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Goście z Ukrainy
Sześć dni (od 6 do 12 maja) spędziła w Kleszczowie delegacja 

uczniów i ich opiekunów ze szkoły Centrum Nadziei w Równem. Po-
byt służył nie tylko bliższemu poznaniu Gimnazjum im. Wł. St. Rey-
monta w Kleszczowie oraz samej gminy Kleszczów. Jeden dzień 
goście poświęcili na odwiedzenie Warszawy.

Więcej na str. 7

Dokąd wyjadą w wakacje?
Nad Bałtykiem, na Pojezierzu Mazurskim, w polskich górach 

oraz na Słowacji będą wypoczywać podczas zbliżających się wa-
kacji uczniowie i studen-
ci, mieszkający na tere-
nie naszej gminy. Gminny 
Ośrodek Kultury podał 
dokładne terminy i miej-
sca, w których zorganizo-
wane zostaną tegorocz-
ne obozy.

Więcej na str. 12

Napisali dyktando
W tym roku napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń osób chęt-

nych do napisania Dyktanda Kleszczowskiego. Było ich aż 196, 
ale w niedzielę 20 maja, 
w  dn iu  wyznaczonym 
przez organizatora do 
przeprowadzenia konkur-
su ortograficznego, do pi-
sania w auli SOLPARKU 
zasiadło 168 osób. Osta-
tecznie swoje prace do 
oceny oddało 158 uczest-
ników.

Więcej na str. 7

Rodzinny piknik w Solparku
W niedzielę 3 czerwca na dziedzińcu SOLPARKU odbędzie się 

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Bezpłatne atrakcje, rodzin-
ne konkursy, wielkie grillowanie, to tylko część tego co przygotowa-
no na tę wyjątkową okazję. 

Impreza potrwa od godz. 14 do 18. SOLPARK zaprasza dzie-
ci z rodzicami.

30 maja w Szkole Podstawowej w Kleszczowie odbędzie się 
piknik „Kleszczów Kocha Rower”. Impreza organizowana od godz. 
11 przy współudziale Urzędu Gminy w Kleszczowie oraz Fundacji 
KULT z Wrocławia, posłuży m.in. popularyzacji bezpiecznego ko-
rzystania z rowerów oraz doskonaleniu techniki jazdy.

Dla uczestników zostały przygotowane: ● tor „pumptrack”, ● 
miasteczko ruchu drogowego, ● darmowy serwis rowerowy, ● szko-
lenia i zawody, ● konkursy z nagrodami.

Piknik będzie też okazją do edukowania najmłodszych rowerzy-
stów w zakresie przepisów ruchu drogowego, odnoszących się do 
osób korzystających z jednośladów. 

***
W czerwcu ub. roku taka impreza odbyła się po raz pierwszy 

w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Łękińsku oraz na terenie 
tamtejszego miasteczka ruchu drogowego. Liczymy na to, że w tym 
roku nie zabraknie na niej uczestników sprzed roku i przybędą też 
mieszkańcy, których zainteresuje piknikowa forma popularyzacji 
jazdy na jednośladzie. Popołudniowa część imprezy, zaplanowanej 
aż do godz. 18, będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

DO ZOBACZENIA!

Przewodniczący Rady Gminy
MICHAŁ MICHAŁEK

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom, zarówno ma-
łym, jak i prawie już dorosłym składamy serdeczne życze-
nia. Życzymy Wam śmiałości w stawianiu kolejnych życio-
wych kroków i odwagi w pokonywaniu kolejnych przeszkód. 
W świecie coraz ciekawszych zabaw i rozrywek nie zapomi-
najcie o nauce. Korzystajcie z każdej okazji do zdobywania 
wiedzy - od rodziców, od bliskich i od nauczycieli. Przekona-
cie się, że wiedza i doświadczenie staną się najważniejszym 
kapitałem w Waszym dorosłym życiu.

Życzymy Wam, by dzień 1 czerwca był wyjątkowo miły, 
wypełniony zabawą, radością i uśmiechem.
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KRÓTKO maja nastąpiło czasowe zamknię-
cie dla ruchu drogowego jedynego 

obecnie skrzyżowania w Łuszczanowicach, 

wyposażonego w sygnalizację świetlną. 
Jest to skrzyżowanie drogi głównej pro-
wadzącej przez Łuszczanowice z drogą, 
która stanowi przedłużenie ul. Sportowej.

Został natomiast otwarty dla ruchu 
odcinek przebudowywanej drogi powiato-
wej nr 1921E - od skrzyżowania ul. Łącz-
nej z ul. Przemysłową (w tym miejscu 
jest teraz rondo) w kierunku Łuszczano-
wic i dalej, przez nowe rondo, w kierunku 
Chorzenic. Do 8 ton ograniczono tonaż 

samochodów, poruszających się tą drogą. 
Prosimy o uważne korzystanie z tego 
odcinka, bo nadal trwają tu prace bru-
karskie, napotkamy także pojazdy, ob-
sługujące prowadzoną inwestycję.

Przebudowaną drogą od nowego 
ronda w kierunku Łuszczanowic Ko-
lonii poruszają się głównie mieszkań-
cy, dojeżdżający do swoich posesji 
oraz pojazdy firm wykonujących zle-
cone przez gminę inwestycje. Ktoś, 
kto chciałby tędy pojechać w kierun-
ku Antoniówki, albo drogą przez las 

Roboty na  drogach,   utrudnienia w ruchu

Droga już przebudowana, ale przy chod-
nikach jeszcze pracują
Droga już przebudowana, ale przy chod-
nikach jeszcze pracują

Tak wygląda nie wykończone jeszcze rondo 
w Łuszczanowicach
Tak wygląda nie wykończone jeszcze rondo 
w Łuszczanowicach

Dokończą kadencję w niepełnym 
składzie
10 maja komisarz wyborczy w Piotrkowie Trybu-
nalskim podjął decyzję o tym, że nie będzie ogła-
szał wyborów uzupełniających do Rady Gmi-
ny Kleszczów w okręgu wyborczym nr 10. Rada 
pracuje w niepełnym, 14-osobowym składzie po 
tym, jak 30 marca br. wydane zostało przez ko-
misarza wyborczego postanowienie w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Kazi-
miery Tarkowskiej. Decyzja ta jest wynikiem pro-
cesu sądowego, który zakończył się prawomoc-
nym wyrokiem.

Sprawdzali stan użytków zielonych
Przedstawiciele Instytutu Technologiczno-Przy-
rodniczego z Bydgoszczy od 21 do 25 maja wyko-
nywali na terenie gminy Kleszczów przeglądy sta-
nu trwałych użytków zielonych. Jak co roku ich cel 
to ustalenie aktualnego zasięgu leja depresji, spo-
wodowanego działalnością Kopalni Węgla Brunat-
nego Bełchatów i ocena jego wpływu na plonowa-
nie łąk w pierwszym pokosie.

Dostawa kompostowników
Dla mieszkańców gminy, którzy wyrazili chęć kom-
postowania bioodpadów (skoszonej trawy, resz-
tek roślin oraz odpadków powstających w kuchni) 
zostało zakupionych 60 kompostowników. Ich do-
stawę Urząd Gminy zlecił firmie EKOBAT z Łodzi. 
Zakup urządzeń, dzięki którym zmniejszy się ilość 
odpadów, trafiających na składowiska, kosztował 
ponad 23,3 tys. zł brutto. Osoby, które wcześniej 
zadeklarowały chęć korzystania z kompostowni-
ków otrzymały je bezpłatnie w formie użyczenia. 
Dostawą zajął się Zakład Komunalny „Kleszczów”.

Inwentaryzacja wyrobów 
z azbestem
Na terenie niektórych gospodarstw w gminie 
Kleszczów znajdują się nadal wyroby, zawierają-
ce szkodliwy, rakotwórczy azbest. Są to głównie 
eternitowe pokrycia dachów domów i budynków 
gospodarczych. 23 kwietnia gmina zawarła umo-
wę z firmą Green-Key na wykonanie inwentaryza-
cji wyrobów zawierających azbest oraz opracowa-
nie „Aktualizacji programu usuwania azbestu dla 
Gminy Kleszczów”. Koszt tych prac oszacowano 
na kwotę 16.850 zł brutto. Do 18 maja w wielu go-
spodarstwach na terenie gminy ankieterzy zbiera-
li informacje dotyczące ilości wyrobów, zawierają-
cych azbest.

Zawody strażackie
W rekreacyjnych zawodach zręcznościowych stra-
żaków, które na boisku w Łuszczanowicach odby-
ły się 1 maja, wzięło udział 7 drużyn, reprezentują-
cych jednostki OSP z gminy Kleszczów. Druhowie 
rywalizowali w sześciu konkurencjach: strzał na 
bramkę, sztafeta, bieg w workach, rzut piłką le-
karską, rzut lotką i przeciąganie liny. Zwycięstwo 
odniosła reprezentacja OSP Łuszczanowice (195 
pkt.) przed OSP Łękińsko (180 pkt.) i OSP Czy-
żów (165 pkt.). JS

Kleszczów wśród najlepszych w kraju
mina Kleszczów została wyróżniona w ogólnopolskim rankingu Perły Samorzą-
du 2018. W kategorii gmin wiejskich uznano nasz samorząd za jeden z dziesięciu 

najlepszych w kraju. Uroczysta gala 
wręczenia nagród odbyła się 17 maja 
w Gdyni, w wyjątkowych wnętrzach 
Muzeum Emigracji. Kleszczowski sa-
morząd reprezentował sekretarz gmi-
ny, Kazimierz Hudzik.

„Perły Samorządu” przyznano już 
po raz szósty. Celem rankingu, orga-
nizowanego przez redakcję „Dzien-
nika Gazety Prawnej”, jest nagrodze-
nie najlepszych polskich samorządów, 
które wyróżniają się w sposób szcze-
gólny poprzez realizacje zadań na po-
ziomie wyższym, bardziej zaawanso-
wanym i kompleksowym niż pozostali. 

