicach. Siedziba: Pu-
bliczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach, Łuszczanowice 
104 B. Przewodniczący komisji: Irena Walaszczyk,  zastępca przewodniczą-
cego: Jan Misiak, członkowie:  Edyta Fryś, Paulina Michałek, Elżbieta Roś-
kowska-Gajda, Izabela Tatara, Kamila Kozłowska.
W OKW nr 4 głosować będą wyborcy z miejscowości Łuszczanowice 
i Łuszczanowice Kolonia.

W ulotce rozpowszechnianej przez Państwową Komisja Wyborczą znajduje-
my trzy informacje, o których należy pamiętać wybierając się na głosowanie. 
l Pierwszą o otwarciu lokali wyborczych w godzinach od 7.00 do 21.00. 
l Druga przypomina o konieczności zabrania dowodu osobistego lub innego 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem, np. prawo jazdy. Bez tych dokumen-
tów nie otrzymamy karty do głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej. 

l Trzecia przypomina o tym, aby postawić znak „X” w kratce obok nazwiska 
tylko jednego kandydata. Wyłącznie wtedy głos będzie ważny.

Komunikaty medyczne
Przyjęcia lekarzy pediatrów
• 09.05., godz. 9.00-14.00 (dr V. Gołąbek)
• 23.05., godz. 9.00-14.00 (dr A. Socha-Banasiak)
• 28.05., godz. 13.00-18.00 (dr A. Socha-Banasiak)
Rejestracja - tel. 535 011 383 (wt, śr  w godz. 10.00-12.00)
• 14.05., godz. 13.00-18.00 (dr V. Gołąbek)
Rejestracja WAM, tel. 44/ 731 30 15
Przyjęcia lekarzy ginekologów
• 07.05., godz. 13.00-18.00 - dr A. Laskowska 
• 08.05., godz. 13.00-19.00 - dr R. Skalski
• 29.05., godz. 13.00-19.00 - dr R. Skalski
• 30.05., godz. 09.00-14.00 - dr A. Laskowska 
Rejestracja - tel. 535 011 383 (wt, śr  w godz. 10.00-12.00)
Badania USG dzieci i dorosłych
• 09.05., godz. 9.00-14.00 - USG dzieci/ortopeda (dr Ce-

zary Młynarczyk)
• 23.05., godz. 9.00-14.00 - USG piersi (dr Marcin Just)
• 30.05., godz. 9.00-14.00 – USG tarczycy/jamy brzusz-

nej (lek. med. Łukasz Pikul)
Rejestracja - tel. 535 011 383 (wt, śr  w godz. 10.00-12.00)

Utrudnienia w ruchu drogowym  
na terenie Łękińska
W związku z przebudową dróg w Łękińsku (w rejonie ulic 
Długiej i Modrzewiowej) została wprowadzona zmiana 
organizacji ruchu na czas trwania robót. Prosimy o zwró-
cenie szczególnej uwagi na zainstalowane oznakowa-
nie tymczasowe, informujące o objazdach i stosowanie 
się do wyznaczonych tras objazdów. Szczegółowe in-
formacje na temat aktualnych utrudnień można uzyskać 
w Urzędzie Gminy pod nr tel. 44 731 31 10 wew. 148.

Rozpatrzono wnioski stypendialne  
studentów 
10 kwietnia Gminna Komisja Stypendialna rozpatrzy-
ła wnioski o przyznanie studentom stypendiów socjal-
nych i motywacyjnych za wyniki w nauce i szczególne 
osiągnięcia w promowaniu gminy Kleszczów. Komisja 
przyznała 104 stypendia na łączną kwotę 91.150 zł. 101 
studentów, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 3,5 
otrzymało stypendia motywacyjne na kwotę 89.650 zł. 
Jedna osoba otrzymała stypendium za szczególne osią-
gnięcia w promowaniu gminy Kleszczów. Członkowie Ko-
misji rozpatrzyli pozytywnie dwa wnioski dotyczące przy-
znania stypendium socjalnego. 

Stypendia dla maturzystów z ZSP  
w Kleszczowie 
41 tegorocznych maturzystów z ZSP w Kleszczowie, któ-
rzy uzyskali średnią ocen na poziomie co najmniej 4.00, 
otrzymało stypendia za wyniki w nauce na łączną kwo-
tę 29.160zł. 

Szkolne zasiłki dla uczniów
Wypłacono kolejną transzę pomocy materialnej dla 
uczniów z terenu gminy Kleszczów. Kwota pomocy wy-
nosi 19.986,30 zł. Zasiłek szkolny może zostać przyzna-
ny uczniom, których dochód na członka rodziny nie prze-
kracza 456 zł. W przypadku otrzymania ww. świadczenia 
istnieje obowiązek rozliczenia się ze świadczeniodawcą 
w terminie do końca czerwca 2015 roku. 

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. 
poszukuje do współpracy 

osobę posiadającą wykształcenie geologiczne 
bądź górnicze i stosowne uprawnienia 

do pełnienia funkcji:
- kierownika ruchu zakładu górniczego eksploatacji otworowej (wody 

geotermalne)
- geologa górniczego eksploatacji otworowej (wody geotermalne)
- mierniczego górniczego eksploatacji otworowej (wody geotermalne)
Osoby spełniające wymagania proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Spół-
ki, tj. ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów, pok. nr 1 (sekretariat), bądź drogą elek-
troniczną: sekretariat@zkkleszczow.pl.

12 czerwca. Wręczenie nagród nastąpi podczas tegorocznych Dni Kleszczo-
wa. Jury oceni przesłane prace w czterech kategoriach wiekowych: do 13 lat, 
od 13 do 16 lat, od 17 do 19 lat, powyżej lat 20.  Dla zwycięzców przewidzia-
no atrakcyjne nagrody. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regu-
laminem Konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej gminy www.
kleszczow.pl. W następnym numerze „Informatora Kleszczowskiego” po-
staramy się umieścić regulamin w całości.

Konkurs na prezentację multimedialną
å ciąg dalszy ze str. 1
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KOMUNIKATYPlany pracy komisji na rok 2015 
K omisje Rady Gminy Kleszczów przy-

jęły plan pracy na 2015 rok. Cztery 
stałe tematy w corocznej pracy każdej ko-
misji problemowej to: zaopiniowanie spra-
wozdania z wykonania budżetu gminy za 
poprzedni rok, sprawozdanie z wykona-
nia budżetu gminy za I półrocze bieżącego 
roku, ustalenie poziomu podatków i opłat lo-
kalnych oraz dyskusja i zaopiniowanie pro-
jektu budżetu gminy na przyszły rok.

Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska składa się z sied-
miorga radnych. Jej przewodniczącym jest 
Agnieszka Rutkowska. Członkowie komisji 
to: Paweł Karasiński, Kamil Jarząbek, Ka-
zimiera Tarkowska, Michał Michałek, An-
drzej Zięba, Henryk Michałek. W I kwarta-
le komisja dyskutowała na temat: utrzymania 
zieleni na terenie gminy oraz na temat au-
tobusowej komunikacji lokalnej. Proble-
my, którymi członkowie tej komisji zajmą się 
w drugim kwartale to m.in. gospodarowanie 
majątkiem gminy i czynsze za lokale, dysku-
sja na temat zarządzania kompleksem SOL-
PARK Kleszczów oraz zaopiniowanie planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kleszczów. Na III kwartał została zaplanowa-
na m.in. ocena utrzymania czystości na te-
renie gminy, a także dyskusja na temat zi-
mowego utrzymania dróg. Komisja zapozna 
się również z informacją na temat działalno-
ści spółek, w których udziały posiada Gmina 
Kleszczów (Zakład Komunalny „Kleszczów”, 
Kompleks „SOLPARK Kleszczów”, Eko–Re-
gion Bełchatów). Czwarty kwartał to ustalenie 
stawek podatków i opłat lokalnych na tere-
nie gminy w 2016 roku, ocena stanu realiza-
cji inwestycji gminnych, które planowane były 
w budżecie na rok 2015.

Komisja Spraw Społecznych i Oby-
watelskich składa się z siedmiorga rad-
nych. Przewodniczy jej Agnieszka Szczę-
sna. Członkami komisji są: Sławomir 
Śluga, Marek Kuśmierek, Kazimiera Tar-
kowska, Konrad Krawczykowski, Ewa 
Tarkowska, Agnieszka Szczęsna. W I 
kwartale komisja zajmowała się m.in. zapo-
znaniem się z informacją o stanie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego na terenie 
gminy oraz z informacją o funkcjonowaniu 
służby zdrowia na terenie gminy Kleszczów. 
Kolejne działania to zaopiniowanie sprawoz-

dania Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych za 2015 rok i dysku-
sja na temat profilaktyki zdrowia w gminie. 
Komisja planuje ponadto zapoznanie z in-
formacją o sytuacji bezrobocia na rynku pra-
cy w gminie. W II kwartale komisja zajmie 
się sprawozdaniem z działalności GOPS, 
oceni estetykę posesji i obiektów publicz-
nych na terenie gminy. Kolejne tematy to 
stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
w gminie, ocena stanu przygotowania pro-
gramów wakacyjnych zajęć dla dzieci i mło-
dzieży. Prace w II kwartale zakończy zapo-
znanie się z informacją o stanie ludności 
na terenie gminy oraz informacja dotyczą-
ca współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi. W III kwartale komisja chce po raz ko-
lejny zająć się oceną stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie gminy, 
a także oceną działalności jednostek oświa-
towych oraz analizą sprawozdań szkół sa-
morządowych z działalności i osiągnięć za 
rok szkolny 2014/2015.

