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Na drogach Żłobnicy 
Na jw iększa  w 

o s t a t n i c h  l a t a c h 
gminna inwestycja 
drogowa, polegają-
cej na gruntownej 
modernizacj i  dro-
gi powiatowej, bie-
gnącej przez Żłobni-
cę, a także łączącej 
się z nią drogi gmin-
nej (tzw. Warszaw-

ki) zbliża się do końca. W drugiej połowie lipca trwało układanie 
ostatniej warstwy asfaltu.

Gąbki z… eukaliptusa
„Jesteśmy jedy-

ną w Polsce i unika-
tową na skalę świa-
tową fabryką gąbki 
celulozowej. Aktual-
nie do naszego ze-
społu poszukujemy 
operatorów” - to na-
główek banera, za-
chęcającego do za-
t r u d n i e n i a  s i ę  w 

najnowszym, uruchamianym właśnie zakładzie w Kleszczowskiej 
Strefi e Przemysłowej w Bogumiłowie. W logotypie fi rmy Sponcel 
dominuje przyjazny dla oka kolor zieleni.

Więcej na str. 5

2 sierpnia przyjdź 
z dzieckiem na piknik!

G m i n n y  O ś r o d e k  K u l t u r y 
w Kleszczowie zaprasza dzieci na 
wakacyjną imprezę plenerową. Od-
będzie się ona w środę 2 sierpnia w 
parku przy ul. Głównej w Kleszczo-
wie w godzinach 14.00-19.00.

W programie: ● zabawy dla 
dzieci „Animacyjny zawrót głowy”, 
● urządzenia rekreacyjne. Od godz. 
16.00 zacznie się muzyczne show 
dla dzieci „Siostry Wajs & Stono-
ga”. Będzie to dynamiczny, rado-
sny spektakl, wypełniony piosenka-
mi dla dzieci.

Zakończyli półkolonie
Kolejna edycja gminnych półkolonii, z których tym razem sko-

rzystało 90 dzieci, trwała od 3 do 14 lipca. Zróżnicowane stacjo-
narne zajęcia w 
1 5 - o s o b o w y c h 
grupach i wyjaz-
dy na jednodnio-
we wycieczki dały 
dzieciom z klas I-
-III okazję do cie-
kawego i aktyw-
nego spędzenia 
dwóch wakacyj-
nych tygodni.
Więcej na str. 12

Coraz ładniej na ul. Łącznej

Dobiega końca rozpoczęta jesienią zeszłego roku przebudowa 
ulicy Łącznej w Kleszczowie. Droga, która stanowi najkrótsze po-
łączenie osiedla Zacisze z terenem Strefy Przemysłowej w Klesz-
czowie ma ponad 730 metrów długości.

Więcej na str. 2

Czy można zmniejszyć 
kolejki do lekarzy?

Nawet 8 pacjentów spośród 25 zarejestrowanych w danym 
dniu do lekarza specjalisty nie przychodzi na umówioną wizytę! 
Inni zamiast przyjść na ustaloną w rejestracji godzinę (np. 14.00) 
przychodzą już o godz. 9.00, domagając się wcześniejszego 
przyjęcia. Takie sytuacje wywołują niepotrzebne konfl ikty i wpro-
wadzają nerwową atmosferę. 

Zarząd Kleszczowskiej Przychodni Salus apeluje, by pacjenci 
szanowali własny czas i czas innych osób. Na str. 4 zamieszcza-
my prośbę i informujemy o zmianach, które powinny pomóc upo-
rządkować kolejki do lekarzy specjalistów.

Więcej na str. 4
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Wójt gminy 
odznaczony

Tomaszowie Mazowieckim odby-
ły się wojewódzkie uroczystości 

Święta Policji. Główna część uroczystości 
odbyła się na placu Tadeusza Kościuszki z 
udziałem zaproszonych gości, w tym parla-
mentarzystów i samorządowców z nasze-
go regionu.

Wicewojewoda łódzki Karol Młynar-
czyk, zastępca komendanta głównego po-
licji - nadinspektor Jan Lach i komendant 
wojewódzki policji w Łodzi - inspektor An-
drzej Łapiński wręczyli kilkudziesięciu oso-
bom Medale za Długoletnią Służbę, odzna-
ki „Zasłużony Policjant”, a także medale 
„Za zasługi dla Policji”.

Foto: Łódzki Urząd Wojewódzki
Wśród osób uhonorowanych brązo-

wym medalem „Za zasługi dla Policji” zna-
lazł się także wójt gminy Kleszczów, Sławo-
mir Chojnowski. 

JS

Do Urzędu Gminy regularnie zwracają się 
mieszkańcy, zgłaszając uwagi dotyczące zanie-
dbanych, zachwaszczonych, a często też poro-
śniętych samosiejkami sąsiednich działek. Ta-
kie pojedyncze, „zapomniane” przez właścicieli 
niezabudowane parcele szczególnie szpecą te-
reny zagospodarowanych już osiedli. Dodatko-
wo utrudniają też utrzymanie porządku na za-
dbanych posesjach. Sprzyjają rozsiewaniu się 
nasion chwastów, a jesienią zasypują okolice li-
śćmi, spadającymi z samosiewów drzew.

Urząd Gminy apeluje do właścicieli wszyst-
kich nieruchomości o ich utrzymywanie w na-

leżytym porządku. Jest oczywistą prawdą, że 
suma wyglądu wszystkich działek składa się 
na wizerunek całej gminy. Każdy z mieszkań-
ców oraz właścicieli działek powinien to mieć na 
względzie, dbając o wykaszanie przerośniętych 
traw i roślin zielnych, a także o usuwanie sa-
mosiewów drzew i krzewów. Te zabiegi nie tyl-
ko ograniczą rozsiewanie się chwastów i samo-
siejek na terenach przyległych. Zapobiegną też 
rozprzestrzenianiu się gryzoni.

rzetarg na wykonanie kompletne-
go uzbrojenia oraz budowę nowej 

7-metrowej jezdni wraz z ciągiem pieszo-
-rowerowym o szerokości 2,5 metra wygra-
ła spółka Drog-Bud z siedzibą w Lubojence. 
Dzięki wykonaniu podziemnego uzbrojenia 
ulicy Łącznej tereny zabudowy jednorodzin-
nej, położone po południowej stronie dro-
gi uzyskały dostęp do gminnej sieci ener-
getycznej, wodociągu, sieci kanalizacyjnej 
oraz sieci teletechnicznej. Droga wyposa-
żona została także w odwodnienie oraz sieć 
zasilającą 22 słupów oświetleniowych.