W tegorocznym rankingu kapituła składająca się 
z ekspertów w dziedzinie samorządu terytorialnego, 
sprawdzała jak samorządy radzą sobie z zadaniami 
z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, poprawy jako-
ści powietrza w gminie, współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi. Pod lupę wzięto również finan-
se, atrakcyjność oferty inwestycyjnej oraz zachęty 
dla inwestorów.

Plebiscyt był zwieńczeniem dwudniowego 
Kongresu Perły Samorządu, odbywającego się 
w dniach 17-18 maja w Pomorskim Parku Nauko-
wo-Technologicznym w Gdyni. W wykładach i pa-
nelach dyskusyjnych poświęconych lokalnym pro-
blemom i wyzwaniom uczestniczyli przedstawiciele 
administracji lokalnej, agend rządowych, biznesu, 
nauki i mediów.

MSz
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Warto korzystać z Alertownika  
albo SMS Alert
Komunikaty informujące o ważnych wydarzeniach, 
a także ostrzeżenia pogodowe, rozsyłane przez 
Urząd Gminy trafiają bezpośrednio do tych miesz-
kańców, którzy zdecydowali się na korzystanie 
z aplikacji Alertownik. Ta bezpłatna aplikacja, po-
brana na własnego smartfona, umożliwia też miesz-
kańcom zgłaszanie do Urzędu Gminy np. informacji 
o niebezpiecznych dziurach w drodze, o uszkodzo-
nych urządzeniach na placu zabaw, o niepalącej 
się latarni.
Z aplikacji Alertownik można korzystać, pobierając 
ją bezpłatnie ze strony https://alertownik.pl/. Moż-
na też ją pobrać za darmo ze sklepów Google Play 
i AppStore.
Mieszkańcy naszej gminy, którzy nie będą chcie-
li w swoich smartfonach instalować wspomnianej 
aplikacji, mogą otrzymywać ważne powiadomienia 
z Urzędu Gminy za pośrednictwem SMS. Aby za-
mówić subskrypcję SMS należy wysłać esemesa 
o treści Al.Kleszczow.tak na numer 4628. W do-
wolnym momencie można dezaktywować powia-
domienia SMS, wysyłając tekst Al.Kleszczow.nie 
na numer 4628.
Aktywacja SMS Alert kosztuje mieszkańca gminy 
tyle, co jednorazowa opłata za zwykły SMS (zgodna 
z cennikiem operatora).

Do 8 czerwca zapisy na zimowiska
Wcześniej niż w poprzednich latach, bo już od po-
łowy maja Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie 
prowadzi zapisy uczniów i studentów na tygodnio-
we obozy zimowe, które zostaną zorganizowane 
podczas ferii w 2019 roku. Zapisy potrwają do 8 
czerwca. Przypominamy, że uczestnicy będą po-
dzieleni na grupy wiekowe: ● uczniowie klas I-III 
szkół podstawowych; ● uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych; ● uczniowie klas VII-VIII szkół pod-
stawowych oraz gimnazjaliści;● uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych i studenci (niepracujący). Od-
dzielnie zapisywane są osoby z Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej Gminy Kleszczów, które będą uczest-
niczyć w obozie szkoleniowo-rekreacyjnym. 
Zimowiska odbędą się w górach, a ich uczestnicy 
mogą liczyć na możliwość nauki bądź doskonalenia 
jazdy na nartach lub snowboardzie.
Karty kwalifikacyjne oraz oświadczenia są dostępne 
w siedzibie GOK w Kleszczowie oraz na stronie in-
ternetowej www.gok.kleszczow.pl.

Zmiany w harmonogramie
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała 
o zmianach, jakie nastąpiły w podanym już harmo-
nogramie przyjęć lekarzy specjalistów w czerwcu:
• lekarz endokrynolog prof. Ewa Sewerynek nie 

będzie przyjmować pacjentów 1 czerwca.
• lekarz ortopeda Przemysław Łaganowski za-

miast 8 czerwca będzie dostępny dla pacjentów 
22 czerwca od godz. 8.00.

Zgłoś posesję do konkursu
Zgodnie z regulaminem konkursu na najschludniej-
szą posesję na terenie gminy Kleszczów mieszkań-
cy mogą do 11 czerwca składać karty zgłoszenia 
posesji do konkursu. Druk zgłoszenia został opubli-
kowany w poprzednim wydaniu „Informatora”, jest 
także dostępny w Punkcie Obsługi Klienta w Urzę-
dzie Gminy.

N

KOMUNIKATY
w kierunku Żłobnicy napotka na poważne 
utrudnienia. W pobliżu gminnej oczyszczal-
ni ścieków w Łuszczanowicach Kolonii oraz 
w sąsiedztwie ujęcia wody są przebudowy-
wane dwa odcinki dróg. Ich nawierzchnia 
została sfrezowana, a podbudowa z tłucz-

nia jest bardzo nierówna. Porusza się tutaj 
wiele pojazdów, łącznie z ciężkimi koparka-
mi i wywrotkami.

Z dużym natężeniem ruchu ciężkiego 
sprzętu spotkamy się również na drodze, 
która prowadzi obok powstającego osiedla 
domów jednorodzinnych w Łuszczanowi-
cach Kolonii. Aby dostać się z Łękińska czy 
Kleszczowa do Antoniówki, warto wybrać 
odcinki dróg, na których nie ma ograniczeń 
tonażowych, ani też utrudnień w posta-

ci prac, prowadzonych jeszcze na 
jezdni czy chodniku. 

17 maja na gminnej stronie in-
ternetowej w Aktualnościach za-
mieszczone zostały mapki. Po-
kazują one, jak wygląda aktualna 
organizacja ruchu w Kleszczowie 
i najbliższych miejscowościach 
i jakich zmian użytkownicy dróg 
mogą się spodziewać od czerw-
ca do września. Informacje o ko-
lejnych zmianach organizacji ru-
chu oraz o terminach otwarcia dla 
ruchu przebudowanych dróg będą 
zamieszczane na bieżąco na stro-
nie internetowej Gminy Kleszczów.

Urząd Gminy zwraca się do 
użytkowników dróg o stosowa-

nie się do obowiązujących znaków drogo-
wych.

JS

Roboty na  drogach,   utrudnienia w ruchu

Prace w pobliżu ujęcia wodyPrace w pobliżu ujęcia wody

Będzie gruntowny remont 
komunalnego budynku

ależący do gminy wielorodzinny budynek przy ul. Głównej 39 w Kleszczowie został 
przeznaczony do remontu. Obecnie trwa proces wyboru firmy, która przeprowadzi 

modernizację. Zakres zaprojektowanych robót jest bardzo szeroki. Ma nie tylko poprawić 
estetykę budynku, w którym mieszczą się cztery komu-
nalne mieszkania. Główny cel remontu to termomoderni-
zacja, która pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania.

Istniejące obecnie wykończenie elewacji (biały siding) 
zostanie usunięte i zastąpione nowym dociepleniem ze 
styropianu, które następnie będzie pokryte silikatowym, 
barwnym tynkiem. Przewidziano też wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej oraz docieplenie ściany fundamen-
towej. Wymiany doczekają się zarówno okna, jak i drzwi 
wejściowe do mieszkań. Remont obejmie ponadto ścia-
ny i posadzki w obrębie klatki schodowej i wymianę stalo-

wej barierki schodowej. Przy głównym wejściu do budynku pojawi się osłona z poliwęglanu.
Na przeprowadzenie wszystkich zamierzonych prac gmina da wykonawcy 15 tygodni 

od dnia podpisania umowy. W ustalonym terminie oferty na przeprowadzenie prac remon-
towych złożyły trzy firmy - jedna z Bełchatowa i dwie ze Szczercowa. JS

Eko-Region złożył ofertę
Do 11 maja trwało przyjmowanie ofert 

na ogłoszony przez gminę prze-
targ, związany z odbiorem i zagospodaro-
waniem odpadów komunalnych z terenu 
gminy Kleszczów. W tym terminie tylko jed-
na firma złożyła swoją ofertę. To bełcha-
towski Eko-Region sp. z o.o., który od lat 
zajmuje się świadczeniem takiej usługi na 
rzecz mieszkańców naszej gminy. 

Kompleksowa usługa, która ma być re-
alizowana przez rok (od 1 lipca br. do 30 
czerwca 2019 roku) obejmuje: zapewnie-
nie mieszkańcom gminy niezbędnych po-

jemników na odpady; odbieranie odpadów 
z zamieszkanych posesji na terenie gminy 
Kleszczów oraz z ogólnodostępnych punk-
tów, gdzie gromadzone są posegregowane 
odpady; utrzymywanie i obsługę gminnego 
punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w Łuszczanowicach Kolonii; 
zorganizowanie dwukrotnej zbiórki odpa-
dów wielkogabarytowych.

Firma skalkulowała, że za prowadze-
nie przez rok takiego zakresu usług powin-
na otrzymać wynagrodzenie brutto w wyso-
kości 942.451,20 zł. JS
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Fundacja dofinansuje zakup 
materiału siewnego

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów in-
formuje, że zgodnie z „Regulaminem progra-
mu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia 
kosztów produkcji rolniczej, poprzez dofinan-
sowanie do zakupu materiału siewnego zbóż 
jarych i ozimych oraz sadzeniaków na terenie 
Gminy Kleszczów”, w bieżącym roku będzie 
dofinansowywać zakup materiału siewnego 
zbóż ozimych.

Wnioski o dofinansowanie do zakupu materiału siewnego zbóż 
ozimych, mogą składać osoby fizyczne będące mieszkańcami Gmi-
ny Kleszczów, które posiadają grunty wykorzystywane rolniczo na 
terenie Gminy Kleszczów, a także Rolnicza Spółdzielnia Produkcyj-
na w Łękińsku.

W/w podmioty muszą posiadać prawo własności lub umow-
ne prawo do dysponowania gruntami, które będą jesienią obsie-
wane dofinansowanym materiałem siewnym. Podmioty te, skła-
dają oświadczenie o prawie własności lub posiadaniu umownego 
pisemnego prawa do dysponowania gruntami, pod odpowiedzial-
nością karną.