Czwarty kwartał to tradycyjnie czas oce-
ny organizacji wypoczynku letniego dla dzie-
ci i młodzieży, dyskusja na temat podatków 
i opłat lokalnych na rok 2016 oraz zaopinio-
wanie Programu Profilaktyki Przeciwdzia-
łania Alkoholizmowi i Narkomanii Gminy 
Kleszczów na następny rok. 

Komisja Rewizyjna działa w 6-osobo-
wym składzie. Jej przewodniczącym jest 
Mariusz Rożniatowski. Członkami komi-
sji są: Agnieszka Szczęsna, Ewa Tarkow-
ska, Krzysztof Piątczak, Michał Michałek, 
Grzegorz Mantyk. 

W I kwartale członkowie komisji zajmo-
wali się kontrolą w wybranej jednostce bu-
dżetowej. Na II kwartał komisja planuje kon-
trolę wykonania budżetu gminy za 2014 rok, 
która obejmie przegląd zakończonych in-
westycji pod względem wykonania i jakości 
oraz sformułowanie wniosku dotyczącego 
absolutorium dla wójta gminy. W III kwarta-
le przewidziano prace nad oceną realizacji 
uchwał Rady Gminy przez wójta, a także za-
poznanie się ze stanem realizacji wniosków 
poszczególnych komisji rady. W czwar-
tym kwartale Komisja Rewizyjna zajmie się 
sprawdzeniem wybranej inwestycji realizo-
wanej przez gminę oraz przeprowadzi kon-
trolę w jednostce budżetowej. 

Modernizacja budynku w Wolicy
 Na sali bankietowej i holu cyklinowany jest nowy parkiet, wymieniono  układy wenty-

lacji, instalację elektryczną, montowane są niezależne klimatyzatory sufitowe. Artyści, za-
miast sceny będą mieli do dyspozycji bardziej praktycz-
ne podesty sceniczne. W najbliższym czasie w budynku 
zostanie zamontowana winda towarowo-osobowa. W 
zmodernizowanej lokalnej kotłowni wymieniono piec 
grzewczy. Na zewnątrz wykonano nowe orynnowa-
nie i obróbki blacharskie, zamontowano rolety antywła-
maniowe. Trwają jeszcze prace przy dociepleniu ścian 
10-centymetrową warstwą wełny mineralnej, wokół bu-
dynku będzie wykonywana opaska z granitu. Remont 
obejmie także naprawę i odnowienie elementów ogro-
dzenia.

Szczepionki dla lisów
Od 30 kwietnia do 3 maja potrwa wiosenna 
akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie. 
Jak informuje łódzki wojewódzki lekarz wete-
rynarii, szczepienie będzie wykonane metodą 
zrzutów z samolotów doustnej szczepionki 
zatopionej we wnętrzu przynęty – zielono-
-brunatnych kostek zawierających mieszankę 
pokarmową. W okresie trzech tygodni od mo-
mentu wyłożenia szczepionki należy zacho-
wać ostrożność i ograniczyć w miarę możli-
wości przebywanie w kompleksach leśnych 
osób i zwierząt towarzyszących człowiekowi. 
W żadnym wypadku nie wolno konsumować, 
a także podnosić czy dotykać przynęt ze 
szczepionką. Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie We-
terynarii w Łodzi pod numerem telefonu 42/ 
635-14-00.

15 maja – ważny termin
Rolnicy, którzy otrzymują pomoc w ramach 
działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz 
zalesianie gruntów innych niż rolne”, muszą 
co roku składać wniosek o wypłatę pomocy 
na zalesianie. W tym roku mają na to czas 
do 15 maja. Z kolei rolnicy, którzy zalesili 
grunty w ramach Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2004-2006 są zobowiązani 
do złożenia wniosku o wypłatę premii 
zalesieniowej w terminie od 1 czerwca do 15 
lipca.

Doradca zawodowy - bezpłatnie
Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK) w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
zaprasza młodzież, rodziców i zaintereso-
wane osoby do korzystania z usług doradcy 
zawodowego. Młodzi, wkraczający na rynek 
pracy, mogą uzyskać pomoc w wyborze za-
wodu bądź kierunku dalszej edukacji. Osoby 
starsze mogą liczyć na porady zawodowe 
oraz informacje na temat aktualnej sytuacji 
na rynku pracy.
Szkolny Ośrodek Kariery oferuje też swą po-
moc w przygotowywaniu dokumentów i CV. 
Z doradcą zawodowym można kontaktować 
się: ● we wtorki - 8.00-12.00,● w środy - 
8.00-14.00, ● w piątki - 15.00-17.00. Kontakt 
mailowy: szok@zspkleszczow.pl.

Półkolonie dla dzieci szkół 
podstawowych
W terminie od 6 do 17 lipca Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleszczowie organizuje 
półkolonie dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. 
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w sie-
dzibie szkoły przy ul. Sportowej 8 i na tere-
nie kompleksu SOLPARK. Zapisy trwają do 
15 maja. Organizatorzy gwarantują profesjo-
nalną opiekę pedagogów, II śniadanie i obiad, 
wycieczki wyjazdowe, gry i zabawy tematycz-
ne. Szczegóły na stronie www.zspkleszczow.
pl oraz w sekretariatach szkół. 
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Nowe urządzenia 
w gabinecie rehabilitacji

óżko masujące Aquamed służy do hydromasażu 
„na sucho”. Na czym polega jego działanie?  Oso-

ba, ubrana w lekką odzież, kładzie się na elastycznej macie, 
przykrywającej podgrzewaną wodę. Indywidualnie regulo-
wane, sterowane komputerowo strumienie wody poprzez 
cienką matę masują ciało i pozwalają wykonywać np. ma-
saż całego ciała, dowolnie wybranego fragmentu oraz ma-
saż punktowy. Zabiegi na łóżku masującym mogą być wy-
konywane ze zróżnicowaną siłą oraz wybraną temperaturą. 
Dla wzmocnienia relaksacyjnego efektu masażu w trakcie 
zabiegu pacjent może oglądać filmy lub słuchać muzyki, ko-
rzystając z dotykowego ekranu i zestawu fonicznego.

Nowością wśród urządzeń do rehabilitacji jest stół 
z aparatem do trakcji kręgosłupa. Umożliwia on przepro-
wadzenie kontrolowanej trakcji (wyciągu) kręgosłupa. Trak-
cję szyjnego lub lędźwiowego odcinka kręgosłupa wykonu-
je w sposób automatyczny. 

Kolejnym urządzeniem jest aparat do głębokiej stymu-
lacji elektromagnetycznej Salus-Talent. Pozwala na miej-
scowe przyłożenie precyzyjnego pola elektromagnetycz-
nego przenikającego przez warstwy odzieży, tkanek oraz 
kości, stymulując ściśle wyznaczony obszar w głębi ciała. 
Taki zabieg pobudza komórki nerwowe, mięśnie oraz na-
czynia krwionośne. O ile stymulacja elektryczna działa jedy-
nie na powierzchni, to stymulacja wywołana silnym polem 
magnetycznym przenika głęboko do wnętrza organizmu 
(do 10 cm).

Zanim Urząd Gminy zdecydował się na zakup ostatnie-
go ze wspomnianych sprzętów był on przez miesiąc testo-
wany w gabinecie rehabilitacji Gminnego Ośrodka Zdrowia. 