8 l ipca ek ipy  drogowców u łoży ły 
wierzchnią warstwę bitumiczną. Całość ro-
bót, w tym także prace przy zagospodaro-
waniu dość szerokiego pasa zieleni, który 

oddziela ciąg pieszo-rowerowy od jezdni, 
mają zostać zakończone do 14 sierpnia. Na 
tę inwestycję gmina przeznaczyła ze swoje-
go budżetu ponad 2,5 mln zł brutto.

JS

18 miesięcy zaplanowana zo-
stała rozbudowa odcinka dro-

gi powiatowej nr 1921E (ul. Ogrodowa i jej 
przedłużenie do Łuszczanowic. Przewi-
dziany do rozbudowy fragment liczy ok. 1,2 
km długości. Układanie nowej nawierzchni 
drogowej, budowa chodnika i nowej ścież-
ki rowerowej wykonane zostaną na koniec 
planowanej inwestycji. Wcześniej przepro-
wadzone zostaną prace przy modernizacji 
i uzupełnianiu podziemnych instalacji tech-
nicznych. Ich efektem ma być zbudowanie: 
podziemnego kabla energetycznego śred-
niego napięcia oraz oświetlenia uliczne-
go; blisko 70-metrowego odcinka wodocią-
gu wraz z 43 przyłączami wodociągowymi; 
880-metrowego odcinka kanalizacji sani-
tarnej wraz z 35 szt. przyłączy; blisko kilo-
metrowego odcinka kanalizacji deszczowej 
wraz z ośmioma studniami z kręgów żelbe-
towych; 735-metrowego odcinka gazociągu 
średniego ciśnienia wraz z jednym przyłą-
czem gazowym; wykonanie kanalizacji te-
letechnicznej jedno- i dwuotworowej o łącz-
nej długości ponad 425 mb. Inwestycja ta 
będzie realizowana na odcinku od skrzy-
żowania ulicy Ogrodowej z ulicą Łączną w 
Kleszczowie aż do skrzyżowania we wsi 
Łuszczanowice.

Oferta spółki Drog-Bud z Lubojenki, wy-
branej w przetargu na przeprowadzenie wy-
mienionych robót, opiewa na 7,54 mln zł.

Druga drogowa inwestycja, na której 
przeprowadzenie został niedawno rozstrzy-
gnięty przetarg, dotyczy Łękińska. Zosta-
nie tu zbudowana droga gminna o długości 
ok. 650 metrów na odcinku od ul. Ustronnej 
do ul. Północnej. Oprócz nowej sieci ener-
getycznej z podziemnymi kablami o długo-
ści ponad 900 metrów zbudowana zosta-
nie nowa stacja transformatorowa 15/0,4 
kV i kabel niezbędny do jej zasilenia (po-
nad 700 m długości). Pod ziemią zostaną 
też ułożone rury wodociągowe o długości 
765 m wraz z 35 przyłączami. Długość ka-
nalizacji sanitarnej to prawie 670 mb plus 
350 metrów podziemnych rur, wykorzysta-
nych do ułożenia 34 przyłączy kanalizacyj-
nych. 1100 metrów liczyć ma kanalizacja 
deszczowa dla nowej ulicy. Jej uzupełnie-
niem będzie 15 studni wykonanych z żel-
betowych kręgów. Podziemne uzbrojenie 
uzupełni 760-metrowy gazociąg wraz z 34 
przyłączami oraz sieć światłowodowa, uło-
żona w rurach kanalizacyjnych i doprowa-
dzona do szaf rozdzielczych.

Całość uzupełni oświetlenie uliczne, 
nowa jezdnia, chodnik oraz ścieżka rowe-
rowa. Inwestycja została zaplanowana na 
14 miesięcy, a do jej realizacji gmina za-
angażowała piotrkowskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych PEUK S.A. Koszt wyko-
nania nowej drogi wraz z uzbrojeniem to 
niecałe 6,05 mln zł brutto.

JS

P
W

Na

Wyasfaltowali ulicę Łączną

Coraz mniej 
bezrobotnych

wynika z informacji podanych 
przez Powiatowy Urząd Pra-

cy w Bełchatowie liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w powiecie bełchatowskim 
wyniosła na koniec czerwca 3440 i była 
o 713 osób mniejsza niż pod koniec marca.

W gminie Kleszczów w ciągu kwarta-
łu ubyło 36 bezrobotnych. Teraz ich licz-
ba wynosi 119. W tym gronie jest 71 ko-
biet, a liczba osób, które są bez pracy co 
najmniej od dwunastu miesięcy, wynosi 39.

JS

Apel o uporządkowanie działek

Drogowe inwestycje

Jak
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KOMUNIKATY
GOPS informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klesz-
czowie informuje o terminach składania nowych 
wniosków o świadczenia:

•  od 1 sierpnia można będzie pobierać i skła-
dać nowe wnioski, dotyczące świadczenia wy-
chowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 
2017/2018,

•  od 1 sierpnia można będzie pobierać i składać 
nowe wnioski, dotyczące funduszu alimentacyj-
nego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018,

•  od 1 września można będzie pobierać i składać 
nowe wnioski, dotyczące zasiłku rodzinnego na 
nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Odzyskaj akcyzę za paliwo!
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że 

sierpień jest drugim terminem składania przez rolni-
ków wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego 
do produkcji rolnej w 2017 r. Wniosek o zwrot po-
datku należy złożyć w terminie do 31 sierpnia wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za 
zgodność z oryginałem) - wystawionymi od dnia 1 lu-
tego do 31 lipca 2017 r. Wzór wniosku dostępny jest 
w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych (pokój nr 6) 
oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie.

Informacja w sprawie dostępności sal
Aby na terenie gminy zarezerwować sale na 

przyjęcia, pokazy, konferencje itp. należy kontakto-
wać się z gospodarzami poszczególnych obiektów tj.:
• z dyrektorami szkół (sale w szkołach),
• z dyrektorem GOK (sale w domach kultury),
• z prezesami OSP (sale w remizach),
•  z prezesem Stow. Mieszkańców Wsi Żłobnica (sala 

w Żłobnicy).
Wymienione osoby udzielą również informacji 

o kosztach wynajmu tych sal, zgodnych z podjęty-
mi w tej sprawie uchwałami Rady Gminy Kleszczów 
oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kleszczów.

Punkt Zbiórki Odpadów
w Łuszczanowicach Kolonii

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informu-
je, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Łuszczanowicach Kolonii jest czynny w go-
dzinach 9.00 - 19.00 (z wyjątkiem niedziel i świąt). 
Kontakt telefoniczny z PSZOK – 697-969-104.

KRUS przypomina ubezpieczonym
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia społecznego 

przypomina, że rolnik ubezpieczony w KRUS jest zo-
bowiązany, nie czekając na wezwanie, zgłosić Kasie 
w ciągu 14 dni osoby podlegające ubezpieczeniu w 
jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicz-
nościach, które mają wpływ na podleganie ubezpie-
czeniu, a także o zmianach tych okoliczności. 