Jedna osoba może otrzymać dofinansowanie nie więcej niż do 
500 kg materiału siewnego zbóż ozimych, jednakże osoba, będą-
ca właścicielem i dzierżawcą gruntów powyżej 20 ha, może otrzy-
mać dofinansowanie, nie więcej niż do 1000 kg materiału siewnego.

Fundacja dofinansuje 60% kwoty wynikającej z różnicy pomię-
dzy ceną rynkową zboża, a ceną zboża kwalifikowanego.

Regulamin oraz druki wniosków znajdują się u sołtysów, w biu-
rze Fundacji oraz na stronie Fundacji www.frgk.pl. Wypełnione 
wnioski należy do 30 czerwca br. złożyć u sołtysa lub w sekretaria-
cie Fundacji. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami: 
44/ 731-46-34 lub 44/ 731-31-33.

W Gminnym Klubie HDK
Ponad 30 osób…

… oddało krew w trzeciej, tegorocznej akcji honorowego krwio-
dawstwa, która miała miejsce 11 maja. Do akcji przystąpiło 37 daw-
ców, przy czym nie wszyscy zostali dopuszczeni do oddania krwi. 
W sumie organizatorzy - Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie ze-
brali 13,90 litra krwi. Ta majowa akcja dedykowana została motocy-
kliście, poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym.

- Dziękujemy krwiodawcom za pozytywny odzew na apel o od-
dawanie krwi i prosimy o więcej - mówi Marek Kaczmarczyk z za-
rządu Gminnego Klubu HDK PCK.

Krwiodawcy docenieni
Podczas zakończenia roku szkolnego dla maturzystów Zespo-

łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie klub HDK postanowił 
podziękować tym absolwentom technikum i liceum, którzy przynaj-
mniej raz wzięli udział w akcjach krwiodawstwa. Wyróżnieni ucznio-
wie to: Bartłomiej Błaszczyk, Aleksander Brymora, Jakub Dudziń-
ski, Piotr Mostowski, Wojciech Przerywacz, Mateusz Sołtys, Artur 
Szczęsny, Bartłomiej Wlazłowski, Kamil Zatorski, Anna Zbroja, Fi-
lip Chlebowski, Krzysztof Kociniak, Anna Kin, Patryk Kołodziejczyk, 
Szymon Koper, Błażej Miara, Wiktoria Mizera, Patryk Niedbała, 
Wiktoria Ochocka, Olczyk Olaf, Anna Staśkowska, Maciej Uryszek, 
Aleksandra Zych, Filip Tokarski, Magdalena Wysocka, Krzysztof 
Wawrzyniak, Barbara Jagusiak, Emilia Rosak i Natalia Woch.

Oprócz pisemnych podziękowań otrzymali Karty Identyfikacyjne 
Grupy Krwi, nazywane popularnie „Krewkartą”. Ten dokument, wy-
dawany przez wszystkie Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa, potwierdzony przez uprawnionego diagnostę labora-
toryjnego, jest uznawany przez ratowników medycznych i lekarzy 
w przypadku potrzeby podania krwi pacjentowi, którego życie jest 
zagrożone.

W wakacje potrzeba więcej krwi
Liczymy na to, że bakcyl honorowego oddawania krwi potrze-

bującym, zaszczepiony w ponadgimnazjalnej młodzieży podczas 
szkolnych lat, będzie zachętą do podobnej aktywności w dalszym 

życiu.
Wakac je  to  czas , 

w którym rozpoczyna-
ją się wojaże urlopowe. 
Z tego powodu zwięk-
sza się l iczba wypad-
ków, a to powoduje więk-
sze zapotrzebowanie na 
najbardziej uniwersalny 
lek, jakim jest krew. Brak 
zapasów krwi w RCKiK 
wpływa z kolei na ko-
nieczność odkładania za-

planowanych wcześniej operacji.
- Prosimy krwiodawców o możliwie systematyczne oddawanie 

krwi w celu uzupełniania jej na bieżąco w bankach krwi - zazna-
cza M. Kaczmarczyk. - Zapraszamy więc na następną naszą akcję 
krwiodawczą, która odbędzie się w SOLPARKU 13 lipca od 9:00 do 
13:00. Początek rejestracji o godz.9:00, a koniec o godz.12:30. Ser-
decznie zapraszamy.

JS

Młodzi krwiodawcy chętnie uczestniczą 
w akcjach Gminnego Klubu HDK

Trwają konsultacje społeczne
maja Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt „Planu zagospo-
darowania przestrzennego województwa łódzkiego” oraz „Planu za-

gospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi”. 
Wraz z wyłożeniem tych dokumentów do publicznego wglądu rozpoczął się 
3-tygodniowy etap konsultacji społecznych.

Plany wraz z załącznikami graficznymi oraz dodatkowe informacje doty-
czące konsultacji społecznych znaleźć można na stronie www.bip.lodzkie.pl.

JS

Gmina dofinansowała
rganizacje pożytku publicznego mogą uzyskiwać z gmin-
nego budżetu niewielkie dotacje, na prowadzenie działań, 

mieszczących się w katalogu zadań publicznych. W kwietniu Beł-
chatowski Klub Sportowy zwrócił się o dofinansowanie wiosen-
nej rundy „Czwartków Lekkoatletycznych”. W ramach tego zadania 
uczniowie szkół podstawowych naszej gminy biorą udział w lekko-
atletycznych zawodach. Gmina udzieliła 5 tys. zł dofinansowania.

Ofertę z innej dziedziny zło-
żył natomiast łódzki oddział 
Polskiego Czerwonego Krzy-
ża. Projekt o nazwie „Oddana 
krew to uratowane życie” obej-
muje takie działania z udziałem 
mieszkańców gminy Kleszczów, 
jak pokazy pierwszej pomocy 
przedmedycznej, piknik oraz ob-
chody Światowego Dnia Krwio-
dawstwa. Realizatorem tego 
projektu jest Gminny Klub Ho-
norowych Dawców Krwi PCK 
w Kleszczowie. Kwota dofinan-
sowania wyniosła w tym przypadku 10 tys. zł. JS

Kolejna grupa przedszkolaków 
zdobywała ratownicze szlify

O

9
Działki budowlane  

w Łuszczanowicach (Huby)
S P R Z E D A M.

Powierzchnia: 0,1030 ha  
i 0,0997 ha.

Kontakt: 782-006-324.
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Promuj się w katalogu
ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zaprosiła przedsię-aprosiła przedsię-
biorców do zaprezentowania swoich produktów w Katalogu 

Produktów Eksportowych Województwa Łódzkiego. Zaproszenie 
zostało skierowane do firm, które reprezentują 6 tzw. branż kluczo-
wych Województwa Łódzkiego: ● nowoczesny przemysł włókienni-
czy i mody (w tym wzornictwo); ● informatyka i telekomunikacja; ● 
innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; ● zaawan-
sowane materiały budowlane; ● medycyna, farmacja, kosmetyki; ● 
energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii).

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca br., a więcej szcze-
gółowych informacji - na stronie internetowej www.larr.pl. Kontakt 
mailowy: bhz@lodzkie.pl, telefoniczny: 42/ 291 98 77. JS

Ł

P

Łatwiejsze pakowanie  
dzięki taśmom CFE

roku 2008 w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 2 (ul. 
Ogrodowa 28) funkcjonuje niewielki zakład produkcyjny, 

specjalizujący się głównie w produkcji taśm spinających, ochron-
nych narożników oraz zapinek z polipropylenu. To jedna z fabryk, 
wchodzących w skład rodzinnej firmy Chemie-Faser Ebnat AG.

Firma powstała w 1971 roku we wschodniej Szwajcarii. Pro-
dukcję spinek polipropylenowych w budynku dawnej tkalni urucho-
mił Ernst Jäger senior. W 1973 r. firmę przejął Ernst Jäger junior. 
W 2002 i 2005 roku uruchomiono nowoczesne linie produkcyjne, na 
których powstaje wąska taśma spinająca.

Thomas Jäger, reprezentujący trzecią generację przedsiębior-
czej rodziny podjął decyzję o budowie nowego zakładu produkcyj-
nego w Europie Wschodniej, właśnie w Polsce. Kleszczowski za-
kład obchodzić będzie w tym roku już 10. rocznicę działalności.

Taśmy spinające z tworzyw sztucznych to produkt, bez którego 
nie byłby w stanie funkcjonować dzisiejszy przemysł poligraficzny, 
różne firmy wysyłkowe, a także producenci materiałów budowlanych 
oraz wyrobów z drewna. Polipropylenowe taśmy o różnej szerokości 
pomagają w pakowaniu niewielkich kartonów, dużych paczek, a tak-
że dużych gabarytowo wyrobów, przewożonych na paletach.

Jak można dowiedzieć się z internetowej prezentacji „Chemie-
-Faser Ebnat AG współpracuje z dystrybutorami z całej Europy. (…) 
W naszej ofercie znajdą Państwo również ręczne wiązarki, automa-
ty i półautomaty spinające oraz, na indywidualne życzenie, taśmę 
spinającą z PET”. JS

Constantia Teich Poland sp. z o.o.
jako inwestor poszukuje 
INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO, 

na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r., do sprawowania nad-
zoru nad planowanymi inwestycjami w zakładzie produkcyjnym 
w Rogowcu.
Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:

Constantia Teich Poland Sp. z o.o.
Rogowiec, ul. Austriacka 5, 97-410 Kleszczów
T +48 44 747 0293, M +48 601 694 105
jacek.piotrowski@cflex.com

Od

EKOINSTAL
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW 

Z DOFINANSOWANIEM GMINY W ZAKRESIE

Ponadto projektujemy i wykonujemy

rekuperatory, pompy ciepła,  
elektrownie słoneczne

instalacje wod.-kan. i elektryczne
tel. 604 296 362    

Kleszczów, ul. Główna 122
www.ekoinstalacje.pl

Pieniądze na staże  
i prace interwencyjne
owiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie zaprosił pracodawców do 
składania wniosków o zorganizowanie staży i prac interwencyj-

nych dla osób bezrobotnych. Zostały pozyskane dodatkowe środki z re-
zerwy Funduszu Pracy, przeznaczone na taki właśnie cel.