– Sprawdził się rewelacyjnie – przyznaje Piotr Tomczyk, 
kierujący gabinetem rehabilitacji. – Jest przydatny w lecze-
niu m.in. schorzeń kręgosłupa, przy przewlekłych bólach 
odcinka krzyżowo-lędźwiowego, rwie kulszowej, zaburze-
niach układu nerwowego i uszkodzeniach nerwów obwo-
dowych, zwyrodnieniu stawów, zaburzeniach układu mo-
czowo-płciowego oraz przy osłabieniu lub zaniku mięśni. W 
całej Polsce jest tylko kilkanaście takich aparatów, a cena 
jednego zabiegu waha się od 150 do 200 zł. To wspaniałe, 
że mieszkańcy gminy uzyskali szybki i bezpłatny dostęp do 
tak nowatorskich zabiegów. (s)

Doradzają  
ofiarom przemocy

ruchomiony w połowie stycznia br. Punkt Konsultacyj-
no-Terapeutyczny działa przy Gminnym Ośrodku Po-

mocy Społecznej w Kleszczowie. Jest czynny we wtorki od 
godz. 14 do 17. Jego działalność to jeden z elementów reali-
zowanego w naszej gminie programu przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Główną rolą Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego 
jest pomoc w powstrzymaniu przemocy w rodzinach. Zaję-
cia prowadzone przez psychologa oraz terapeutę-pedago-
ga pomagają uczestnikom poznawać własne prawa, uczyć 
się ich egzekwowania, budować poczucie własnej wartości. 
Jednym z podstawowych tematów zajęć jest dostarczenie 
ich uczestnikom wiedzy o tym, czym jest przemoc domowa 
i jak rozpoznać fazy przemocy we własnej rodzinie.

Spotkania ze specjalistami z Punktu Konsultacyjno-Te-
rapeutycznego mogą mieć charakter grupowy, bądź indywi-
dualny. Odbywają się w pokoju nr 117 na pierwszym piętrze 
budynku przy ul. Osiedlowej 2. (s)

Ł

Przeczytaj, zanim złożysz 
wniosek o dotację

Urząd Gminy informuje właścicieli nieruchomości, położonych na te-
renie Gminy Kleszczów, że można starać się o dofinansowanie zakupu 
i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń do śro-
dowiska. Osoba ubiegająca się o dotację ma obowiązek dokładne-
go zapoznania się z Regulaminem (http://eko.kleszczow.pl/oszcze-
dzaj-energie.html).

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie urządzenia, które zostaną za-
kupione i zamontowane po przyznaniu dotacji i podpisaniu umo-
wy z Gminą Kleszczów. Wszelkie koszty poniesione przed podpisa-
niem umowy nie podlegają dofinansowaniu, nawet, gdy został już złożony 
wniosek.

Bardzo ważne: dotacja z gminy nie może być wyższa, niż 70% 
całkowitych kosztów zadania. Wkład własny wnioskodawcy wyno-
si minimum 30% - ta zasada dotyczy wszystkich dotacji bez wyjątku.

Prosimy o rozważne planowanie i realizację zadania, ponieważ prze-
kazujemy Państwu środki publiczne, za które przejmujecie odpowie-
dzialność, jako beneficjenci dotacji. Przede wszystkim w Państwa 
interesie jest takie przeprowadzenie inwestycji, aby była jak najlepiej 
dopasowana do warunków środowiskowych, charakterystyki budynku 
itp. oraz by przeznaczone środki służyły poprawie stanu środowiska, 
zwłaszcza w Waszym najbliższym otoczeniu.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej konieczne jest poznanie 
i porównanie ofert kilku firm wykonawczych oraz poznanie opinii in-
nych użytkowników podobnych urządzeń. Uchroni to Państwa przed 
podejmowaniem pochopnych decyzji np. pod wpływem reklamy, 
albo zachęt pośredników, bez wcześniejszego rozeznania rynku.

Gmina nie narzuca, ani w żaden sposób nie sugeruje wnioskującemu, 
w jakiej firmie powinien zamówić dostawę i montaż danego urządzenia - 
jest to indywidualna sprawa mieszkańców.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gmi-
ny w Kleszczowie - pani Marta Kapusta, pokój nr 29 (II piętro), tele-
fon 44/ 731-31-10 wew. 146.

Grupa dla odważnych
Miałeś albo masz problemy z alkoholem?  Doznałeś strat z powo-

du picia? Nadal pijesz, chociaż wiesz, że alkohol niszczy twoje życie… 
A może przeszedłeś terapię i szukasz wsparcia w dalszym rozwoju? 

W Kleszczowie powstaje właśnie pierwsza Grupa Wsparcia i Pracy. 6 
maja po raz pierwszy spotkają się tam osoby, które postanowiły zawalczyć 
o nową jakość swojego życia.

- To może być początek dobrych zmian oraz utrwalenie trzeźwo-
ści i wzmocnienie dla osób, które są już po terapiach – wyjaśnia Barba-
ra Chybalska-Cichoń, psychoterapeutka, która poprowadzi spotkania. – 
Już samo przyjście na takie spotkanie jest daniem sobie szansy. Wolność 
można stracić na wiele sposobów. Narkotyki, alkohol, dopalacze, hazard, 
leki… Łatwo się pogubić. Trudniej znaleźć właściwą drogę wyjścia z proble-
mów. Ta grupa daje wsparcie, pomoże zrozumieć mechanizmy uzależnie-
nia i wskaże drogi wyjścia z życiowego kryzysu – mówi psychoterepeutka. 
–  To wielka siła i wzmocnienie, także możliwość uczenia się nowych umie-
jętności. Oczywiście, na początku nie będzie łatwo, ale odzyskanie kontro-
li nad własnym życiem i radość ukryta w trzeźwości są nagrodą w tej pracy, 
a szacunek do samego siebie - bezcenny.

Grupa będzie miała swoje spotkania raz w tygodniu, w środy, w  budyn-
ku ośrodka zdrowia. Czas trwania spotkania około 3-4 godziny. W przyszło-
ści będą też możliwe indywidualne spotkania z psychoterapeutą i media-
cje z zakresu konfliktów rodzinnych. Praca grupy oparta jest na zasadzie 
dobrowolności i całkowitej poufności. Wszystkie zajęcia i spotkania są dar-
mowe. 

Zapisy i informacje przyjmuje Barbara Chybalska-Cichoń, tel: 602-
571-495, mail: barbarachybalska@gmail.pl. Pierwsze spotkanie gru-
py – w środę 6 maja o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Kleszczowie przy ul. Osiedlowej 2.
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Kopalnia  
filarem gospodarki

kwietnia w Airport Hotel Okęcie w Warszawie pod-
sumowany został ranking Filary Polskiej Gospodar-

ki. Przypomnijmy, że jest on organizowany przez „Puls Bizne-
su” przy współpracy znanej agencji badawczej Millward Brown 
SMG/KRC. O wyborze dużych firm, które uznać można za pod-
mioty w istotny sposób wpływające na rozwój danego regionu, 
decydują głosy przedstawicieli władz samorządowych. W woje-

wództwie łódzkim pierwsze miejsce we wspomnianym rankingu 
zajęła Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, która funkcjonu-
je jako oddział spółki PGE GiEK S.A. 

– Wyróżnienie to przyznawane jest przez lokalne samorzą-
dy – mówi dyrektor KWB Bełchatów Kazimierz Kozioł. – To bar-
dzo cieszy, ponieważ dobra współpraca kopalni z samorząda-
mi owocuje. Ona odbywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy 
w dużej mierze spraw mieszkańców terenów, na których pro-
wadzimy naszą działalność. Dla nas samorząd jest i pozosta-
nie równorzędnym partnerem.

Dodajmy, że w czołówce prestiżowego rankingu Filary Pol-
skiej Gospodarki 2014 znalazły się także trzy inne oddziały 
PGE GiEK S.A. Zespół Elektrowni Dolna Odra zajął pierwsze 
miejsce w województwie zachodniopomorskim, a drugie miej-
sca samorządowcy przyznali Elektrowni Turów (woj. dolnoślą-
skie) oraz Elektrowni Opole (woj. opolskie). (s)
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EKUZ tematem konkursu
akie korzyści płyną z faktu posiadania podczas podróży po na-
szym kontynencie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotne-

go? Wystarczy odpowiedzieć na to pytanie za pomocą pracy plastycz-
nej, która będzie ciekawa, wesoła i oryginalna, by powalczyć o nagrody 
ufundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Konkurs plastyczny 
jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pra-
ce będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
•	 uczniowie szkół podstawowych (6-10 lat),
•	 uczniowie szkół podstawowych (11-12 lat),
•	 uczniowie szkół gimnazjalnych (13-15 lat).

Prace konkursowe można nadsyłać do 18 maja br. Szczegółowe in-
formacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.
ekuz.nfz.gov.pl. (s)

J

Foto ze strony www.pgegiek.pl

minionym roku odnotowano 24 wypadki drogowe na terenie gminy, 
w których 2 osoby zginęły, a 34 zostały ranne. Odnotowano również 

30 kolizji drogowych. W 2013 roku wypadków komunikacyjnych było 14. Rok 
2014 był pierwszym od wielu lat, gdzie w tak znacznym stopniu wzrosła licz-
ba wypadków drogowych. Głównym rejonem występowania zdarzeń drogo-
wych jest rejon Strefy Przemysłowej w Rogowcu. Duży wpływ na wzrost licz-
by wypadków komunikacyjnych bez wątpienia ma nasilenie ruchu motocykli. 
Osoby poruszające się tymi pojazdami z uwagi na dobry stan lokalnych dróg 
coraz częściej wybierają gminę Kleszczów jako miejsce przejażdżek. W mi-
nionym roku policjanci zatrzymali 11 osób, które kierowały pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości. 