Okolicznościami tymi mogą m.in. być: ● pod-
jęcie działalności rolniczej, ● zakup lub sprzedaż 
gruntów rolnych, ● wydzierżawienie gospodarstwa 
rolnego, ● podjęcie innej niż rolnicza aktywności za-
wodowej, w tym podjęcie zatrudnienia, ● przyznanie 
prawa do świadczenia (np. renty, emerytury, świad-
czenia przedemerytalnego) ● przyznanie zasiłku dla 
osób bezrobotnych.

(opr. JS)

lipcu i sierpniu można korzystać z 
dodatkowego połączenia autobu-

sowego, które uruchomił Zakład Komunalny 
„Kleszczów”. Dzięki temu mieszkańcy Rogow-
ca, Kamienia i Dębiny mogą dwa razy w tygo-
dniu (we wtorki i czwartki) dostać się do Klesz-
czowa.

Autobus wyjeżdża o godz. 7.00 z siedzi-
by Zakładu Komunalnego „Kleszczów” i przez 
Żłobnicę, Dębinę, Kamień jedzie do Rogowca. 
O godz. 7.25 wyrusza z Rogowca w drogę po-
wrotną i kończy kurs o godz. 8.05 w Zakładzie 
Komunalnym „Kleszczów”. Ceny biletów, któ-

re kupuje się u kierowcy są takie, jak na każ-
dy inny przejazd po terenie gminy Kleszczów.

JS

W
Wakacyjne połączenie

Zmiany zasad dotyczących 
wycinki drzew

ponad miesiąca obowiązuje zmie-
niona ustawa o ochronie przyrody, 

która wprowadziła szereg zmian we wcze-
śniejszych przepisach, dotyczących usu-
wania drzew. Ustawa weszła w życie 17 
czerwca 2017 r. 

Jedną z najważniejszych zmian jest 
wprowadzenie obowiązku zgłaszania przez 
osoby fizyczne zamiaru usunięcia drzewa 
na cele niezwiązane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. Właściciel nierucho-
mości jest obowiązany dokonać zgłoszenia 
do Urzędu Gminy zamiaru usunięcia drze-
wa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego 
na wysokości 5 cm przekracza:

a)  80 cm - w przypadku topoli, wierzby, 
klonu jesionolistnego oraz klonu sre-
brzystego;

b)  65 cm - w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platana klonolistnego;

c)  50 cm - w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew.

Po otrzymaniu zgłoszenia przedsta-
wiciel Urzędu Gminy w terminie 21 dni od 
dnia doręczenia zgłoszenia dokona oglę-
dzin drzew. W terminie 14 dni od przepro-
wadzenia oględzin Urząd Gminy będzie 
mógł w drodze decyzji administracyjnej 
wnieść sprzeciw (m. in. w przypadku loka-
lizacji drzewa na terenie przeznaczonym 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na zieleń lub chronionym 
innymi zapisami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego lub lokaliza-
cji drzewa na terenach objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 
ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody - 
m. in. drzewa rosnącego na obszarze chro-
nionego krajobrazu lub drzewa - pomnika 
przyrody).

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania 
oględzin właściciel nieruchomości wystąpi 
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, 
mającej związek z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, realizowanej na czę-

ści nieruchomości, na której rosło usunięte 
drzewo, Urząd Gminy, uwzględniając dane 
ustalone na podstawie oględzin, nałoży na 
właściciela nieruchomości, w drodze decy-
zji administracyjnej, obowiązek uiszczenia 
opłaty za usunięcie drzewa.

Usunięcie drzewa bez dokonania wy-
maganego zgłoszenia lub przed upływem 
terminu 14 dni od dnia przeprowadzonych 
oględzin skutkowało będzie wymierzeniem 
przez wójta gminy administracyjnej kary 
pieniężnej.

Firmy oraz osoby fi zyczne zamierzają-
ce usunąć drzewo na cele związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej mają 
obowiązek uzyskania zezwolenia na usu-
nięcie drzewa, jeśli jego obwód pnia na wy-
sokości 5 cm przekracza:

a)  80 cm - w przypadku topoli, wierzby, 
klonu jesionolistnego oraz klonu sre-
brzystego;

b)  65 cm - w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platana klonolistnego;

c)  50 cm - w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew.

Zmianie nie uległ zapis w ustawie 
o ochronie przyrody, zwalniający z obo-
wiązku uzyskania zezwolenia na wycin-
kę drzew lub krzewów usuwanych w celu 
przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego. W przypadku, gdy 
w zasięgu oddziaływania prac związanych z 
wycinką drzew lub krzewów występują miej-
sca wykorzystywane przez ptaki, powinna 
być ona przeprowadzona poza okresem lę-
gowym ptaków. 

Szczegółowych informacji, dotyczących 
najnowszych zmian w przepisach o usu-
waniu drzew, można zasięgnąć pod nume-
rem tel. 44-731-31-10 wew. 132. Wzór zgło-
szenia na usunięcia drzew dostępny jest na 
stronie internetowej gminy lub w Urzędzie 
Gminy (pok. 25, II piętro).

opr. EG

Od
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Apel do mieszkańców
Do lekarza należy przychodzić  

na ustaloną godzinę!
Jeśli nie możemy przyjść - koniecznie poinformujmy  

o tym rejestrację!

imieniu Kleszczowskiej Przychodni Salus sp. z o.o. zwra-
camy się do mieszkańców Gminy z prośbą o przestrze-

ganie zasad związanych z organizacją pracy poradni specjalistycz-
nych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż mieszkańcy nie 
dostosowują się do wyznaczonych godzin, na jakie się zapisali do 
danego lekarza. Często pacjenci zgłaszają się do poradni z bardzo 
dużym wyprzedzeniem czasowym w stosunku do wyznaczonej go-
dziny porady (np. wizyta jest wyznaczona na godz. 14.00, a pacjent 
zgłasza się już o godz. 9.00), albo z bardzo dużym opóźnieniem. 
Powoduje to wśród oczekujących pacjentów nieprzyjemne sytu-
acje, konflikty i nerwową atmosferę.

Zapewniamy, iż pacjent, który został zapisany na wizytę do le-
karza specjalisty zostanie przyjęty w wyznaczonym dniu o wskaza-
nej godzinie. Nie ma potrzeby zgłaszania się aż z tak dużym wy-
przedzeniem.