Obecnie PUP przyjmuje wnioski w ramach programów aktywiza-
cji zawodowej: ● osób długotrwale bezrobotnych w powiecie bełchatow-
skim, ● osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej w powiecie bełcha-
towskim, ● osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat w ramach Programu 
Regionalnego.

Ponadto PUP w Bełchatowie posiada jeszcze środki na zorganizo-
wanie staży w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób po 29. roku 
życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)”, realizo-
wanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego 2014-2020. Priorytetowo traktowane są osoby z niepełno-
sprawnościami oraz bezrobotni w wieku 50+.

„Z uwagi na ograniczony budżet posiadanych środków prosimy o nie-
zwłoczne składanie kompletnie wypełnionych wniosków w Sekretaria-
cie urzędu (p. 1.12 I piętro)” - czytamy na stronie http://pupbelchatow.pl/.

Więcej informacji nt. ww. programów można uzyskać w siedzibie 
urzędu: ● staże, pokój nr 25, tel. 44/ 631-40-57; ● prace interwencyjne, 
pokój nr 21, tel. 44/ 631-40-47. JS

SOLPARK wyszkoli i zatrudni
Gminna spółka SOLPARK Kleszczów ogłosiła właśnie chęć zatrud-

nienia ratowników wodnych. Oferuje im umowy o pracę bądź umowy 
zlecenie, a także zmianowy, elastyczny system pracy. Osoby zaintere-
sowane jej podjęciem powinny się kontaktować z koordynatorem służb 
ratowniczych (tel. 531-323-998). 

Jest też oferta dla osób, które chciałyby zdobyć uprawnienia ratow-
nika wodnego. Od 18 do 24 czerwca w SOLPARKU będzie prowadzone 
szkolenie ratowników wodnych, a od 25 do 30 czerwca - kurs kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy.

O tym, jakie warunki musi spełniać przyszły ratownik wodny, jakie za-
robki oferuje SOLPARK ratownikom, a także na jaki adres należy przesy-
łać deklaracje udziału w szkoleniach można dowiedzieć się wchodząc na 
stronę www.solpark-kleszczow.pl.



6  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 10/483

I

Szkolne wieści Obchodzili  
Dzień Ziemi

dea Dnia Ziemi swoje początki ma 
w Stanach Zjednoczonych, w latach 

60-tych XX weku. Pierwszy dzień Matki Zie-
mi obchodzono 22.04.1970 r. Zakończył 
się on dużym sukcesem. Na jednym placu 
w Waszyngtonie zgromadziło się wówczas 
200 tys. ludzi, a na ulice miast całego kra-
ju wyszło 20 milionów ludzi, domagających 
się troski o środowisko. Dzień Ziemi obcho-
dzony był w różnych krajach, lecz stał się 
naprawdę globalny w 1990 roku, w tym rów-
nież w Polsce - tak historię obchodów Dnia 
Ziemi przypomina na swojej stronie interne-
towej Szkoła Podstawowa w Kleszczowie.

W tym roku Dzień Ziemi był w tej szkole 
obchodzony pod hasłem „Wsadźmy smog 
między bajki”. Uczniowie klas IV-VII rywa-
lizowali w konkursie geograficzno-przyrod-
niczym „Edi-Panda”, zaś dzieci z klas I-
-III obejrzały montaż słowno-muzyczny „W 
zdrowym ciele zdrowy duch”, przygotowany 
przez uczniów klas III b i III c.

W konkursie ekologicznym „Coś z ni-
czego” pierwsze miejsce zajęły Amelia Wi-
tasik (kl. III b) oraz Zofia Kuc (kl. III d), a za 
opracowanie ciekawych ulotek dotyczących 
smogu nagrodzeni zostali: I. Katarzyna Ol-
brych (IV a); II. Łukasz Cieślak (IV b), Ma-Łukasz Cieślak (IV b), Ma-(IV b), Ma-
ciej Kokosiński (IV b); III. Patrycja Szyma-
nek (V b). 30 kwietnia uczniowie starszych 
klas przeszli ulicami Kleszczowa. Nie-
śli przygotowane wcześniej transparenty, 
skandowali proekologiczne hasła.

W Szkole Podstawowej w Łękińsku 
z okazji Dnia Ziemi odbyły się świetlico-
we zajęcia. Uczniowie utrwalali zasady se-
gregowania śmieci, dowiadywali się, ile lat 
potrzeba do rozłożenia poszczególnych 
rodzajów śmieci, wykonywali prace pla-
styczne z wykorzystaniem papieru ekolo-
gicznego, zgłaszali własne pomysły do- własne pomysły do-do-
tyczące dbałości o środowisko. Wspólnie 
rozwiązywali krzyżówkę z hasłami odnoszą-
cymi się do ochrony przyrody. JS

Sukces w geograficznym konkursie
25 pytań dotyczących tematu „Góry Świętokrzyskie, Karpaty i Sudety” oraz jedno pytanie 

otwarte - z takim testem zmierzyło się 9 uczniów klasy VII a Szkoły Podstawowej w Łękińsku. 
Do Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” Plus przygotowywali się na za-
jęciach koła geograficznego, prowadzonego przez Ilonę Ziębę. Olaf Dynus zdobył maksymalną 
liczbę punktów (33) i znalazł się w gronie laureatów, uczestników sklasyfikowanych na pierw-
szym miejscu w Polsce. Filip Dzieciątkowski uzyskał wynik bardzo dobry.
Dobry wynik Anielki

Sześć uczennic klas IV-VI SP w Kleszczowie przystąpiło do ogólnopolskiej olimpiady wie-
dzy o Janie Pawle II. W tej grupie wiekowej brało udział łącznie 3325 osób z całej Polski. Naj-
lepszy wynik w gronie uczestniczek z Kleszczowa zanotowała na swoim koncie czwartoklasist-
ka Aniela Wieczorek, która uplasowała się w grupie uczniów, sklasyfikowanych na 13. miejscu 
w kraju. Uzyskała tytuł laureata.

Kreatywnie na literackich warsztatach
Klasa IV b podstawówki w Łękińsku wzięła udział 

w warsztatach literackich, zorganizowanych przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleszczowie. Ucznio-
wie nie tylko mogli dowiedzieć się o działalności łódz-
kiego Wydawnictwa Akapit Press, ale też samodzielnie 
budowali historie, oparte na słowach wybranych przez 
prowadzącą zajęcia, bawili się w kalambury i opowia-
dali, dlaczego nie lubią czytać książek.

Wyróżnienie za konkursową pracę
Uczniowie szkół z gminy Kleszczów uczestniczą nieraz w konkursach, ogłaszanych przez 

Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie. Właśnie zostały ogłoszone wyniki 
trzech konkursów. W jednym z nich („Książka - obiekt artystyczny”) jury oceniało aż 100 prac. 
Było wśród nich sześć zgłoszonych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Miłosz Ma-
łofiej, za wykonanie otwartej księgi, z której wynurza się baśniowy świat, otrzymał wyróżnienie. 
Dla gimnazjalistów o bezpiecznym internecie

Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie wzięło udział w kampanii profilaktycznej 
„Bezpieczn@ Więź”, przygotowanej przez łódzkich policjantów wraz ze studentami pedagogiki 
resocjalizacyjnej Społecznej Akademii Nauk, uczniami XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Ło-
dzi oraz ekspertami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi. Elemen-
tem tej akcji było m.in. spotkanie z funkcjonariuszem policji, poświęcone tematyce bezpieczeń-
stwa w sieci internetowej. Spotkanie zorganizowane przez pedagoga szkolnego, Magdalenę 
Szczęsną było kolejnym w tym roku działaniem, służącym poprawie bezpieczeństwa korzysta-
nia z komputera i internetu.
Walczyły na etapie wojewódzkim

Etap wojewódzki XXVI Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK odbył się w Ło-
dzi 12 maja. Wiedza i umiejętności ratownicze uczestników były weryfikowane na specjalnie 
zapozorowanych stacjach. Reprezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
drużyna (Magdalena Muskała (kapitan), Karolina Cieślak, Weronika Piątczak, Wiktoria Hałacz-
kiewicz, Katarzyna Zinówko) zajęła siódme miejsce.
„Czy jesteś molem książkowym?”

W II edycji Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego „Are you a bookworm?” („Czy je-
steś molem książkowym?”) brało udział 10 czteroosobowych drużyn ze szkół w Bełchatowie, 
Dobiecinie, Domiechowicach, Gomunicach, Kleszczowie, Łękińsku, Osinach, Parznie, Ruścu 
i Szczercowie. Konkurs podzielony był na dwa etapy: uczniowie prezentowali recytację wybra-
nego wiersza w języku angielskim, później pisali test z pytaniami sprawdzającymi zrozumienie 
przeczytanego angielskiego tekstu. Po ocenieniu obydwu etapów trzy główne miejsca w konkur-

sie jury podzieliło w taki sposób: I. Szkoła Podstawowa im. J. Kor-
czaka w Kleszczowie (Aniela Wieczorek, Wiktoria Jabłońska, Miłosz 
Dylak, Anna Szafrańska); II. Szkoła Podstawowa w Ruścu (Kacper 
Stępczyński, Natalia Szataniak, Jakub Ciężki, Kinga Moszyńska); 
III. Szkoła Podstawowa w Domiechowicach (Bartosz Krawczyk, Da-
niel Adam, Oliwia Florczak, Marcin Ziobro). Wyróżnienia otrzymały 
drużyny reprezentujące szkoły w Gomunicach i w Łękińsku.