W 2014 roku Posterunek Policji w Kleszczowie wszczął 155 postępowań 
przygotowawczych (w roku 2013 – 132). Nastąpił wyraźny wzrost liczby odno-
towanych przestępstw i miało to bezpośredni związek ze wzrostem prac re-
montowych na terenie Elektrowni Bełchatów. Główną grupę przestępstw sta-
nowiły kradzieże i kradzieże z włamaniem. Przestępstwa te stanowiły 65% 
wszystkich stwierdzonych czynów. W roku 2014 odnotowano 55 kradzieży 
(41 na terenie stref przemysłowych), 32 kradzieże z włamaniem (27 na tere-
nie stref przemysłowych). Ponadto wśród przestępstw przeciwko mieniu od-
notowano takie czyny jak: uszkodzenie mienia – 6, doprowadzenie do nie-
korzystnego rozporządzenia mieniem – 5, paserstwo – 1, przywłaszczenie 
mienia – 1. Dość liczną grupę stanowiły również przestępstwa przeciwko ro-
dzinie – 12 oraz przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową – 9. 

Bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych
Wzorem lat ubiegłych na terenie gminy prowadzone były działania  

w ramach programów i akcji prewencyjnych realizowanych przez policję w ca-
łym kraju. Wśród tych przedsięwzięć można wymienić takie akcje jak: „Bez-
pieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Nie-
chronieni użytkownicy dróg”, „Znicz 2014”, „Nielat” itp.. Policjanci jednostki 
w Kleszczowie realizowali również własne przedsięwzięcia, mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, przeciwdziałanie przestępczości  
i innym zjawiskom patologicznym. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w roku 2014 duże obciążenie dla 
tutejszej jednostki stanowiły zadania związane z koniecznością zabezpiecze-
nia odbywających się na terenie gminy Kleszczów uroczystości oraz imprez 
o charakterze sportowym i rekreacyjnym. W roku 2014 funkcjonariusze Po-
sterunku Policji w Kleszczowie zabezpieczyli 30 meczy piłki nożnej o mistrzo-
stwo różnych klas rozgrywkowych, odbywających się na stadionach w Klesz-
czowie, Łękińsku i Wolicy, oraz mecze sparingowe drużyn ekstraklasy, I i II 
ligi, przebywających na zgrupowaniach w Solparku. Ponadto dbali o porzą-
dek i ład publiczny na imprezach masowych i rozrywkowych organizowanych 
przez Urząd Gminy i GOK w Kleszczowie. W trakcie tych imprez i uroczysto-
ści nie odnotowano poważniejszych przypadków zbiorowego zakłócenia ładu 
i porządku publicznego, przestępstw o charakterze chuligańskim oraz czy-
nów skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu. 

Dokończenie w następnym wydaniu „Informatora Kleszczowskiego”.

Stan bezpieczeństwa  
w gminie Kleszczów

W

Jakie plany ma Fundacja?
kwietnia na stronie internetowej Fundacji Rozwoju 
Gminy Kleszczów zamieszczony został plan działania 

FRGK na rok 2015. W trzystronicowym dokumencie zostały po-
dane kwoty pieniędzy, które planuje się przeznaczyć na każdy 
z kilkunastu wyszczególnionych celów statutowych. Najwięk-
sze pozycje (po 200 tys. zł) stanowią wydatki na doskonalenie 
zawodowe i promocję gminy. O połowę mniej czyli po 100 tys. 
zł zarząd fundacji zamierza przeznaczyć na ochronę zdrowia 
oraz rozwój gospodarki. Fundacja podaje też kwoty, które prze-
znaczone będą na obsługę prawną i zewnętrzną FRGK, a tak-
że na administracyjne koszty funkcjonowania. 

Spośród zapisanych w planie zamierzeń warto zwrócić 
uwagę na zaakcentowanie sprawnej komunikacji z inwestora-
mi i mieszkańcami. Ma się to odbywać poprzez uruchomiony 
już portal www.kleszczow24.pl oraz biuletyn „Życie gospo-
darcze”. Podkreślono także potrzebę ożywienia przepływu in-
formacji pomiędzy inwestorami i innymi podmiotami działający-
mi na terenie gminy. Ma to być realizowane za pośrednictwem 
Klubu Przedsiębiorców, za którego lepsze funkcjonowanie ma 
odpowiadać jeden z członków zarządu FRGK.

(s)
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mediach nadano już wiele ostrzeżeń w sprawie oszustw, 
których ofiarą padają najczęściej osoby w starszym wie-

ku. Były reportaże, pokazujące takie zdarzenia, pojawiały się zale-
cenia, jak skutecznie chronić się przed oszustami. Mimo to ciągle 
słyszymy o kolejnych „wpadkach” i o wielotysięcznych kwotach, 
które tracą łatwowierni seniorzy. Policjanci zatrzymują kolejne 
osoby zajmujące się oszustwami, jednak na miejsce jednej roz-
bitej grupy oszustów pojawiają się kolejne. Tym ważniejsze jest 
więc, aby jak największa liczba osób, zwłaszcza starszych, mia-
ła świadomość tego w jaki sposób działają przestępcy i jak uchro-
nić się przed kradzieżą.

Za pośrednictwem „Informatora” przekazujemy naszym Czy-
telnikom zalecenia, które Powiatowa Komenda Policji w Bełchato-
wie podała na swojej stronie internetowej. Dotyczą one kolejnego 
- po metodzie „na wnuczka” - sposobu wyłudzania pieniędzy. To 
metoda „na policjanta”.

Jak działają sprawcy?
Sposób działania sprawców jest podobny. Najpierw wykonują te-

lefon podając się za członka rodziny (najczęściej wnuczka). Tłuma-
czą zmieniony głos chorobą lub wzbudzają poczucie winy w starszej 
osobie, z powodu tego, że go nie poznaje. Proszą o pożyczenie du-
żej sumy pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze mają zostać wykorzystane 
w celu pokrycia szkód po wypadku drogowym, na ważną operację, 
na zakup samochodu albo wakacji w promocyjnej cenie.

Oszuści są bezwzględni - umiejętnie manipulują rozmową tak, 
by uzyskać jak najwięcej informacji i wykorzystać starsze osoby.

Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do ofiary dzwoni 
kolejna - podając się za funkcjonariusza CBŚ lub Policji. Na ogół 
przestępca informuje rozmówcę o tym, że jest potencjalną ofiarą 
oszustwa. Mówi, że poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą 
wyłudzenia pieniędzy. Informuje o tym, że oszust został namierzo-
ny. Nalega, aby osoba pokrzywdzona wypłaciła określoną sumę 
pieniędzy z banku i przekazała ją wyznaczonej osobie lub pro-
si o wykonanie przelewu bankowego na wskazany numer konta.

„Fałszywy funkcjonariusz” podaje często wymyślone nazwi-
sko, a nawet numer odznaki, prosi aby nie przerywać rozmowy 
telefonicznej i wybrać numer na Policję. Wtedy inny głos w słu-
chawce przekonuje ofiarę, że bierze udział w akcji rozpracowa-
nia oszusta.

Sprawcy oszustw wywierają na ofiarach presję czasu. Nie dają 
chwili na zastanowienie się, czy sprawdzenie informacji o dzwo-

niącym. Przekonują starsze osoby, że ich pieniądze pomogą 
w schwytaniu przestępców. Mówią, że gotówka przechowywana 
na koncie nie jest bezpieczna, a oszust ma do nich łatwy dostęp. 
Przestępcy podając się za funkcjonariuszy, grożą konsekwencja-
mi prawnymi, jeżeli ich rozmówca nie będzie współpracował.

Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy 
znikają ze wszystkimi oszczędnościami ofiary.

Jak nie stać się ofiarą oszustów?
Przede wszystkim należy zachować ostrożność - jeżeli dzwo-

ni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i pro-
si o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie 
informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy 
w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy 
z banku wszystkich oszczędności.

Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, 
która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętaj-
my, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się 
rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów.

W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji 
NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach te-
lefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy niezna-
nej osobie.

W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając 
się przez telefon za policjanta - zakończmy rozmowę telefoniczną! 
Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak za-
reagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich.

Apel do młodych
Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - infor-

mujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które 
mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak za-
chować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o po-
życzenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie 
osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.

Spotykamy się nieraz z członkami rodziny, z którymi na co 
dzień nie mamy kontaktu. Wykorzystujmy okoliczności - tak obia-
dy świąteczne, jak i przypadkowe spotkania na ulicy i ostrzegajmy 
bliskich przed zagrożeniami.

Zwykła ostrożność może uchronić ich przed utratą zbieranych 
latami oszczędności.