Mając na celu wyciszenie emocji w kolejce oczekujących do le-
karza, w najbliższym czasie wprowadzone zostaną „numerki” (ko-
lejność przyjęć pacjentów przez lekarza), odpowiadające godzinie, 
na jaką pacjent został zapisany. Numerki będą do pobrania w dniu 
wizyty u lekarza, przed rozpoczęciem przyjęć. 

Ponadto zwracamy się z 
prośbą o informowanie pracow-
ników rejestracji o braku moż-
liwości zgłoszenia się do leka-
rza specjalisty w wyznaczonym 
terminie (godzinie) lub o rezy-
gnacji z wizyty. Niestety, dość 
duża część pacjentów pomimo, 
iż jest zapisana na wizytę z du-
żym wyprzedzeniem, po prostu 
w wyznaczonym terminie się nie 
zgłasza, nie informując o tym 
pracowników Przychodni Salus. 

Zdarza się na przykład, że nie zgłasza się 8 z 25 osób, zapisanych 
na dany termin.

Przekazanie nam informacji o tym, że dana osoba nie będzie 
mogła zgłosić się na ustaloną już wizytę, pozwoli zapisać się do 
danego lekarza innym oczekującym pacjentom. Dzięki temu kolej-
ki będą krótsze.

Zarząd Kleszczowskiej  
Przychodni Salus sp. z o.o.

Stypendia już wypłacone
iczba złożonych w czerwcu wniosków o stypendia motywacyjne wyniosła 
prawie pół tysiąca. O finansowe premie, którymi jest nagradzana odpo-

wiednia średnia ocen ubiegało się 350 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum 
i szkół ponadgimnazjalnych. Pieniężnego uhonorowania za sukcesy odnoszone 
w różnych dziedzinach (np. w sporcie) oczekiwało natomiast 146 wnioskodawców.

Gigantyczna sterta złożonych wniosków została rozpatrzona w Urzędzie Gmi-
ny do 11 lipca. Tylko 5 wniosków, a więc 1 proc. wszystkich, jakie złożone zosta-
ły po zakończeniu II semestru nauki szkolnej, rozpatrzono negatywnie. Okazuje 
się, że nie spełniały warunków, jakie określone zostały w „stypendialnej” uchwale.

Pieniądze za wyniki w nauce (w sumie 219.360 zł) otrzymało 348 uprawnio-
nych uczniów, natomiast kwota 54.400 zł trafiła do rąk osób, uhonorowanych za 
szczególne osiągnięcia.

Stypendialna kasa (łącznie 273.760 zł) przyda się uczniom na wydatki zwią-
zane z kolejnym rokiem nauki, bądź na uatrakcyjnienie tych paru tygodni, które 
pozostały jeszcze do końca wakacji.

JS

Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

zatrudni osoby na stanowiska:

1) nauczyciela języka polskiego (umowa na zastępstwo),
2) nauczyciela matematyki (umowa na zastępstwo),
3) nauczyciela informatyki,
4) doradcy zawodowego,

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tele-
fonu: (44) 731 33 46 oraz osobiście w siedzibie Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, ul. Szkolna 4.

Dokumenty: ● list motywacyjny, ● życiorys-CV, ● dokumen-
ty potwierdzające wykształcenie, ● zaświadczenia o ukończo-
nych kursach i szkoleniach oraz zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych prosimy składać w sekretariacie szkoły do dnia 
14.08.2017 r.

W

L

Przychodnia SALUS zaprasza
Harmonogram pracy lekarzy specjalistów  

w Kleszczowskiej Przychodni Salus - sierpień
Poradnia specjalistyczna Lekarz Terminy Od godz.

Pediatryczna z alergologią dr n. med.  
Violetta Gołąbek 12 sierpnia 9.00

Pediatryczna z alergologią dr n. med.  
Violetta Gołąbek 31 sierpnia 13.00

Pediatryczna dr n. med.  
Anna Socha- Banasiak 10 sierpnia 15.00

Pediatryczna dr n. med. Anna So-
cha- Banasiak 26 sierpnia 9.00

Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 25 sierpnia 9.00

Otolaryngologiczna lek. med.  
Izabela Zawadziłło 02 sierpnia 14.00

Dermatologiczna dr n. med.  
Ewa Trzcińska-Bill 26 sierpnia 9.00

Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 21 sierpnia 14.00

Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 28 sierpnia 14.00

Ginekolog. - położnicza dr n. med. Robert Skalski 18 sierpnia 13.00
Ginekolog. - położnicza dr n. med. Robert Skalski 25 sierpnia 13.00

Ginekolog. - położnicza dr n. med.  
Dorota Wyrwas 11 sierpnia 8.00

Ginekolog. - położnicza dr n. med.  
Dorota Wyrwas 24 sierpnia 8.00

Ginekolog. - położnicza lek. med Radosław Pigoń 02 sierpnia 14.00
Ginekolog. - położnicza lek. med Radosław Pigoń 19 sierpnia 9.00

Pulmonologiczna dr n. med. Beata
Janiszewska- Drobińska 24 sierpnia 12.30

Neurologiczna lek. med.  
Beata Kostrzewa 12 sierpnia 9.00

Diabetologiczna dr n. med.  
Konrad Walczak 14 sierpnia 16.15

Diabetologiczna dr n. med.  
Konrad Walczak 26 sierpnia 9.00

Okulistyczna lek. med.  
Ewa Kaźmierczak 02 sierpnia 14.00

Okulistyczna lek. med.  
Ewa Kaźmierczak 23 sierpnia 14.00

Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 03 sierpnia 9.00

Chirurgiczna dr n. med.  
Marek Staniaszczyk 21 sierpnia 11.00

Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska 02 sierpnia 14.00

Kardiologiczna dr n. med.  
Robert Pietruszyński 10 sierpnia 8.00



16-31	VII	2017	 I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 5

Rusza produkcja w Sponcelu
Rozmowa z dyrektorem Bartoszem Kopczyńskim
- Na czym polega innowacyjność procesu produkcji, zasto-

sowanego w zakładzie spółki Sponcel w Bogumiłowie?
- Zastosowana technologia jest unikalna na skalę światową. 

Produkcja gąbek celulozowych to wieloetapowy proces, gdzie su-
rowcem jest celuloza pozyskana z eukaliptusa, a wynikiem jest 
gąbka. W naszym zakładzie stosujemy wiele innowacyjnych tech-
nologii. Przykładem jest posiadanie własnej oczyszczalni gazów, 
opartej na drobnoustrojach odkrytych niedawno przez naukowców 
na dnie oceanu. Wprowadziliśmy również zamknięty obieg niektó-
rych substancji wykorzystywanych w produkcji, co obniża z jednej 
strony koszty, a z drugiej sprawia, że jesteśmy przyjaźni dla środo-
wiska.

- Jaka jest wartość całej inwestycji zrealizowanej przez 
spółkę na terenie gminy Kleszczów?