Uroczystego podsumowania konkursu dokonała Mariola Świ-
derska-Kulka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczowie wraz 
z Joanną Guc - zastępcą wójta gminy Kleszczów oraz Andrzejem 
Tkaczem - członkiem zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. 

å ciąg dalszy na str. 8
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å ciąg dalszy na str. 9

Z rewizytą w Kleszczowie
koła Centrum Nadziei w Równem podjęła współpracę z gim-
nazjum w Kleszczowie w 2013 roku. Podczas obecnego po-

bytu w Kleszczowie uczniowie z Ukrainy zamieszkali w domach swoich 
rówieśników. Oficjalne powitanie gości z udziałem dyrektora Ryszar-
da Ciągło miało miejsce 7 maja. Zostali zaproszeni do obejrzenia przy-
gotowanej na tę okazję inscenizacji „Anioły strzegą szkoły” oraz filmu 
„Twój Vincent”. Popołudniowe godziny zostały przeznaczone na udział 
w warsztatach ceramicznych, przygotowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kleszczowie.

„Kolejnego dnia zaprezentowali się uczniowie z Równego. Był czas 
na chwilę wspomnień podczas oglądania prezentacji podsumowują-
cej współpracę pomiędzy szkołami. Zabawnym i pełnym śmiechu mo-
mentem była inscenizacja przygotowana przez anglistów „Królewna 
Śnieżka” - w wersji angielskiej oczywiście. Na zakończenie uczniowie 
uczestniczyli w quizie anglojęzycznym” - to fragment relacji ze strony in-
ternetowej gimnazjum.

Kolejny dzień pobytu w Polsce został przeznaczony na wycieczkę 
do Warszawy. Goście z Ukrainy mogli m.in. odwiedzić Łazienki Królew-
skie, oglądali panoramę stolicy z 30. piętra Pałacu Kultury i Nauki, byli 
na Placu Piłsudskiego przy powstałym w tym roku pomniku Ofiar Kata-
strofy Smoleńskiej, zwiedzili Starówkę oraz Muzeum Fryderyka Cho-
pina. 

Czwartek 10 maja został przeznaczony na zróżnicowane zaję-
cia. Wypełniła go wizyta w salonie mistrza fryzjerskiego, Błażeja Ada-
musa, a następnie warsztaty artystyczne, poprowadzone w szkole 
przez Bogusławę Gajzler. Poobiednie godziny goście spędzili na Gó-
rze Kamieńsk, korzystając z dostępnych tam atrakcji. Dzień zakończy-
ło wspólne ognisko.

W ostatnim dniu pobytu goście z Ukrainy wybrali się na taras wido-
kowy w Żłobnicy, a następnie odwiedzili Urząd Gminy, gdzie w sali kon-
ferencyjnej przywitał ich wójt gminy Sławomir Chojnowski. Ze specyfiką 
Kleszczowa mogli zapoznać się oglądając krótki film oraz prezentację, 
poświęconą współczesnej historii i dorobkowi gminy. Dodajmy, że w tym 
spotkaniu wziął również udział przewodniczący Rady Gminy Kleszczów 
Michał Michałek. Na pożegnanie młodzież wykonała w języku polskim 
równie popularną w Polsce, jak i na Ukrainie pieśń „Hej, sokoły”.

Oficjalne pożegnanie nastąpiło w auli SOLPARKU. Tu, po odśpiewa-
niu przez młodzież hymnów obydwu państw, głos zabrali kolejno dyrek-
torzy obydwu szkół partnerskich. Piątkowe popołudnie uczniowie spędzi-
li korzystając z atrakcji SOLPARKU.

„Ta wymiana z pewnością pozostawiła po sobie wiele pięknych 
wspomnień i znajomości. Pobyt delegacji ukraińskiej był kolejną szansą 
na poznanie kultury i tradycji Ukrainy. Uczniowie zawarli nowe znajomo-
ści i ćwiczyli umiejętności lingwistyczne. Mamy nadzieję, że za rok znowu 
się spotkamy” - czytamy w podsumowaniu na internetowej stronie www.
gimkleszczow.pl. Pod tym samym adresem jest dostępna fotograficzna 
relacja z pobytu w Kleszczowie ukraińskich gości.

JS

Sz
wyrazów i ponad 2 i pół tysiąca znaków liczył tekst dyk-
tanda, zatytułowanego „Literatura w drodze ku niepodle-

głości”, nawiązującego - rzecz jasna - do setnej rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Czy był trudny? Mogą się o tym 
Państwo przekonać czytając tekst, zamieszczony na następnej 
stronie.

Nagrodzeni upominkami
Najliczniejszą grupę uczestników (21 osób) IX Dyktanda Klesz-

czowskiego zgłosił Uniwersytet Trzeciego Wieku z Radomska. 
Opiekunka Ewa Kaczmarczyk odebrała za to upominek w posta-
ci piłki do siatkówki, opatrzonej autografami drużyny mistrza Pol-
ski - Skry Bełchatów. Upominkami ufundowanymi przez sponsorów 

obdarowani zostali także członkowie UTW, którzy pisali dyktando.
Druga, najliczniejsza i także nagrodzona grupa uczestników 

to 14 uczniów wraz z opiekunką Agatą Karlińską 
z Gimnazjum w Będkowie. Jako trzeci wyróżnienia 
odebrali uczniowie Szkoły Podstawowej w Klesz-
czowie. Było ich dziesięcioro, a opiekunką grupy 
była nauczycielka Danuta Kuc.

Nagrody rzeczowe otrzymali też m.in.: ● naj-
młodsza uczestniczka dyktanda - 7-letnia Wiktoria 
Gonera, ● Joanna Hawełek z Cieszyna, która za-
rejestrowała się jako pierwsza uczestniczka, ● Mi-
rosława Sofińska z Łodzi, której zgłoszenie zareje-
strowano pod nr 100.

Dodajmy, że fundatorami nagród byli: Wójt 
Gminy Kleszczów, Społeczna Akademia Nauk 
w Bełchatowie, SOLPARK Kleszczów sp. z o.o., 
Rada Rodziców ZSP w Kleszczowie.

Uczestnicy z wielu miejscowości
Mieszkanka Zelowa, uczestnicząca w kleszczowskim dyktan-

dzie po raz drugi, uznała, że jego tekst nie był zbyt trudny. Z uzna-
niem mówiła o całej otoczce, jaką stworzyli organizatorzy dyktanda, 
przede wszystkim o dużym zaangażowaniu uczniów ZSP w Klesz-

Zmagania z ortografią  
i… historią

Salon Kosmetyczny „MARYLIN”
Kleszczów, ul. Główna 2 B

v Zapraszamy na profesjonalne usługi kosme-
tyczne. Prawdziwa rewolucja! 

v Salon odnowiony, czekają na Was nowości 
i promocje. 

Informujemy o zmianie numeru telefonu na 
501-198-563.

Zapraszamy!
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å ciąg dalszy ze str. 6
Szkolne wieści

Najzdolniejsi warcabiści
Rozgrywki w warcaby, zorganizowane w świetlicy szkolnej SP 

Kleszczów, służyły nie tylko wypełnieniu wolnego czasu uczniów, ale 
uczyły przewidywania ruchów przeciwnika, podejmowania decyzji, ra-
dzenia sobie z porażkami. Na podstawie rozegranych pojedynków, ich 
wyników oraz przestrzegania zasad gry zostali wyłonieni najlepsi gra-
cze w poszczególnych grupach klasowych: klasa I: Szymon Madej; 
klasa II: Bartłomiej Kokosiński; klasa III: Bartłomiej Kierasiński, Kamil 
Mazur, Bartosz Szmigielski; klasa IV: Mateusz Karasiński; klasa V: Do-
minika Straszewska; klasa VII: Wiktor Szczepanik.
O cyberprzemocy i uzależnieniach

Podczas ogólnego zebrania z udziałem rodziców uczniów SP 
Kleszczów odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów i dla nauczycie-
li. Prelekcja została przeprowadzona przez funkcjonariuszy policji, zaj-
mujących się działaniami prewencyjnymi - Piotra Rokitę i Tomasza 
Retka. Główny temat spotkania „Profilaktyka uzależnień i cyberprze-
mocy” dotykał tak szczegółowych kwestii, jak zagrożenie środkami 
odurzającymi, skutki używania substancji psychoaktywnych, w tym 
także „dopalaczy”. Policjanci podnieśli też temat zagrożeń, jakie nie-
sie korzystanie z różnych aplikacji internetowych, serwisów społeczno-
ściowych czy gier komputerowych. 
Które klasy najlepsze?

8 maja w Szkole Podstawowej w Klesz-
czowie odbył się konkurs ekologiczno-przy-
rodniczy dla klas I-III. Konkurs przygotowa-
ny przez Annę Parada i Aleksandrę Kusiak 
miał na celu m.in. usystematyzowanie wie-
dzy przyrodniczej, kształtowanie świado-
mości ekologicznej i pozytywnego stosun-
ku do świata przyrody. Dzieci rozwiązywały 
krzyżówki, odpowiadały na pytania, układa-
ły puzzle, segregowały śmieci.

Wśród klas I pierwsze miejsce zdobyła 
klasa I b, wśród klas II - klasa II a, wśród klas III - klasa III b.
Mogli obejrzeć zajęcia

Rodzice, dyrektor szkoły oraz nauczyciele SP w Kleszczowie zo-
stali 25 kwietnia zaproszeni na zajęcia otwarte w klasie IV c. Na zaję-
ciach z matematyki uczniowie powtarzali przed pracą klasową pozna-
ny materiał z działu „ułamki zwykłe”. Na języku polskim czwartoklasiści 
utrwalali wiadomości dotyczące zasad ortografii, m.in. biorąc udział 
w grze dydaktycznej w kalambury. Z kolei lekcja przyrody dotyczyła te-
matu „Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy”. Uczniowie omawiali 
formy ukształtowania terenu, budowę skał, rodzaje wód.

Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół

Rekrutacja potrwa  
przez miesiąc

21 maja uczniowie trzecich klas gimnazjów mogą „składać 
papiery” do wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjal-

nych. Słowa „składanie papierów” bierzemy w cudzysłów, bo po raz 
kolejny nabór uczniów prowadzony jest drogą elektroniczną, poprzez 
logowanie w systemie https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat.

Kandydat może dokonać wyboru maksymalnie 3 szkół ponadgim-
nazjalnych z określeniem kolejności oddziałów w tych szkołach od 
najbardziej do najmniej preferowanych. Formularze wniosków o przy-
jęcie do szkoły uczniowie składają do 20 czerwca do godz. 12.00.

W tym czasie należy też dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru 
pobrany z systemu i wydrukowany wniosek. Wniosek musi być podpi-
sany przez rodziców i kandydata.

12 lipca nastąpi publikacja list uczniów zakwalifikowanych do 
przyjęcia, a 20 lipca - publikacja list przyjętych. JS

Od
Od

Literatura  
w drodze ku niepodległości

Odzyskanie niepodległości dla nas, Polaków, stanowi 
przełomowe wydarzenie wszech czasów. Niewola trwała bez mała 
123 lata. Wzdłuż rubieży i wszerz Rzeczypospolitej rozsiedli się 
zuchwali zaborcy. Wokół roiło się od paskudztw i bezeceństw, które 
budziły niekłamany wstręt prawdziwych patriotów. Obserwowane 
na co dzień hulanki i swawole raniły serca i wyciskały rzewne łzy 
skonfundowanych Polaków. Samolubni Sarmaci bili się w piersi 
poniewczasie.

Przyprószone siwizną głowy niedawnych bohaterów smętnie 
zwisały, a wszechogarniające znużenie odbierało nadzieję. 
Jednakowoż dążenia niepodległościowe podżegała literatura.

Pióro stało się orężem w walce z zaborcą. Twórcy krytykowali 
hałastrę warchołów i pseudopatriotów, opiewali wysiłek starych 
wiarusów i chlubne ofiary młodych spiskowców.

Adam Mickiewicz nie potrafił pohamować gniewu na widok 
martyrologii narodu i wieszczył, że Polska jak Mesjasz wyzwoli 
Europę z tyranii i absolutystycznego autokratyzmu.

Bohaterów Sienkiewiczowskich powieści wyposażono w cechy 
naówczas typowe. Hart woli, odważne przeciwstawianie się 
trudnościom i poczucie honoru to zalety każące tym ludziom służyć 
słusznym ideom. Nie brakowało im energii, patriotyzmu, a gdy 
nadarzyła się okazja, także poczucia humoru, nierzadko rubasznego.

Twórczość Żeromskiego stanowi świetny komentarz do epoki 
brzemiennej w konflikty. Spojrzenie pisarza było nieraz brutalne. 
Odsłaniał fakty z okrucieństwem, odważnie dążąc do rzetelnego 
przedstawienia ówczesnej sytuacji. Jego bohaterowie walczą 
o niebłahe sprawy. Można by powiedzieć, że to zapóźnieni idealiści, 
którzy przezwyciężają czyhające zewsząd przeciwności bez 
zmrużenia oka. Rzadko są zwycięzcami, giną w wirze walki usiłując 
powstrzymać żelazną dłoń wroga zaciskającą się na szyi. Jednakże 
ich mozół nie był nadaremny.

Artyści czasów zaborów uwrażliwiali na krzywdę i mitologizowali 
czyny bohaterów. Przede wszystkim dodawali otuchy, choć zdarzało 
się, że pewne sytuacje odzierali zarówno z heroizmu, jak i patosu.

Wreszcie, zrzuciwszy z siebie ciążące im brzemię, podnieśli 
dumnie głowy i ujrzeli łopoczący biało-czerwony sztandar.

W końcu sponad sczerniałych strzech mógł spokojnie unosić 
się dym, a poeci zrzucili z ramion płaszcz Mickiewiczowskiego 
Konrada.

Huczne wiwaty, radosna wrzawa nie zagłuszyły refleksji 
rozżalonych kobiet wspominających mężczyzn, którzy, nie tracąc 
nadziei na niepodległość, ginęli w walkach narodowowyzwoleńczych.

Nie wszystkim bowiem było dane cieszyć się wolnością.
Opracowała: Ewa Szczepaniak-Sieradzka (wg tekstu 
autorstwa J. Gałkowskiej, U. Polak, M. Zalotyńskiej)

Gimnazjaliści charytatywnie
26 marca do 8 kwietnia trwała wielkanocna akcja chary-
tatywna. Pod hasłem „Uwierz w marzenia, na nie nigdy 

nie jest za późno” prowadziło ją 23 wolontariuszy z Gimnazjum im. 
Wł. St. Reymonta w Kleszczowie. Efektem zbiórki pieniędzy jest 
kwota 1626,15 zł. Będzie przeznaczona na spełnienie marzenia 
podopiecznych Fundacji „Mam Marzenie”.

Kleszczowskie gimnazjum zorganizowało taką akcję już po raz 
szósty. Za zebrane dotychczas pieniądze spełniono marzenia 7 
podopiecznych Fundacji „Mam Marzenie”.

Za naszym pośrednictwem uczestnicy serdecznie dziękują 
wszystkim darczyńcom. JS
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czowie, którzy prowa-
dzili rejestrację uczest-
ników, zapowiadali ze 
sceny kolejne punk-
ty programu, spraw-
nie obsługiwali kawia-
renkę. Zelowiance nie 
przypadł natomiast do 
gustu jeden z regula-
minowych zapisów, 
który laureatom dyk-
tanda odbiera możli-
wość ponownego startu w kolejnych edycjach.

Dyrektor ZSP w Kleszczowie Agnieszka Nagoda-Gębicz wyja-
śniła mi, że w ten sposób chciano zniechęcić do udziału w klesz-
czowskim konkursie „zawodowych łowców nagród”, biorących re-

gularnie udział w dyktandach 
w różnych miejscach Polski.

Spora grupa piszących dyk-
tando przyjechała w tym roku 
z Tomaszowa Mazowieckie-
go. O kleszczowskiej imprezie 
zostały powiadomione mailem 
ich szkoły. Jedna z nauczycie-
lek oprócz pięciu gimnazjali-
stów (niedawno sprawdzili swo-
je umiejętności w ósmej edycji 
tomaszowskiego dyktanda po-
wiatowego) przywiozła też swo-
ją córeczkę - uczennicę IV klasy 
podstawówki. Ta, jedna z naj-
młodszych uczestniczek oceniła 

treść dyktanda jako bardzo trudną. „Było w nim dużo słów, których 
nie znałam” - przyznała.

Marynistyczna scenografia
Kiedy mija stres, związany z pisaniem trudnego tekstu dyktan-

da, uczestnicy zwracają uwagę na scenografię, która została w da-
nym roku przygotowywana oraz rozmieszczana we wnętrzach SOL-
PARKU przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. W tym 
roku w scenografii dominowały akcenty morskie i żeglarskie: flagi, 
wiosła, żagle, kompasy, kamizelki i koła ratunkowe, sieci rybackie, 

dzwon, mapy itp., umieszczone 
w auli SOLPARKU oraz jako otocz-
ka wystawy „Niepokonani - wielcy 
polscy podróżnicy” (związanej też 
z obchodami 100-lecia odzyska-
nia niepodległości Polski). Wszyst-
kie te elementy scenografii użyczył 
i przywiózł do Kleszczowa Paweł 
Więckowski z 3 Wodnej Drużyny 
Harcerskiej im. Tadeusza Zawadz-
kiego, działającej przy II LO w Ra-
domsku.

Dodajmy jeszcze, że na wspo-
mnianej wystawie zostali zapre-
zentowani następujący podróżni-
cy: Kazimierz Nowak, Bronisław 

Malinowski, Ryszard Wiktor Schramm, Tony Halik oraz Aleksander 
Doba. Ostatni z wymienionych był gościem specjalnym kleszczow-
skiej imprezy. Spotkał się z osobami zgromadzonymi w auli SOL-
PARKU, by opowiedzieć o swoich podróżach kajakiem przez ocean. 
To spotkanie zasługuje na odrębną relację. Czytelników „IK” proszę 
o cierpliwe zaczekanie do następnego wydania.

J. Strachocki

Zmagania z ortografią  
i… historią

„Zasłoń oczy, otwórz serce 
(pogadanka o białej lasce)”

czasu do czasu mijamy na naszej drodze osobę niepełno-
sprawną. Ktoś porusza się przy pomocy wózka, ktoś inny 

nie rozstaje się z kulami. Niekiedy spotkamy też osobę niewidomą, 
którą już z daleka wyróżnia biała laska. Takie spotkania trwają krót-
ko, kilkanaście sekund, najwyżej parę minut. Czy zastanawiamy się 
nad tym, w jaki sposób oso-
by te radzą sobie przez całą 
dobę z czynnościami, któ-
re są potrzebne do w mia-
rę normalnego funkcjonowa-
nia? Czy zwracamy uwagę 
na to czy przejścia dla pie-
szych, podjazdy, drzwi wejściowe do budynków użyteczności pu-
blicznej zostały dostosowane do ich potrzeb? Jeśli tak to jesteśmy 
ludźmi empatycznymi i wrażliwymi.

Budowanie wrażliwości, zwracanie uwagi na świat osób niepeł-
nosprawnych to także wychowawcze zadanie naszych szkół. 16 
maja w auli SOLPARKU oraz w kleszczowskiej Szkole Podstawo-
wej z inicjatywy Andrzeja Niewieczerzała, kierującego zarządem 
Fundacji Przekraczać Granice w Kleszczowie, odbyły się wyjątko-
we spotkania. Nazwane zostały „Zasłoń oczy, otwórz serce (poga-
danka o białej lasce)”. Miały na celu skupienie uwagi uczestników 
na tym, jak funkcjonują osoby niewidome lub niedowidzące.

- Na tych dwóch spotkaniach pojawiło się około 700 osób, z cze-
go ponad 650 to sami uczniowie - podkreśla Andrzej Niewieczerzał.