(opr. s)

Szkolne wieści

å ciąg dalszy na str. 8

Drudzy w Regionalnym Turnieju Motoryzacyjnym
17 kwietnia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotr-
kowie Trybunalskim uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (17 
trzyosobowych drużyn) rywalizowali w Regionalnym Turnieju Mo-
toryzacyjnym. Aby awansować do części praktycznej należa-
ło uzyskać dobry wynik w teście z przepisów ruchu drogowego. 
W części praktycznej rozegrano trzy konkurencje: jazda motoro-
werem na czas po wyznaczonym torze, udzielanie pierwszej po-
mocy oraz jazda samochodem osobowym z talerzem stewarda.

Turniej był oceniany przez ze-
spół sędziowski, w skład którego 
weszli funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego piotrkowskiej 
komendy Policji, przedstawicie-
le WORD-u, Kuratorium Oświaty 
i Polskiego Związku Motorowego. 
Zwycięzcami zostali uczniowie 
ZSP nr 1 w Radomsku, a druży-
na Zespołu Szkół Ponagimna-
zjalnych w Kleszczowie (Kamil 

Zatorski, Adrian Pietrzyk, Mateusz Sołtys) uplasowała się na II miej-
scu. Warto dodać, że nasi uczniowie wywalczyli tak dobre miejsce po-
mimo tego, że nie wykonywali trzeciej ze wspomnianych konkurencji 
(nie posiadają jeszcze prawa jazdy kat. B). Nagrodą dla trzech najlep-
szych drużyn były puchary WORD- u i zestawy kluczy narzędziowych. 
Do eliminacji wojewódzkich awansowało sześć czołowych zespołów.

Dużo wiedzą o Marszałku
Zespół Szkół w Klukach był organizatorem Powiatowego Konkursu 
Historycznego „Marszałek Józef Piłsudski i jego czasy”. W konkursie 
organizowanym m.in. w celu uczczenia 80. rocznicy śmierci Marszał-
ka, wzięło udział 12 uczniów z sześciu szkół z terenu powiatu. Szko-
łę Podstawową im. J. Korczaka w Kleszczowie reprezentowali szó-
stoklasiści Daria Gajda i Kacper Kęsy. Oboje przygotowywali się do 
eliminacji podczas zajęć koła historycznego. Zadaniem uczestników 
było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, złożonego z 25 pytań 
dotyczących życia Józefa Piłsudskiego (1867-1935) oraz historii ziem 
polskich i II Rzeczypospolitej w latach życia Marszałka. Zwycięzca 
konkursu uzyskał 18 pkt., a Daria Gajda z wynikiem 17 pkt. uplaso-
wała się na II miejscu. Kacper Kęsy zdobył 14 pkt. i VI miejsce. W na-
grodę otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz oceny 
celujące z historii i WOS.

Oszustwa „na wnuczka”, „na policjanta”
W
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Święty Florian
izerunek rycerza, który gasi płonący budynek wodą wylewaną 
z drewnianego wiadra to jeden z najbardziej znanych wizerun-

ków świętych. Przedstawia on postać św. Floriana (Floriana von Lorch), 
żyjącego w latach 250-304. Urodził się w Enns, a jego życie przypadło 
na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powoła-
ny do armii cesarza rzymskiego - Dioklecjana. Został skazany na karę 
śmierci za to, że ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijań-
skimi. 4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns.

W miejscu pochówku św. Floriana wznoszone były świątynie, ale 
ponieważ plemiona najeźdźców niszczyły je, w V wieku szczątki mę-
czennika trafiły jako relikwie do kościołów w Rzymie, Rawennie i Bo-
lonii.

Do Polski sprowadzono jego relikwie w 1184 r. dzięki staraniom 
króla Kazimierza Sprawiedliwego. Kościół pod wezwaniem św. Floria-
na powstał na Kleparzu (dziś to dzielnica Krakowa). Legenda mówi, że 
początkowo relikwie miały trafić na Wawel, jednak wiozące je konie za-
trzymały się na Kleparzu i długo nie chciały ruszyć z miejsca. W tej sy-
tuacji zadecydowano o wybudowaniu tu nowej świątyni. Jej fundatorem 
był biskup krakowski Gedko. Wkrótce kult świętego rozszerzył się na 
całą diecezję krakowską, a później poznańską. Jego upowszechnianiu 
służyły liczne kazania i żywoty świętych.

Wizerunek świętego
Początkowo św. Florian był przedstawiany jako starzec w rzymskiej 

tunice, potem zaś jako rycerz w purpurowym płaszczu lub jako rzym-
ski wojownik, trzymający rozwinięty sztandar, czasem tarczę. Naczynie 
z wodą i płonący budynek u stóp świętego dodano do jego wizerunku 
w XV wieku. Poszukiwano wówczas patrona, który chroniłby cenny do-
bytek od ognia. Europa rozwijała się wtedy szybko, a wraz z rozwojem 
urbanistycznym narastało zagrożenie pożarowe.

W Polsce wizerunek św. Floriana z naczyniem wypełnionym wodą 
upowszechnia się od roku 1528 r. To rok wielkiego pożaru Krakowa, 
podczas którego wspomniany wcześniej kościół oraz część Kleparza 
cudownie ocalały.

Od kiedy św. Florian stał się na ziemiach polskich patronem straża-
ków? „Najprawdopodobniej nastąpiło to wraz z intensywnym rozwojem 
straży ogniowych w poł. XIX w.. Przykładem przyjmowania św. Floriana 
za patrona było założenie w Krakowie 29 listopada 1860 r. Towarzystwa 
Wzajemnych Ubezpieczeń od ognia im. Floriana”. Potocznie towarzy-
stwo nazywano „Florianką”. Jeszcze trudniej dociec od kiedy w Polsce 
zaczęto umieszczać wizerunek św. Floriana na strażackich sztanda-
rach. Najpewniej zjawisko to zrodziło się najwcześniej na ziemiach pol-
skich byłego zaboru austriackiego. Tam bowiem już od 1875 r. działał 
Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Królestwa Galicji i Lo-
domerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. Straże galicyjskie znalazły 
gotowy wzór symbolu na swoje sztandary od kolegów austriackich. Od-
tąd polskich strażaków nazywano „Rycerzami św. Floriana” lub krótko 
„Florianami”- czytamy w opracowaniu „Święty Florian w polskiej tradycji 
pożarniczej” autorstwa Heleny Witeckiej.

Towarzystwo św. Floriana powstało na ziemiach Królestwa Polskie-
go w 1915 r. Rok później zorganizowano Związek Floriański.

Figura św. Floriana 
przed OSP w Łękińsku

Na strażackich sztandarach 
Pierwsze sztandary straży ogniowych z widocznym na nich wize-

runkiem św. Floriana pojawiły się na ziemiach polskich już w czasie za-
borów. W okresie II Rzeczypospolitej na awersie sztandaru haftowano 
lub malowano wizerunek św. Floriana i hasła:„Bogu na chwałę, bliź-
niemu do pomocy”, „W jedności siła”, „Wszyscy za jednego, jeden za 
wszystkich”, „Święty Florianie módl się za nami”. Na rewersie umiesz-
czano zwykle godło państwowe, a wokół niego haftowano nazwę jed-
nostki i jej siedziby. Na sztandarach powstałych po roku 1949 nie znaj-
dziemy już wizerunku świętego. Komunistyczna ideologia sprawiła, 
że zamiast patrona na sztandarach mógł być umieszczany tylko znak 
związku i napis „W służbie Ojczyzny Ludowej”. Dzień strażaka obcho-
dzony był w trzecią niedzielę maja. Obchody te łączono z Tygodniem 
Ochrony Przeciwpożarowej. Zakazano celebrowania przez jednostki 
OSP obrzędów związanych z religią i kościołem oraz używania sztan-
darów z wizerunkiem świętego.

Ustrojowe zmiany z 1989 r. sięgnęły także organizacji strażackich. 
W 1991 r. Zarząd Główny ZOSP RP podjął uchwałę o zmianie symboliki 
związku i zatwierdził nowe wzory sztandarów. Miały one kształt kwadra-
tu. Awers w kolorze czerwonym był obszyty złotym galonem i opatrzo-
ny srebrnym napisem „W służbie Ojczyzny”. W środku płatu umieszcza-
no znak Związku OSP według wzorów z 1922 r. Dla rewersu sztandaru 
w kolorze niebieskim dopuszczono dwie wersje plastyczne. Pierwsza 
z nich to postać św. Floriana na tle krzyża. Druga wersja - hełm strażac-
ki na tle skrzyżowanych toporków oraz liście laurowe.

W 1992 r. ustanowiono wzór sztandaru dla jednostek Państwowej 
Straży Pożarnej. Zgodnie z nim wizerunek św. 
Floriana wraz z nazwą jednostki jest umiesz-
czany na rewersie sztandaru.