- Całkowita wartość inwestycji to 89 mln zł, z czego istotna 
część to unijna dotacja z programu „Innowacyjna gospodarka”. Na 
całym świecie jest jeszcze tylko 3 producentów tego typu gąbki, 
którzy konkurują z nami na rynku. Złożony proces technologiczny 
jest kontrolowany na wszystkich etapach produkcji przez zaawan-
sowaną automatykę. Proekologiczne rozwiązania stawiają nas na 
czele w porównaniu do innych zakładów. Wszystko to sprawia, że 
jesteśmy unikatowym zakładem na skalę światową. Polska - jako 
miejsce inwestycji - została wybrana ze względu na fakt, iż nasi 
odbiorcy mają swoje siedziby w Europie, w tym w Polsce. Nie bez 
znaczenia jest również fakt, iż Polska jest stabilna politycznie, ma 
także wykształconą kadrę pracowniczą.

- Jaką liczbę pracowników firma zatrudnia obecnie?
- Na dzień 12 lipca zatrudnionych na umowy o pracę było 49 

osób. Dodatkowo trzy osoby przyjęliśmy do pracy z Agencji Pracy 
Tymczasowej.

- Czy jest planowana rozbudowa zakładu o kolejne części?
- Firma Sponcel planuje szybki rozwój i dalsze zwiększanie 

możliwości produkcyjnych. Rynek gąbki jest dynamiczny i w fa-
zie rozwoju. Mamy klientów w Europie; Chinach i innych częściach 
świata.  Zakład zbudowany jest w oparciu o długofalowe założenia, 
które chcemy realizować. Wszystkie działy zostały zaprojektowane 
tak, by spełniały zarówno dzisiejsze, jak i przyszłościowe potrzeby 
produkcyjne. Pozwala to nam - przy relatywnie niewielkich nakła-
dach finansowych szybko zwiększyć moc produkcyjną.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał J. Strachocki

Można wziąć dotację z KFS
racodawcy zainteresowani uzyskaniem środków z Krajo-
wego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów 

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców będą mogli 
od 1 do 4 sierpnia w godz. 8.00-14.00 składać wnioski o przyzna-
nie dotacji. Wypełnione, kompletne wnioski należy złożyć w sekre-
tariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - pokój 1.12 lub 
elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na plat-
formie ePUAP2. Wnioski złożone w formie elektronicznej muszą 
posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

Na stronie www.pupbelchatow.pl. zainteresowani znajdą nie-
zbędne dokumenty: ● ogłoszenie o naborze wniosków o przyzna-
nie środków z rezerwy KFS; ● wniosek KSF; ● formularz konieczny 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis; ● ustalenia KFS.

JS

„Mocni w Biznesie”
31 lipca są przyjmowane zgłoszenia kandydatów do kon-
kursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 

„Mocni w Biznesie 2017”. Kandydaci powinni reprezentować jedną 
z trzech kategorii:

•  dynamika eksportu: nagroda dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, które prowadzą działalność i mają główną 
siedzibę na terenie województwa łódzkiego oraz wykazały się 
największą dynamiką eksportu w ciągu ostatnich 3 lat.

•  start-up: nagroda dla przedsiębiorstw, które funkcjonują na 
terenie województwa łódzkiego nie dłużej niż 3 lata oraz stwo-
rzyły innowację produktową lub technologiczną.

•  nagroda publiczności „Innowacyjny Produkt Łódzkiego”: 
nagroda dla podmiotu, który stworzył oraz z sukcesem wpro-
wadził na rynek innowacyjny produkt bądź usługę. Dodatkowo 
podmiot musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na 
terenie województwa łódzkiego.

Wręczenia nagród „Mocni w Biznesie 2017” odbędzie się 
w pierwszym dniu X Europejskiego Forum Gospodarczego - 16 
października. Więcej szczegółów (w tym formularze zgłoszenio-
we, regulamin konkursu) znaleźć można na stronie internetowej  
www.mocniwbiznesie.lodzkie.pl.

JS

Firma Colep serdecznie zaprasza 
wszystkich zainteresowanych na prezenta-
cję, dzięki której możecie Państwo lepiej po-
znać naszą firmę oraz aktualne oferty pracy.

Planowane spotkania odbędą się w następujących miejscach oraz terminach:
●  31.07.2017 – Gminne Centrum Informacji w Kleszczowie - od godz. 15:00 

do 15:45
●  31.07.2017 – WOK Łękińsko - od godz. 16:00 do 16:45
●  01.08.2017 – WOK Kamień - od godz. 16:00 do 16:45
●  01.08.2017 – WOK Antoniówka - od godz. 17:00 do 17:45

Zachęcamy do zabrania ze sobą aktualnego CV.
Jeśli zastanawiacie się Państwo nad zmianą obecnego pracodawcy lub po-

szukujecie czynnie swojego miejsca na rynku pracy, to spotkanie jest właśnie 
dla Was.

Dział HR Colep

P

Do

Firma Sponcel Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisku operator linii produkcyjnej.
Kontakt pod nr telefonu

660 692 775.

foto: Sponcel sp z o.o.
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rzegorz Sołtyszewski, mieszkający w Kleszczowie emery-
towany pracownik KWB Bełchatów, od kilku już lat z pasją 

tworzy ceramiczne dzieła. Smykałkę do lepienia prac z gliny od-
krył w sobie podczas warsztatowych zajęć, zorganizowanych przez 
Agencję Rozwoju Regionalnego „Arreks”. Stopniowo doskonalił 
swoją twórczość, zainwestował też w zakup własnego pieca do wy-
palania ceramiki.

G. Sołtyszewski eksperymentuje nie tylko z różnymi formami 
ceramiki, tworząc oprócz form użytkowych (wazony, misy, amfo-
ry) także rzeźby. Wiele serca wkłada w zdobienie dzieł z gliny, m.in. 
zestawiając z sobą różne kolory i faktury.

Na łamach „Informatora” kilka razy pisaliśmy o udziale G. Sołty-
szewskiego w konkursach i wystawach. W tym roku także prezen-
tował swoje prace, trafiając do nowych odbiorców. W kwietniu prze-
kazał kilka ceramicznych dzieł na okolicznościową wystawę PRO 
FORMA, przygotowaną w ramach programu obchodów 800-lecia 
Opola. Na terenie zabytkowej Stacji Opole Główne prezentowane 
były dzieła 34 rzeźbiarzy i ceramików z całej Polski.