Wanda Nastarowicz - instruktor nauczania języka braille’a, 
współpracująca z Fundacją Świat Według Ludwika Braille’a, prze-
konywała że osoby z dysfunkcją wzroku mogą z powodzeniem 
funkcjonować, prowadzić gospodarstwo domowe, poruszać się 
poza obrębem własnego mieszkania pod warunkiem, że zostaną do 
tego odpowiednio przygotowane. Zwróciła uwagę na to, jakie roz-
wiązania mogą ułatwić życie niewidomym. W tych zajęciach pani 
Wandzie asystował certyfikowany pies przewodnik, Harry.

W spotkaniach z młodzieżą uczestniczyły również: Dorota Sta-
siak - bibliotekarz z biblioteki dla osób niewidomych w Łodzi oraz 
Maria Mielczarek - wieloletnia prezes Terenowego Koła Związku 
Niewidomych w Bełchatowie. 

- W imieniu Fundacji Przekraczać Granice pragnę podziękować 
dyrektorom szkół: pani Agnieszce Nagodzie-Gębicz, pani Mario-
li Świderskiej-Kulka oraz panu Ryszardowi Ciągło za zaangażowa-
nie i wszelką pomoc, jaką nam zapewnili przy organizacji akcji „Za-
słoń oczy, otwórz serce (pogadanka o białej lasce)” - mówi Andrzej 
Niewieczerzał. JS

Od

Integracyjne zajęcia  
w Domu św. Barbary

ak wiemy Fundacja Servire Homini kontynuuje w tym roku inte-
gracyjny projekt zajęć w Domu im. św. Barbary w Kleszczowie. 

Ich uczestnikami są mieszkańcy gminy, przyjeżdżający tu raz w tygo-
dniu. Cykl zajęć, których organizacja została dofinansowana z budże-
tu gminy, nazwany został znanym już hasłem „Znaleźć wiosnę w jesie-
ni życia - kontynuacja”. 

Jak można się przekonać z przebiegu dotychczasowych spotkań, 
podobnie jak miało to miejsce w 2017 roku, mają one zróżnicowany 
charakter. Tegoroczny projekt wystartował 7 marca, w przeddzień Dnia 
Kobiet. Na kolejnych zajęciach ich uczestnicy przygotowując się do na-
dejścia wiosny wyplatali barwne, wiosenne wianuszki.

W tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową dzielili się swoimi 
wspomnieniami o dawnych zwyczajach, związanych z przeżywaniem 
ostatniej niedzieli Wielkiego Postu. Tworzyli też oryginalne palmy wiel-
kanocne. Kolejne spotkanie, zorganizowane 4 kwietnia było nawiąza-
niem do kolejnej (już 13) rocznicy śmierci Jana Pawła II. „Mieszkańcy 
i Goście wspólnie oglądali film o Janie Pawle II pt. „Karol. Papież, któ-
ry pozostał człowiekiem”. Był czas na wspomnienia i wspólne dziele-

å ciąg dalszy na str.10

J
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Dokąd wyjadą w wakacje?
lasy IV-VI - 70 osób wyjedzie nad morze, do Łukęcina (Dom 
Wypoczynkowy „Polana”). Pierwsza grupa, złożona z 45 

uczniów klas IV-V, przebywać tu będzie od 6 do 19 lipca. Druga gru-
pa (25 szóstoklasistów) będzie wypoczywać od 7 do 20 lipca.

Klasy IV-VI - 93 osoby wyjeżdżają na Pojezierze Mazurskie (Mi-
kołajki, Hotel Santa Monica). Dwa turnusy zostały zaplanowane dla 
dzieci z różnych grup wiekowych: ● roczniki 2005 i 2006 - 49 osób - 
30.06-13.07. ● roczniki 2007 i 2008 - 44 osoby - 07-20.07.

Klasy VII oraz uczniowie gimnazjum - łącznie 52 osoby wyjadą 
nad Morze Bałtyckie (Łukęcin, Dom Wypoczynkowy „Polana”). 
Dwutygodniowy obóz, w którym będą uczestniczyć, zaplanowany 
jest od 6 do 19 lipca.

Uczniowie klas VII oraz gimnazjaliści (60 osób) wyjadą również 
na Pojezierze Suwalskie (Sumowo Giby, Pensjonat „Gościniec”). 
Ten turnus zaplanowany został od 15 do 28 lipca.

Zagraniczny obóz organizowany dla najstarszych uczniów oraz 
dla studentów odbędzie się na Słowacji nad jeziorem Zemplínska 
Šírava, znajdującym się w Kraju Koszyckim. Uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych (44 osoby z roczników 2000-2001) będą tu prze-
bywać od 30 czerwca do 13 lipca. Drugi turnus w tej samej lokali-
zacji przeznaczony jest dla starszych uczniów i studentów (roczniki 
1994-1999). Grupa złożona z 47 osób wybierze się na Słowację 14 
lipca i będzie tu wypoczywać do 27 lipca.

Z roku na rok przybywa rodziców, którzy są gotowi wysyłać na 
obozy dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Na 14-dniowy obóz 
nad Morzem Bałtyckim rodzice zapisali 37 dzieci. Najmłodsi będą 
zakwaterowani w Ośrodku „Bałtyk” w Mielnie-Unieście od 8 do 21 
lipca.

Jedyny obóz organizowany podczas wakacji w górach jest prze-
znaczony dla 52 uczniów klas I-III szkół podstawowych. 30 czerwca 
wyjadą na tygodniowy pobyt do Domu Wypoczynkowego „U Anioł-
ka” w Murzasichlu. Do Kleszczowa wrócą 6 lipca.

Ważne informacje organizacyjne dla uczestników wypoczyn-
ku oraz ich rodziców (miejsce zbiórki, planowana godzina wyjazdu 
i powrotu, program zajęć na obozie, wykaz rzeczy, które koniecz-
nie należy zabrać z sobą) zostały już podane na internetowej stro-
nie GOK. JS

K

„Bądź EKO”,  
dowiedz się więcej

ęsto informujemy o zajęciach szkolnych dotyczących eko-
logii, a także o kampaniach proekologicznych, organizo-

wanych przez szkoły, bądź współpracujące z nimi organizacje. Star-
si mieszkańcy gminy, którzy dawno opuścili już szkolne mury nie 
są wcale skazani na edukacyjne wykluczenie w dziedzinie ekologii. 
Po aktualne informacje, zalecenia i porady mogą sięgać na stronę 
http://eko.kleszczow.pl, prowadzo-
ną przez Urząd Gminy w Kleszczowie.

Możemy tu znaleźć wiele przydat-
nych notek. Wspomnijmy tylko o nie-
których wątkach, jakie zostały omó-
wione w zakładce „Odpady komunalne”: ● Jakie błędy popełniają 
mieszkańcy w segregacji odpadów?; ● Odpady komunalne – waż-
ne dla firm i instytucji; ● Zbiórka odpadów niebezpiecznych; ● Po-
stępowanie z różnymi rodzajami odpadów, ● Deklaracje odpadowe, 
● Ogólne zasady odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy 
Kleszczów; ● Nowe prawo dla czystego środowiska.

Niedawno na tę stronę trafił obszerny raport „Analiza stanu go-
spodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kleszczów za 
rok 2017”. Konieczność opracowywania takich rocznych analiz sta-
nu gospodarki odpadami komunalnymi jest od niedawna obowiąz-
kiem organu wykonawczego w samorządzie. Analizy muszą być do 
30 kwietnia upubliczniane na stronach Biuletynu Informacji Publicz-
nej danego samorządu. JS

Przybyło ponad  
15 mln drzew

ak poinformowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Łodzi podczas wiosennych akcji sadzenia drzew, prze-

prowadzonych na terenie województwa, przy-
było ponad 15 mln młodych drzew. W sadze-
niu pomagały leśnikom również dzieci, młodzież 
i studenci.

Współpraca z uczniami i młodzieżą miała 
edukacyjne znaczenie. Pokazywała, jakich za-
biegów wymaga młody las, a także jaką rolę 
odgrywają lasy w ekosystemie. Akcje związane 
z sadzeniem leśnych drzew nosiły m.in. nazwy 
„Rok dla Niepodległej”, „1000 drzew na minu-
tę”, „Są pszczoły, jest życie” czy „Las Erasmusa”. 
Zostało w nie zaangażowanych ok. 1200 mło-
dych ludzi.

Jeden z edukacyjnych projektów - „Las pełen 
energii” jest efektem współpracy RDLP w Łodzi 

oraz spółki PGE. Akcja jest adresowana przede wszystkim do spo-
łeczności lokalnych i ma na celu budowę postaw proekologicznych 
wśród dzieci i młodzieży.

W gronie osób, które tej wiosny brały udział w sadzeniu lasu, 
byli też uczniowie kleszczowskiego liceum (klasa II c). 20 kwietnia 
dzięki współpracy z Nadleśnictwem Bełchatów i Elektrownią Beł-
chatów sadzili drzewka w lesie w Łuszczanowicach. JS

Cz

nie się doświadczeniem życia związanego z latami pontyfikatu Papieża 
- Polaka” - możemy przeczytać na facebookowym profilu Fundacji Se-

rvire Homini.
O tym, w jakich sytuacjach znajomość 

języka obcego może przydać się senio-
rom rozmawiano w Domu św. Barbary 18 
kwietnia. Tego dnia odbyło się „Spotkanie 
z językiem angielskim”. Ważną rolę w co-
dziennej terapii odgrywają zajęcia o cha-
rakterze rękodzielniczym. 25 kwietnia 
mieszkańcy DPS wraz z gośćmi przypo-
minali sobie (a niektórzy dopiero odkrywa-
li) sztukę haftu krzyżykowego. Podobny 
charakter miały warsztaty quillingu - two-
rzenia dekoracyjnych kompozycji z pomo-
cą zwiniętych, barwnych pasków papieru. 