Nie tylko strażacki patron
Dodajmy, że w 1989 r. z inicjatywy Episko-

patu Polski przystąpiono do tworzenia duszpa-
sterstwa strażaków. Od 1990 r. w całym kraju 
są w dniu 4 maja organizowane uroczystości 
odpustowe ku czci św. Floriana. Kościół pod 
wezwaniem św. Floriana w Warszawie w 1991 
r. ustanowiono świątynią katedralną. Święty 
został mianowany nie tylko patronem tej świą-
tyni, ale również całej diecezji warszawsko-
-praskiej.

Wizerunek św. Floriana cieszy się ogrom-
ną popularnością wśród polskich strażaków. 
Przed siedzibami wielu jednostek OSP znaj-
dziemy rzeźby, odtwarzające jego postać. Ob-
razy pokazujące scenę gaszenia pożaru przez 
świętego Floriana znajdują się we wnętrzach 
strażackich remiz i w wydawnictwach firmowa-
nych przez stowarzyszenia OSP.

Na koniec warto dodać, że św. Florian nie 
jest wyłącznie patronem strażaków. Jest też 
opiekunem osób wykonujących inne zawody 
związane z ogniem: hutników, kominiarzy, 
garncarzy czy piekarzy.

JS

W
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å ciąg dalszy ze str. 6
Szkolne wieści Triumf mechatroników 

z Kleszczowa
Czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Mecha-

tronicznej odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Łowiczu. Szkoła ta gościła przedstawicieli 11 szkół ponadgim-
nazjalnych z całego kraju. Uczestnicy konkursu musieli się zmie-
rzyć z zadaniami testowymi przygotowanymi przez nauczycieli aka-
demickich.

Do części praktycznej zostały dopuszczone cztery najlepsze te-
amy. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie był repre-
zentowany w Łowiczu przez dwie drużyny: z klasy III T (Igor Kijow-
ski, Tomasz Ławski, Mikołaj Stelmaszyk) oraz z klasy IV T (Tobiasz 
Stolarski, Michał Szustakiewicz, Maciej Szymczak).

Naszym uczniom gratulujemy tak znakomitego wyniku. (s)

Wykonali najładniejsze kartki wielkanocne
Przed Świętami Wielkanocnymi uczniowie wszystkich klas SP 
w Kleszczowie brali udział w tematycznym konkursie plastycznym. 
W poszczególnych grupach wiekowych najwyżej zostały ocenione 
kartki świąteczne wykonane przez: ● kl. I - Zuzanna Górazda; kl. II - 
Maja Żarowska; ● kl. III - Weronika Różańska; ● kl. IV - Piotr Pirek; 
● kl. V - Amelia Ochnio; ● kl. VI - Katarzyna Nowacka.

Jak nie zatracić się w sieci?
13 kwietnia uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. J. Korcza-
ka w Kleszczowie obejrzeli spektakl profilaktyczny „Dzieci w sieci”. 
Aktorzy teatralni pokazali jak łatwo można stać się ofiarą Internetu. 
Jeden z chłopców, oszust podszywający się pod różne osoby, „zło-
dziej tożsamości” łamiąc kody, zmieniając hasła, szantażując i mani-
pulując, zachowując się wulgarnie i agresywnie, sprawiał, że bywal-
cy portalu społecznościowego „czuli się nikim”. Przesłanie spektaklu 
to próba zanegowania słynnej wśród młodzieży maksymy: „Jak Cię 
nie ma na Facebooku, to tak jakbyś wcale nie istniał”, to także poka-
zanie czym grozi zatracenie się w „nierealnym bycie”, który oferuje 
wirtualna sieć. Odpowiedzialność za swoje zachowanie należy brać 
nie tylko „w realu”, ale także posługując się Internetem.

Szkolne obchody światowego Dnia Ziemi
W kleszczowskim gimnazjum z okazji obchodów Dnia Ziemi zapo-
wiedziane zostały m.in.: wystawa prac autorskich i fotografii, lekcja 
zumby, międzyklasowy turniej piłki nożnej oraz happening dla Zie-
mi. Najważniejszą częścią tegorocznego Dnia Ziemi, obchodzone-
go pod hasłem „Ludzie listy piszą”, miało być pisanie listów do Zie-
mi, dotyczących np. problemów ekokonsumpcji czy ograniczania 
ilości odpadów. Organizatorzy zapowiedzieli, że najciekawsze listy 
zostaną umieszczone m.in. na stronie internetowej oraz facebooko-
wym profilu szkoły.
„Listy do Ziemi” to proekologiczna, ogólnopolska akcja edukacyjna 
zainicjowana przez Fundację Arka w 2013 roku. Więcej informacji 
o akcji można uzyskać pod adresem http://listydlaziemi.pl.

Finał Konkursu Matematycznego PANGEA
17 kwietnia w auli Akademii Finansów i Biznesu Vistula University 
w Warszawie odbył się finał Międzynarodowego Konkursu Matema-
tycznego PANGEA. Ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łę-
kińsku do etapu finałowego zakwalifikowali się dwaj uczniowie kla-
sy VI: Marcel Kozłowski i Jakub Pacholik. Wyniki zostaną ogłoszone 
na początku maja.

„Przygoda z językiem hiszpańskim”
W ramach realizowanego w SP Kleszczów projektu „Szkoła Współ-
pracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej 
szkoły” klasa I b gościła Katarzynę Matlingiewicz - mamę ucznia 
tej klasy Jakuba, a zarazem nauczycielkę kleszczowskiego liceum. 
Podczas prowadzonej przez nią lekcji „Przygoda z językiem hisz-
pańskim” uczniowie wykonywali flagę kraju, w którym język hisz-
pański jest językiem urzędowym, poznawali podstawowe tradycje 
i święta obchodzone w Hiszpanii. Uczyli się też używać podstawo-
wych zwrotów grzecznościowych w języku hiszpańskim.

Start do kariery
Uczniowie Technikum Nowoczesnych Technologii uczestniczą 
w projekcie „Start do kariery”, który ma im dostarczyć aktualnej wie-
dzy o rynku pracy oraz ułatwiać podejmowanie świadomych decy-
zji o wyborze zawodu. 10 kwietnia w trakcie zajęć warsztatowych 
uczniowie zdobywali wiedzę o tym, jak zakłada się własną działal-
ność gospodarczą. Materiały dotyczące wspomnianego projektu 
zamieszczane są na platformie internetowej „Start do kariery”. Moż-
na tu znaleźć m.in. informacje przydatne przy poszukiwaniu i wy-
borze pracy. Opracowano z wykorzystaniem informacji 

i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

å ciąg dalszy ze str. 1

Poszukuję fryzjera/ki. 
Miejsce pracy Bełchatów. 

Tel. 605 325 655. 

Do wynajęcia powierzchnia biurowa: 
50, 75, 85 i 235 m2 w nowym budynku 

w ścisłym centrum Bełchatowa 
przy ul. Kościuszki 17. 

Lokale wykończone pod klucz, wyposażone w nie-
zbędną infrastrukturę techniczną (w tym klimatyza-
cja, c.o. miejskie). Niskie koszty eksploatacji. Po-
dział powierzchni według specyfikacji najemcy.

Tel. 605 325 655. 

GOK informuje i zaprasza
Majowe warsztaty fotograficzne

Zainteresowani udziałem w warsztatach powinni zgłosić się do 
GOK w Kleszczowie w terminie do 7 maja. Najlepsze zdjęcia zosta-
ną zaprezentowane szerszej publiczności podczas wystaw organi-
zowanych w trakcie tegorocznych  świąt gminnych. Pierwszą oka-
zją będą majowe obchody 25-lecia Samorządnej Gminy Kleszczów.

Wystawa na zakończenie cyklu zajęć tkackich 
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na wystawę, 

kończącą serię warsztatów tkackich. Wystawa dostępna od  2 maja  
w holu GOK w Kleszczowie. 

Ekspozycja ta jest efektem dwumiesięcznej pracy uczestników, 
pod okiem artysty Józefa Jakubczyka. W swoich pracach uczestni-
cy wykorzystywali tylko naturalną, owczą wełnę. Na jedną kompo-
zycję zużyli kilkaset kolorowych nitek. 
Każdy wątek ma swoje właściwe miej-
sce i odgrywa ściśle określoną rolę. 
Tworzenie takich dzieł jest bardzo 
czasochłonne. Takie naturalne dzie-
ła sztuki są w stanie stworzyć ciepłą 
atmosferę również w nowoczesnych 
wnętrzach. Na wystawę serdecznie 
zapraszają uczestnicy: Janina Gieroń, 
Jadwiga Cieślak, Urszula Michałek, Halina Chrząszcz, Halina Sko-
czyńska, Urszula Dubielczyk, Alicja Bujacz, Teresa Domagała oraz 
organizator - Gminny Ośrodek Kultury.
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż drewna pozyskanego w ramach trzebieży 
drzewostanu z działki nr 1585/1 położonej w obrębie Kleszczów.