Najnowszy sukces nasz twórca cerami-
ki świętował 10 czerwca, podczas cyklicz-
nej imprezy Warszawskie Spotkania Cera-
miczne, zorganizowanej po raz trzynasty. 
Na odbywający się przy tej okazji Ogólnopol-
ski Konkurs Ceramiczny Taniec i Ruch Grze-
gorz Sołtyszewski przygotował ceramiczną 
formę o 60 cm wysokości. Ukryta w tej rzeź-
bie dynamika i ekspresja z pewnością urze-
kły jurorów konkursu, którzy zdecydowali się 
uhonorować go drugą nagrodą.

Warszawskie Spotkania Ceramiczne po-
łączone były z wystawami, kiermaszem ceramiki, prezentacją prac 
gruzińskiego twórcy Leri Papidze, a także koncertem. Organizato-
rzy zadbali również o najmłodszych, przygotowując zajęcia warsz-
tatowe, polegające na tworzeniu glinianych prac oraz zdobieniu ce-
ramiki. 

JS

dużą wsią był Rogowiec? Opublikowana w 1827 roku 
„Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego…” infor-

muje, że w tamtym czasie było tu 13 domów oraz 126 mieszkań-
ców. W wykazie miejscowości znajdujemy tylko Rogowiec, nie ma 
zaś Rogowca Pustkowie, czyli części, która w późniejszych latach 
została zajęta głównie przez osadników.

Z kolei „Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej” 
wydany w 1925 roku, a opracowany w oparciu o wyniki pierwsze-
go powszechnego spisu ludności, przeprowadzonego 30 września 
1921 roku uwzględnia obie części Rogowca, to jest wieś i kolonię. 
Rogowiec liczył w owym czasie 24 budynki mieszkalne oraz 170 
mieszkańców. Wyznanie rzymskokatolickie deklarowało 57 miesz-
kańców, a ewangelickie - 113. Nieco mniejszy Rogowiec Pustkowie 
miał 18 budynków mieszkalnych oraz 131 mieszkańców. 21 spo-
śród nich było wyznania rzymskokatolickiego, a 110 - ewangelic-
kiego.

Skromne, betonowe nagrobki
Odnowiona i poszerzona w 2016 roku droga do Rogowca pro-

wadzi obok pozostałości starego, ewangelickiego cmentarza. Po 
prawej stronie, na 
piaszczystym pa-
górku porośniętym 
głównie sosnami, 
znajdują się po-
zostałości starych 
grobów. Darem-
nie szukać tu zdo-
bionych napisami 
płyt z piaskowca, 
monumentalnych 
rzeźb i krzyży, czy-
li tego, co spotka-
my na większości 

historycznych, nawet zaniedbanych nekropolii. W Rogowcu dzieła 
zniszczenia dokonał czas, natura i ludzie. Betonowe obramowania 
i tablice, które pozostały do dzisiaj, pochodzą z kilkunastu, może 
dwudziestu paru mogił.

Niemal do końca II wojny światowej Rogowiec zamieszkiwa-
ły rodziny o polskich korzeniach oraz ewangelicy - potomkowie 
osadników, przybyłych na ten teren z Niemiec, głównie w XIX wie-
ku. W rolniczej wsi średniej wielkości nie brakowało na pewno za-
możnych gospodarzy, których było stać na kamienne, zdobione na-
grobki. Dzisiaj na rogowieckim cmentarzu nie ma po nich śladu, a 
znaczna jego część jest pozbawiona jakichkolwiek śladów po gro-

G

Jak

Laury za ceramikę

            Cmentarz w Rogowcu             przywracany pamięci

Ten dom w Rogowcu pamięta 
jeszcze lata międzywojenne

Wakacje z GOK-iem
ipcowe wycieczki, zorganizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kleszczowie dla dzieci i młodzieży cieszyły się spo-

rym zainteresowaniem. 12 lipca 35 uczniów klas I-III szkół pod-
stawowych wyjechało do parku rozrywki „Magiczne Ogrody” w Ja-
nowcu. Najliczniej „obsadzoną” imprezą wyjazdową okazała się 
wycieczka do Ceramilandii koło Lutomierska. Dzieci w wieku przed-
szkolnym (5- i 6-latki) wraz z opiekunami wyjeżdżały tam w trzech 
grupach - kolejno 4, 5 i 6 lipca. Oprócz zdobycia wiedzy o tym, jak 
powstają wyroby ceramiczne i jakie są zasady ich zdobienia, dzieci 
miały okazję pobawić się w działającym tu parku zabaw. Z tego wy-
jazdu skorzystało w sumie 47 osób. 

Fascynująca huta szkła
Julia Włodarczyk była jedną z 40 osób z klas IV-VI podstawó-

wek, które 11 lipca wybrały się na edukacyjno-rozrywkowy wyjazd 
do Zawiercia i Zatoru. Dla 11-latki najciekawsze okazała się wizyta 
w hucie szkła kryształowego.

- Widzieliśmy tu piec do wytapiania masy szklanej, patrzyliśmy 
jak są wytwarzane kieliszki do szampana i jak zdobi się ręcznie 
wyroby z kryształu - opowiada uczennica SP Kleszczów. - W mu-
zeum, które jest przy tej hucie można było obejrzeć wyroby sprzed 
wielu lat, a na starych zdjęciach pokazano, jak w tej hucie pracowa-
ło się w XIX wieku.

Z  Z a w i e r c i a 
uczniowie pojecha-
li do Zatoru. Tu cze-
kała ich m.in. wizyta 
w parku ruchomych 
dinozaurów, seans 
w kinie 5D, a także 
zwiedzanie domu „do 
góry nogami”.

Edukacyjne walo-
ry miała również wycieczka do Centrum Nowoczesności Młyn Wie-
dzy w Toruniu, zorganizowana 14 lipca dla uczniów gimnazjum i 
szkół ponadgimnazjalnych. Zgłosiło się na nią 15 osób, a obok kon-
taktu z nowoczesnością miały szansę w tym historycznym mieście 
zetknąć się z przeszłością (zwiedzanie Twierdzy Toruń) i lokalną 
tradycją (warsztaty wypieku pierników).

Ostatnim akordem lipcowych wyjazdów rekreacyjnych okaza-
ła się krótka, ale dzięki słonecznej, letniej aurze bardzo przyjem-
na, wycieczka na Górę Kamieńsk. Z zabaw (m.in. na ścianie wspi-
naczkowej i na letnim torze saneczkowym) korzystało łącznie 31 
uczniów szkół podstawowych. Ten wyjazd odbył się 18 lipca.

L

ciąg dalszy na str. 8
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bach. Oznacza to ni mniej, ni więcej że materiał z wielu nagrobków 
został rozgrabiony.