Manualna sprawność oraz umiejętność dobierania kolorów przydały się 
seniorom na majowych zajęciach, w czasie których tworzyli kwiatowe 
dekoracje z masy solnej.

Mieszkańcy Domu św. Barba-
ry mieli też okazję zająć się praw-
dziwymi kwiatami, przypominając 
sobie ogrodnicze zajęcia. Zorga-
nizowano je 9 maja, a ich efektem 
są ozdobne krzewy i kwiaty po-
sadzone przed Domem Pomocy 
Społecznej w Kleszczowie.

16 maja Dom św. Barbary 
rozbrzmiewał śpiewem. Podczas 
konkursu piosenki karaoke chęt-
ni do samodzielnego śpiewania znanych piosenek najpierw losowa-
li utwór do wykonania, a następnie rywalizowali o jak najlepszy wynik 
w konkursie. „Okazało się, że są takie piosenki, których się nie zapo-
mina, np. Szła dzieweczka do laseczka. Ten znany i wiekowy szlagier 
śpiewali wszyscy kołysząc się na prawo i lewo w rytm melodii” - czyta-
my na wspomnianym profilu FB. JS

å ciąg dalszy ze str. 9

Integracyjne zajęcia  
w Domu św. Barbary
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• 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?

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary 690-018-772
 44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
„Giganty Mocy” w Bełchatowie 635-19-22
 503-119-739
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
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
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  635-72-03
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  633-82-00
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
SOLPARK - Biuro Zarządu 731-65-00
Stacja paliw ORLEN  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki 
- Izba Przyjęć (główna)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-66-10,731-31-10
 Sekretariat  
 731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie 632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie 22 560-16-00

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNY

Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą  
na stronie www.omegakleszczow.pl

Zwycięska sztafeta w przełajach

W Łuszczanowicach grali oldboje
boisku w Łuszczanowicach odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Fun-
dacji Rozwoju Gminy Kleszczów z udziałem siedmiu drużyn oldbojów. Zwyciężyli 

zawodnicy z Bełchatowa, drugie miejsce zajęli oldboje z Rząśni, a trzecie - z Widawy. Naj-
lepszy zespół z gminy Kleszczów - oldboje z Łuszczanowic - wywalczył czwarte miejsce.

Na pływackich zawodach

maja w Zelowie nad zalewem 
„Patyki” odbyły się Mistrzostwa 

Zrzeszenia LZS szkół ponadgimnazjal-
nych województwa łódzkiego w sztafe-
towych biegach przełajowych. Drużyny, 
złożone z 5 zawodników, rywalizowały na 
dystansie 1000 m.

Dziewczęta reprezentujące Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-

wie (Milena Gierach, Maria Miśkiewicz, 
Julia Kowalska, Wiktoria Hałaczkiewicz, 
Magdalena Muskała oraz Joanna Kacz-
marczyk) wywalczyły pierwsze miejsce. 
Nieźle pobiegli również chłopcy (Igor 
Świątek, Kamil Szadkowski, Bartosz 
Pieniążek, Łukasz Łyszkowicz, Jan 
Stochniałek), którzy na mecie byli dru-
dzy.

14

i 13 maja w Krakowie odbyły się 
zawody pływackie Mistrzostwa 

Polski Juniorów i Juniorów Młodszych 
w Pływaniu Niepełnosprawnych. Omegę 
Kleszczów reprezentował Oliwier Krzysz-
kowski (2007), który w klasie S10 (rocznik 
2006 i młodsi) z wynikiem 861 pkt. zajął 1 
miejsce w klasyfikacji generalnej - kate-
goria „junior”. Oliwier startował 6 razy na 
dystansach 50, 100 i 200 m stylem dowol-
nym, 50 i 100 m stylem grzbietowym oraz 
50 m stylem motylkowym. We wszystkich 
startach zwyciężył.

***
Inny zawodnik sekcji pływackiej LKS 

Omega - Przemysław Gawrysiak brał 

udział w zawodach z cyklu Grand Prix 
Pucharu Polski, które 28 i 29 kwietnia od-
były się w Opolu. W imprezie brało udział 
808 zawodników ze 111 klubów.

Na dystansie 50 m st. dowolnym P. 
Gawrysiak był szósty z czasem 0’23”66, 
natomiast na 50 m st. motylkowym był 
ósmy (0’25”19).

***
Kolejna impreza z tego cyklu miała 

miejsce 12 i 13 maja w Warszawie. Prze-
mysław Gawrysiak, którego trenerem jest 
Robert Pawlicki, popłynął na dystansie 
50 m st. dowolnym i uzyskał siódmy wy-
nik - 0’23”68. W tych zawodach udział 
wzięło 559 zawodników z 85 klubów.



12  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 10/483

MZa
Pomóż tworzyć kolekcję!
uzeum Historii Polski prowadzi akcję zbierania pamiątek hi-
storycznych „Małe Wielkie Historie”. Do kolekcji są przyjmo-

wane najrozmaitsze obiekty o wartości historycznej (także te zwią-
zane z osobistymi losami darczyńców). Szczególne znaczenie mają 
przedmioty, związane z polską drogą do Niepodległości - nie tylko 
tej w 1918 roku, ale również w 1989 r.

Muzeum jest zainteresowane przedmiotami codziennego użyt-
ku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnika-
mi, prasą, a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia 
i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami oraz wyro-
bami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii pol-
skiej kultury, dokumentującymi przemiany społeczne i gospodar-
cze.

Zebrane pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum 
Historii Polski. Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum 
pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailo-
wo - tel. (22) 211 90 29, (22) 211 90 48, e-mail: pamiatki@muzhp.pl.

Więcej - na stronie www.muzhp.pl. JS

REHABILITACJA DOMOWA 
Z DOJAZDEM DO PACJENTA
W ofercie:
- rehabilitacja pooperacyjna/ poszpitalna/ 
pionizacja/ nauka chodu
- zabiegi suchego igłowania

- rehabilitacja uroginekologiczna dla kobiet z problemem 
nietrzymania moczu
- masaże lecznicze, relaksacyjne
- ćwiczenia usprawniające, korekcyjne, mięśni głębokich 
z efektem biofeedback
i wiele innych…

ZADZWOŃ i umów się na wizytę 
Tel. 789-425-922

Regionalne wątki w historii 
niepodległości

egoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości obfitują w różne, często nieszablonowe 

pomysły na uwiecznienie mało znanych postaci, miejsc i wydarzeń, 
związanych bądź z trudną drogą do niepodległości, bądź 
z pierwszymi, heroicznymi latami spajania terenów trzech zaborów 
w jeden polski organizm państwowy.

Odwiedzając stronę www.lodzkie.pl/herosi-niepodleglej 
znajdziemy na niej blog zawierający teksty o historiach z regionu 
łódzkiego, powiązanych z tegoroczną rocznicą. „Jak niepodległość 
podzieliła sąsiadów w Zelowie?, „Trzy zabytki z 1918 roku w Łódz-
kiem”, „Kto napisał hymn harcerzy polskich?”, „Minister zdrowia 
z Piotrkowa Trybunalskiego” - to tytuły niektórych opowieści.

Na wspomnianej stronie znajdziemy zapowiedzi rocznicowych 
imprez kulturalnych. Jest także zapowiedź konkursów oraz gier te-
renowych, które mają się znaleźć na stronie. „Zapraszamy w czerw-
cu!! Śledźcie „Promuje Łódzkie” na Facebooku!” - zachęca admini-
strator. JS

Tęczowe recytacje
nami XVI edycja Przedszkolno-Szkolnego Konkursu Re-
cytatorskiego „Tęczowe Wierszyki”. Odbyła się 17 maja 

w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, a zadaniem ma-
łych recytatorów było jak najlepsze przedstawienie wierszy napi-
sanych przez A. Frączek, E. Szelburg-Zarembinę i T. Kubiaka.

Konkursowe jury w składzie: Danuta Kuc, Joanna Błaszczyk 
i Elżbieta Roczek oceniało prezentacje 20 wykonawców. W ka-

tegorii I (przedszkolne grupy „0”) pa-
nie ustaliły taką kolejność miejsc: ● 
I. Zuzanna Kierasińska (PPS Łusz-
czanowice); ● II. Blanka Kowalczyk 
(PPS Łękińsko); ● III. Roksana Par-
tyka (PPS Łuszczanowice); ● wyróż-
nienie Jakub Kucner (PPS Łękińsko).

W kategorii II (klasy I szkół pod-
stawowych) kolejność miejsc była 
taka: ● I. Franciszek Skurkiewicz (SP 
w Kleszczowie); ● II. Vanessa Kieł-

bik (SP w Łękińsku); ● III. Roksana Gonera (SP w Kleszczowie); ● 
wyróżnienie Marta Gorząd (SP w Kleszczowie).

Bogatą galerię zdjęć z tego wydarzenia znaleźć można m.in. 
na stronie internetowej przedszkola w Łękińsku.

JS

„Smacznie, zdrowo,  
polsko i bajkowo”

aką intrygującą nazwę miał kulinarny konkurs, zorganizo-
wany 11 maja w przedszkolu w Kleszczowie. Jego głównym 

celem - obok upowszechniania wiedzy na temat zdrowego odżywia-
nia - było uczenie przygotowywania i estetycznego podawania posił-
ków z polskich produktów oraz rozwijanie zdolności pracy w grupie.

Zadanie, jakie postawiono przed każdą z czterech drużyn, re-
prezentujących poszczególne gru-
py przedszkolne, polegało na przy-
gotowaniu zdrowej przekąski i sałatki 
z polskich zdrowych produktów. Na 
wykonanie każdego konkursowego 
zadania uczestnicy mieli 30 minut.

Bajkowym elementem kulinarnego 
konkursu była nazwa, jaką twórcy wy-
brali dla przygotowanego dania. Na-
zwy nawiązywały do takich utworów, 
jak: „Czerwony Kapturek”, „Shrek”, 
„Smerfy” i „Kopciuszek”.

JS
Drużynę tworzyło  
3 rodziców i 3 dzieci
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