1. Ilości drewna.
Drewno ułożone w stosy znajduje się na działce 1585/1 w Kleszczowie przy 
ul. Miłej oraz ul. Jaśminowej. Całkowita ilość drewna - 68,91 m3  sortyment 
- drewno opałowe 100%. Skład gatunkowy: brzoza, sosna. Świadectwo 
legalności pozyskania drewna nr 3279, 3280. 
2. Informacje ogólne.
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego składowania. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży.
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto za drewno 
w wysokości 

Sortyment Cena za 1 m3

opał sosna 118,80 zł
opał brzoza 172,80 zł

Stosy ułożone przy ul. Miłej
Numer stosu Gatunek ilość w m3 Cena wywoławcza

83917 brzoza 3,03 523,58 zł
83918 brzoza 2,40 414,72 zł
83919 brzoza 2,87 495,94 zł
83920 brzoza 5,60 967,68 zł
83921 brzoza 3,97 686,02 zł
83922 sosna 2,21 262,55 zł
83923 sosna 2,37 281,56 zł
83924 sosna 1,63 193,64 zł
83925 sosna 2,30 273,24 zł
83926 sosna 16,07 1909,12 zł
83927 sosna 12,38 1470,74 zł

Stosy ułożone przy ul. Jaśminowej
Numer stosu Gatunek ilość w m3 Cena wywoławcza

83928 sosna 2,66 316,01 zł
83929 sosna 4,01 476,39 zł
83930 sosna 4,58 544,10 zł
83931 sosna 2,83 336,20 zł

4. Termin realizacji.
Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy składowe oferty.
Oferta składa się z oferty cenowej, sporządzonej wg załączonego wzoru.
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
•	 wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie 

zapewniającej pełną czytelność jej treści,
•	 ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności,
•	 ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu,
•	 wymaga się, by oferta była podpisana - każda strona oferty, przez osobę 

lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań,
•	 oczekuje się, by wszystkie strony oferty były ponumerowane,
•	 wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny 

i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być 
opatrzone datą dokonania poprawki.

Oferta będzie umieszczona w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:
Sprzedaż drewna pochodzącego z trzebieży drzewostanu 

z działki nr 1585/1 położonej w obrębie Kleszczów.

7. Terminy.
Termin składania ofert upływa z dniem 5.05.2015 r. o godz. 1500. Miejscem 
składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie. Termin otwarcia 
ofert: 5.05.2015 r. o godz. 1515. Otwarcie nastąpi na sali nr 16 w siedzibie 
UG w Kleszczowie.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto. 
Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto 
za drewno.
9. Postanowienia końcowe.
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-
sprzedaży, której termin podpisania ustali Urząd Gminy w Kleszczowie.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest wzór oferty cenowej.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 
podania przyczyn.

……………………………………………………………..
pełna nazwa oferenta oraz adres

Wójt Gminy Kleszczów

……………………..
 miejscowość, data 

OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż 
drewna pochodzącego z trzebieży drzewostanu z działki nr 1585/1 położonej 
w obrębie Kleszczów oferujemy cenę na zakup drewna wchodzącego 
w skład przetargu 

Numer stosu Gatunek Cena zł Cena słownie

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z którego 
będziemy odbierać drewno i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Zobowiązujemy 
się, w przypadku wygrania przetargu, do zawarcia stosownej umowy po 
otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej oferty.

……………………………
czytelny podpis

Sprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 8 arów 

w miejscowości Łękińsko. 
Tel. 604-962-510.

Firma KONSERWATOR 
poszukuje sprzątaczki 

do pracy w Żłobnicy, ul. Milenijna 5. 
Szczegółowych informacji udziela 

p. Krystyna Pałka, Tel. 44 731-49-23.
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Prosto z SOLPARKU S p o r t

S p o r t

S p o r t

Do sprzedania 
gospodarstwo rolne 

z budynkami. 
Czyżów 9, gmina Kleszczów. 

Tel. 668-900-763.

Firma remontowo-budowlana 
oferuje usługi:

l budowa i remonty domów
l docieplenia budynków

l wykończenia wnętrz
l i inne

Tel. kontaktowy 663-308-889.

Firma DAKO-BHP Damian Szymanek 
oferuje usługi z zakresu:
v doradztwo-szkolenia BHP

v dokumentacje BHP (instrukcje, protokoły 
powypadkowe, itp.)

v nadzór BHP i PPOŻ
v szkolenia PPOŻ 

v i inne
Tel. kontaktowy 793-442-004

14 Ogólnopolska Konferencja Baseny Polskie
W dniach 16-17 kwietnia odbyła się 14 Ogólnopolska Konferen-
cja Baseny Polskie. Tym razem przedstawiciele branży baseno-
wej z całej Polski spotkali się w ośrodku SOLPARK w Kleszczowie. 
W trakcie dwudniowych obrad zaprezentowano szereg ciekawych 
prelekcji dotyczących m.in. właściwego zarządzania pływalniami 
czy bezpieczeństwa na obiekcie. Zaprezentowano nowe materia-
ły i technologie wykorzystywane w trakcie remontów i moderniza-
cji mające na celu m.in. optymalizację kosztów eksploatacyjnych 
obiektów basenowych. Udział w tejże konferencji był znakomitą 
okazją do wymiany doświadczeń, zapoznania się z innowacyjnymi 
technologiami oraz zdobycia cennych informacji i kontaktów.

Lekkoatleci w Spale
Indywidualnych Halowych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS 
Województwa Łódzkiego w Lekkiej Atletyce, które odbyły 

się w COS w Spale uczestniczyło 38 uczniów ZSP Kleszczów. Naj-
lepsze wyniki osiągnęli: ● Weronika Chojka – I m. na 60 metrów, 
I m. na 200 metrów, ● Elżbieta Zawisza – I m. w skoku wzwyż, ● 
sztafeta dziewcząt (Julia Derek, Klaudia Polak-Grudzińska, Alek-
sandra Klewin, Weronika Chojka) – I m. w biegu 4x200 m, ● Mar-
ta Olczyk – I m. na 800 metrów, ● Jędrzej Sidoruk – II m. na 60 
metrów, ●  Aleksandra Klewin – III m. na 60 metrów, III m. na 200 
metrów, ● Karolina Iznerowicz – III m. na 800 metrów, ● Marty-
na Szmigielska – III m. w pchnięciu kulą, ● Tomasz Wypych – 
III m. w pchnięciu kulą, ● Łukasz Danielski – III m. w trójskoku. 
Opiekunami na zawodach byli: Marcin Szymak i Robert Pawlicki.

Wygrana Filipa
Świeciu nad Wisłą odbyły się zawody o Puchar Pomo-
rza w shorin-ryu karate. Wśród 70 zawodników z całej 

Polski startowało trzech 
młodych karateków Omegi 
Kleszczów.

Znakomicie spisał się Fi-
lip Anszperger (na zdjęciu – 
w środku), który zajął pierw-
sze miejsce w konkurencji 
kata (11-12 lat). Karol Tom-
czyk uplasował się na szó-
stej pozycji, a Jakub Mazur 
- na siódmej.

Awans piłkarzy ZSP Kleszczów
kwietnia w Pajęcznie odbył się turniej piłki nożnej na szcze-
blu rejonowym w ramach Licealiady. Zawodnicy Zespo-

łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie rozegrali trzy mecze 
(z Radomskiem 1:0, z Piotrkowem Tryb. 1:1, z Działoszynem - 3:0) 
i uzyskali awans do finału wojewódzkiego. Skład drużyny ZSP: Kac-
per Lipertowicz, Hubert Zarzeczny, Mateusz Roczek, Miłosz Dą-
browski, Przemysław Dawid, Adam Mielczarek, Tobiasz Stolar-
ski, Sebastian Mozdrzeń, Kamil Kłyszewski, Mateusz Maciaszek, 
Dominik Stępień, Łukasz Danielski, Przemysław Aleksandrowicz. 

I turniej bowlingu
W I turnieju bowlingu o Puchar Prezesa SOLPARKU wzięło udział 
kilka dwuosobowych drużyn. W turnieju należało się wykazać grą 
zespołową i dobrze zaplanowaną taktyką. W każdej z rund rzut mu-
siała oddać zarówno jedna, jak i druga osoba z drużyny. Najlepiej 
wypadła drużyna Bowling Bełchatów, którą tworzyli Jakub Majchrzak 
i Agnieszka Cydzik. W finale „ograli oni” parę Piotr Zientarski - Michał 
Ostafiejczuk, reprezentującą Omega Team. Trzecie miejsce i brązo-
wy medal przypadł w udziale drużynie Prezesi, którą utworzyli Jan 
Gurazda i Adam Niedbała.
Zwycięzcy otrzymali główne trofeum - Puchar Prezesa SOLPAR-
KU, a wszystkie najlepsze zespoły - medale, dyplomy i nagrody rze-
czowe. Turniej stał na wysokim poziomie, a zwycięzcy poszczegól-
nych partii niejednokrotnie kończyli z wynikiem przewyższającym 
150 punktów. Indywidualnie najlepszy wynik zanotowała drużyna 
Prezesi, która w meczu grupowym z Jurczyk Team zgromadziła 176 
punktów.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy jak najczęściej na naszą krę-
gielnię!