Może pozyskane w ten sposób płyty piaskowca po usunięciu 
pierwotnych napisów zostały użyte do wykonania innych nagrob-
ków? Może podobnie jak macewy z żydowskich nekropolii, kamie-
nie i betonowe płyty z cmentarza w Rogowcu zostały wykorzystane 
jako podbudowa utwardzonych wjazdów na posesje, albo znalazły 
zastosowanie w fundamentach nowszych budynków? Dziś nikt się 
do tego nie przyzna. Od czasu zakończenia wojny, kiedy z klesz-
czowskiej ziemi uciekli do Niemiec potomkowie dawnych osadni-
ków, starymi, ewangelickimi cmentarzami nie interesowano się, ani 
nieszczególnie dbano o ich zachowanie.

Obszar zajmowany przez cmentarz w Rogowcu wyznaczają 
stojące jeszcze betonowe słupy ogrodzenia. Trzy najgrubsze znaj-
dują się po południowej stronie i znaczą miejsce, w którym kiedyś 

była brama wjazdowa oraz furtka. W betonie można odczytać od-
ciśniętą datę (14/4/1934) oraz inicjały H. W., które umieścił tu za-
pewne budowniczy tego prostego ogrodzenia, złożonego z regular-
nie rozmieszczonych słupków z betonu i drewnianych poprzeczek, 
przymocowanych do nich metalowymi śrubami.

Przywracanie pamięci
Stary cmentarz ewangelicki w Rogowcu to pierwsze z takich hi-

storycznych miejsc w gminie Kleszczów, które doczeka się upo-
rządkowania. 21 czerwca grupa wolontariuszy (głównie uczniowie 
ZSP w Kleszczowie wraz z opiekunką, a także m.in. zastępca wój-
ta gminy, Joanna Guc oraz pasjonujący się lokalną historią, emery-
towany pracownik kopalni Bełchatów, Stanisław Hejak) rozpoczęła 
prace na cmentarzu, zajmującym ok. 6 arów powierzchni.

W ruch poszły szpadle, sekator, stalowe szpachelki i drucia-
ne szczotki. Pozostałości grobów, które pochodzą sprzed II wojny 
światowej, zostały oczyszczone z mchu, a zarośla, które wraz z so-
snami porastają teren nekropolii - usunięte w tych miejscach, gdzie 
udało się zlokalizować betonowe obramowania grobów bądź tabli-
ce. Dzięki oczyszczeniu zostały odsłonięte napisy, informujące o 
imionach i nazwiskach zmarłych, a także datach śmierci. Proste li-
tery widoczne na betonowych tablicach były odciskane z pomocą 
szablonów, albo wydrapywane w jeszcze nie związanym betonie.

Na uczniów - wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie dalszy ciąg prac przy porządkowaniu starego 
cmentarza w Rogowcu czeka po wakacjach. W dalszej kolejności 
mają być przywracane pamięci miejsca pochówku osób wyznania 

ewangelickiego pozostałe we wsi Kamień, a następnie w Łuszcza-
nowicach Kolonii.

Odczytane nazwiska
Kilka lat temu dość dokładną inwentaryzację cmentarza w Ro-

gowcu przeprowadził mieszkający dziś w Łodzi, a pochodzący z tej 
właśnie wsi Andrzej Braun. W prowadzonym od paru lat „Blogu o hi-
storii i historiach bardziej i mniej znanych”, próbuje odtwarzać pa-
sjonujące, a mało znane wątki z historii różnych miejsc i ludzi. Pi-
sząc o Rogowcu poruszał m.in. wątki związane ze swoim ojcem, 
który podczas wojny kilka lat spędził na przymusowych robotach w 
Rzeszy. Sięgał do wycinków starych map, podawał sporo ciekawo-
stek o wsi, z której pozostały dziś jedynie nieliczne zabudowania.

W jednym z wpisów („Rogowiec - Kleszczów - Cmentarz ewan-
gelicki”) A. Braun informuje o tym, że cmentarz w Rogowcu odwie-

dził 15 października 2010 roku. Wtedy też uporządkował pozosta-
łości grobów. 

„Stan nagrobków, które oczyściłem z ziemi i mchów jest fatal-
ny. Były porozrzucane nawet poza terenem cmentarza. Część z 
nich dopasowałem do grobów, inne postawiłem aby nie gniły w zie-
mi. Większość z nich jest wykonana z cementu i żwiru, beton obec-
nie utlenia się i kruszeje”.

Oprócz ciężkiej fizycznej pracy wykonanej zapewne w pojedyn-
kę, pochodzący z Rogowca mieszkaniec dzisiejszej Łodzi udoku-
mentował ówczesny stan cmentarza na fotografiach. Skrupulatnie 
wynotował też treść napisów zachowanych na betonowych tabli-
cach. Oto nazwiska i imiona odczytane przez niego z tablic nagrob-
nych na rogowieckim cmentarzu: Wilhelmine Seliger, Aleksander 
Schulz, Alicja Szulc, Gottfried Minikel, Karoline Hirschner, Rosalia 
Minikel, Michael Minikel, Johan Rizner, Ougen Zeliger, Alma Rajter, 
Gertrud Helene Rajter, Zommerfeld, Pauline Reclav, Johan Reclav, 
Karolina Retzlaw, Ryszart Zommer, Wilhelm Johann Radke, Karo-
lina Kruger.

W blogu A. Brauna pojawia się jeszcze jedna zaskakująca infor-
macja, która tłumaczy w części obecny stan ewangelickiej nekropo-
lii: „W latach 70-tych jeden z miejscowych, w ataku szaleństwa po-
rozbijał większość nagrobków. Tajemnicą poliszynela było kto był 
tym sprawcą. Teraz jest zbyt późno ,aby poruszać ten przykry te-
mat aktu wandalizmu”.

Jerzy Strachocki

            Cmentarz w Rogowcu             przywracany pamięci

Tak wyglądały nagrobki na początku czerwca
Z oczyszczonych 
tablic można 
odczytać nazwiska
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Wakacyjne propozycje
Przyłap na czytaniu i sfotografuj

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie ogło-
siła kolejną edycję konkursu fotograficznego „Przyłapa-
ni na czytaniu”. „Celem konkursu jest wzbudzenie zain-
teresowania czytelnictwem. Zachęcenie mieszkańców 
Kleszczowa i okolic do pokazania za pomocą obrazu fo-
tograficznego tego, co wydaje się w książkach ciekawe, 
magiczne, niesamowite, wyjątkowe i warte pokazania” 
- czytamy w konkursowym regulaminie, który w cało-
ści jest dostępny na stronie internetowej www.bibliote-
ka.kleszczow.pl.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kleszczowie (ul. Sportowa 8) z 
dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Przyłapani na czyta-
niu" w okresie od 1 do 31 sierpnia. Konkurs jest organi-
zowany w trzech kategoriach: 1. uczestnicy do lat 13; 2. 
uczestnicy w wieku 14-18 lat; 3. osoby pełnoletnie. Je-
den uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace kon-
kursowe. Na konkurs przyjmowane będą fotografie w 
postaci wydruków bądź odbitek fotograficznych w mini-
malnym formacie 15x20 cm wykonane osobiście przez 
uczestników, do których przysługują uczestnikom nie-
ograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, nie-
naruszające praw osób trzecich. Każde zdjęcie musi 
być również dostarczone w wersji elektronicznej, w for-
macie jpg.