W

W

17
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
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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

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?

Głośniej o sportowcach z Łękińska
przyjemnością czyta się informacje o sukcesach odnoszonych przez uczniów 
niewielkiej Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Godne odnotowania są wyniki kilku 

chłopców w Indywidualnych Halowych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS Woj. Łódzkiego 
w LA w Spale. Sergiusz Urbaniak wywalczył II miejsce w biegu na 200 m i III m. w bie-
gu na 60 m, natomiast IV miejsce w biegu sztafetowym wywalczyli Kamil Kałużny, Jakub 
Miarka, Mateusz Miarka i Sergiusz Urbaniak.

Bardzo duży suk -
ces odniosła także pił-
karska drużyna uczniów 
z Łękińska uczestniczą-
ca w powiatowych roz-
grywkach halowej piłki 
nożnej. Chłopcy zdobyli 
pierwsze miejsce. Skład 
drużyny: Kamil Kałuż-
ny, Konrad Pulwert, Ser-
giusz Urbaniak, Marcel 
Kozłowski, Bartłomiej 
Dziadowiec, Jakub Miar-
ka, Mateusz Miarka, Ja-
kub Bednarski, Michał 
Garbaciak i Eryk Krzym-
piec.

Jak grają piłkarze?
III liga
19.04. - Omega - Pilica Białobrzegi 2:0
22.04. - Radomiak Radom – Omega 1:0
26.04. – Omega - Sokół Aleksandrów 

Łódzki 2:0
Omega zajmuje 10. miejsce w tabeli i zgro-

madziła 33 pkt. Lider Radomiak Ra-
dom ma 61 pkt. 

Klasa okręgowa
18.04. – LKS Start Niechcice – Omega 

II 0:1
26.04. – Omega II – LKS Zjednoczeni 

Gmina Bełchatów 1:2

Po tych meczach rezerwy LKS Omega 
Kleszczów zajmują szóste miejsce w ta-
beli i mają dorobek 32 pkt. Lider (LKS 
Zjednoczeni) zgromadził dotychczas 47 
pkt.

Klasa B
19.04. LKS Warta-Carbo Pławno – KS 

Alfa 2:2
25.04. KS Alfa – LZS Victoria Woźniki 0:3
Drużyna Alfy Kleszczów zajmuje w tabe-
li wysokie, trzecie miejsce. Liderem jest 
Victoria Woźniki.

Z
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Na

W gminnej bibliotece
Zmiany w filiach

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zapowiedziała zmiany 
w godzinach otwarcia swoich filii w Łękińsku i Żłobnicy. Od 1 maja 
filie biblioteczne będą nieczynne w soboty. Czytelnicy będą mogli je 
odwiedzać w następujące dni:
Filia Biblioteczna w Łękińsku
l poniedziałek - 11.00-18.00; l środa - 11.00-18.00; l piątek - 
11.00-18.00
Filia Biblioteczna w Żłobnicy
l poniedziałek - 11.00-18.00; l wtorek - 11.00-18.00; l czwartek - 
11.00-18.00
Gminna Biblioteka Publiczna będzie czynna jak dotychczas czyli 
w każdy dzień z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 10.00-18.00.

Pisarze goszczą w Kleszczowie
15 i 16 kwietnia Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie go-

ściła Zofię Stanecką - autorkę wielu bajek i opowiadań dla dzieci, 
pełnych mądrości i ciepłego humoru. Największą popularność przy-
niosły jej książki z serii „Basia” opowiadające o małej dziewczynce 

z Polski, która próbuje zrozumieć 
otaczający ją świat i poradzić sobie 
w trudnych sytuacjach.

W trzech oddzielnych spo-
tkaniach autorskich uczestniczyły 
dzieci z przedszkoli w Łękińsku, 
Kleszczowie i Łuszczanowicach. 
Pisarka przeczytała opowiadanie 
o perypetiach Basi z katarem. Po-
tem opowiedziała o tym, jaką drogę 
musi pokonać tekst literacki, aby 
mógł trafić do nas w formie książki. 
Przedszkolaki bawiły się w ilustra-

torów książek, malując wymarzonego kota. Na koniec spotkania mo-
gły kupić książki z dedykacją autorki.

Kolejne spotkania autorskie zorganizowane w kwietniu i plano-
wane w maju z inicjatywy GBP w Kleszczowie:
•	 Agnieszka Tyszka - 21 kwietnia - SP Kleszczów (klasy III),
•	 Renata Piątkowska: 23 kwietnia - SP Kleszczów (kl. IV-VI); 24 

kwietnia - SP Łękińsko (kl. IV-VI),
•	 Arkady Fiedler - 6 maja -  Gimnazjum w Kleszczowie,
•	 Rafał Witek - 8 maja - SP Łękińsko (klasy I-III),
•	 Jack Lance - prawdopodobnie 21 maja - ZSP w Kleszczowie.

Gdzie szukać informacji o nowościach?
W styczniu Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie urucho-

miła swój profil na Facebooku. Za jego pośrednictwem najszybciej 
można dowiedzieć się o tym, jakie nowe tytuły wzbogaciły zasoby 
książek oraz multimediów. Zaglądając na wspomniany profil dowie-
dzieliśmy się, że dzięki marcowym zakupom dość znacznie wzboga-
ciły się półki z filmami. Nowe filmy w zbiorach GBP to m.in.: „Bogo-
wie” reż. Łukasz Palkowski, „Miasto 44” reż. Jan Komasa, „Służby 
specjalne” reż. Patryk Vega, „Pożądanie” reż. Lisa Azuelos, „Sędzia” 
reż. David Dobkini, „Gra o tron - sezon 4” reż. Daniel Brett Weiss 
oraz „Magia w blasku księżyca” reż. Woody Allen, „Zanim zasnę” 
reż. Rowan Joffe, „Zaginiona dziewczyna” reż. David Fincher oraz 
„Szczęściarz” reż. Scott Hicks. Nowości zakupione z myślą o dzie-
cięcej widowni to m.in. „Pudłaki”, „Mój przyjaciel Delfin 2”, „Jak wy-
tresować smoka 2”, „Piłkarzyki rozrabiają”.

O biblioteczne nowości można dowiadywać się także na stronie 
internetowej www.biblioteka.kleszczow.pl w zakładce „Nowości”. 

(s)

„Pamiętajmy o ogrodach”
jubileuszowe dziesiąte Piotrkowskie Targi Ogrodnicze 
„Pamiętajmy o ogrodach”, zorganizowane przez Łódzki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przy-
było ponad 160 liczących się w branży ogrodniczej firm z całego 
kraju. Tereny wystawowe odwiedziło kilka tysięcy zwiedzających 
i kupujących. Urząd Gminy w Kleszczowie zorganizował dla zain-
teresowanych mieszkańców wyjazd na piotrkowskie targi. Z oferty 
skorzystało 24 mieszkańców.  

Na 2 hektarach powierzchni wystawienniczych pojawiło się, jak 
zwykle, wiele nowości ogrodniczych – rośliny, gatunki drzew i krze-
wów. Mimo dużego nasycenia rynku krzewami róż, na targach zna-
lazło się sporo producentów oferujących ten asortyment w kilku-
dziesięciu odmianach. Wyjątkowo dobrze sprzedawały się jałowce, 
tuje, świerki, a także dekoracyjne magnolie oraz krzewy jagodowe, 
aronia, wiśnie i śliwy. Ze względu na spóźniającą się wiosnę nieco 
mniejsze było zainteresowanie kwiatami balkonowymi wrażliwymi 
na chłody. Zainteresowaniem cieszyły się sadzonki nowych odmian 
poziomek i truskawek. A ci, co nabyli materiał szkółkarski, sadzon-
ki bylin i roślin skalnych, mogli zwrócić się do fachowców zajmują-
cych się aranżacją ogrodów, którzy chętnie podpowiadali, jak stwo-
rzyć z nich ciekawe kompozycje. 

Osoby odwiedzające tar-
gi miały okazję, by poznać ofer-
tę projektantów i wykonawców te-
renów zielonych. Nie zawiedli się 
również ci, którzy szukali mebli 
do swoich ogrodów. Nie zabra-
kło elementów małej architektury, 
a także nasion, narzędzi i sprzę-
tu ogrodniczego, podłoży i nawo-
zów. 