W każdej z kategorii nagrodami w konkursie będą 
karty podarunkowe o nominałach: 600 zł za I miejsce, 
400 zł za II miejsce i 200 zł za III miejsce.

Już wkrótce festyn z okazji Dnia Energetyka
Ten sierpniowy festyn jest oczekiwany nie tylko 

przez pracowników Elektrowni Bełchatów i ich rodziny. 
Mieszkańcy całego powiatu bełchatowskiego czekają na 
podanie terminu plenerowej imprezy, a przede wszyst-
kim na jej program.

Branżowe święto energetyków przypada tradycyj-
nie na dzień 14 sierpnia, jednak festyn odbędzie się już 
w sobotę 5 sierpnia (początek - godz. 16.00). W Beł-
chatowie na plenerowej scenie przy MCK PGE Giganty 
Mocy wystąpią m.in. zespół coverowy True Colors Band 

(od 17.15), Marcin Daniec (od 18.15), Jula (od 19.30) 
oraz - w roli gwiazdy wieczoru - zespół Golec uOrkie-
stra (od 20.45).

Uzupełnieniem programu estradowego będą poza-
sceniczne atrakcje – wesołe miasteczko dla dzieci, sto-
iska handlowe i punkty gastronomiczne. Imprezy rekre-
acyjno-sportowe, związane z Dniem Energetyka będą 
się odbywać nie tylko w sierpniu, ale również na począt-
ku września. 

W ramach centralnych obchodów Dnia Energetyka 
zaplanowano uroczystą akademię (11 sierpnia w hali wi-
dowiskowo-sportowej w Bełchatowie) oraz Mszę św. w 
intencji energetyków (14 sierpnia w kościele p.w. Zesła-
nia Ducha Świętego w Bełchatowie).

Oczekiwany przez bardzo wiele osób Dzień Otwar-
ty Elektrowni Bełchatów tym razem planowany jest w so-
botę 26 sierpnia. Elektrownię można będzie poznawać 
„od kuchni” w godz. 9.00-14.00).

Pokaż na zdjęciu energię lasu i wygraj nagrodę
Nadleśnictwo Bełchatów oraz Miejskie Centrum 

Kultury w Bełchatowie ogłosiły pierwszą edycję Konkur-
su Fotograficznego „Energia lasu”. Do składania prac 
zostali zaproszeni uczniowie szkół z powiatów: bełcha-
towskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, paję-
czańskiego i łaskiego. Jeden uczestnik ma prawo zgło-
sić do konkursu 5 fotografii, wykonanych osobiście, do 
których przysługują mu nieograniczone autorskie pra-
wa osobiste i majątkowe, nienaruszające praw osób 
trzecich. Zgłoszenia prac będą przyjmowane osobiście 
do 29 września br. w sekretariacie MCK w Bełchatowie. 

W kategorii „szkoły podstawowe i gimnazjalne” 
przewidziane zostały 3 nagrody o wartości ok. 500, 400 
i 300 zł plus 5 wyróżnień o wartości około 100 zł. W ka-
tegorii „szkoły ponadgimnazjalne” główne nagrody mają 
mieć wartość ok. 700, 600 i 500 zł. Także tu przewidzia-
no 5 wyróżnień po ok. 100 zł.

Regulamin znaleźć można na stronach interneto-
wych organizatorów: www.lodz.lasy.gov.pl/belchatow, 
www.gigantymocy.pl.

(opr.JS)

Wakacje  
z GOK-iem

Twórcze lepienie z gliny
Nie należy zapominać o tym, że w każ-

dej z placówek GOK co kilka dni organi-
zowane są różne dodatkowe zajęcia. Bar-
dzo często są to warsztaty twórcze. Oprócz 
doskonalenia zdolności manualnych i wy-
rabiania poczucia estetyki zajęcia te mają 
jeszcze jeden istotny walor - odrywają 
uczniów od smartfonów, komputerów i in-
nych tzw. czasoumilaczy.

W lipcu odbyły się m.in. dwa cykle za-
jęć w pracowni ceramiki, funkcjonującej w 
domu kultury w Łękińsku. Jednym z zadań 
uczestników tych warsztatów było tworze-
nie glinianego drzewka - bądź w formie pła-
skorzeźby, bądź też w formie przestrzen-
nej. 

Świetlicowych zajęć oraz warszta-
tów plastycznych nie zabraknie w placów-
kach GOK także w nadchodzącym miesią-
cu. Zachęcamy, by szczegółowe programy 
sprawdzać na stronie www.gok.kleszczow.
pl. Na tej stronie znajdziemy też relacje ze 
zdjęciami z zakończonych już imprez.

JS

Odpady towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Są niero-
zerwalnie związane z jego egzystencją i bytowaniem. Patrząc wła-
śnie przez pryzmat odpadów - w szczególności ich rodzaj i ilość, 
można wyróżnić w historii kilka okresów, które dość jednoznacznie 
ukazują wpływ człowieka na otaczające go środowisko i przyrodę:

Pierwszy okres to istnienie człowieka pierwotnego.
Potrzebował on do życia powietrza, wody, pożywienia i schro-

nienia. Minimalne potrzeby pierwotnych ludzi w nieznacznym stop-
niu ingerowały w środowisko przyrodnicze. Ich obecność nie mia-
ła wpływu na obieg materii i przepływ energii, nie powodowała więc 
wielkich zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Ludzie pierwot-
ni wytwarzali tylko odpady pochodzenia organicznego (resztki po-
żywienia, kości zwierząt, resztki skór, narzędzia drewniane, poła-
maną prymitywną broń), pozostawiając je w miejscu zatrzymywania 
się. Odpady takie ulegały całkowitej biodegradacji.

Drugi okres to człowiek osiadłego trybu życia. 
Ten czas charakteryzuje się wzrostem liczebności ludzi wynika-

jącym z porzucenia koczowniczego sposobu życia. Wzrastają też 
jego potrzeby dotyczące urozmaiconego pożywienia, ubrania i lep-
szych warunków bytowych. Zaczęło rozwijać się rolnictwo, ludzie 
karczowali lasy, by zdobyć ziemię pod uprawy, oswajali zwierzy-
nę pod hodowlę. Tworzenie się osad i miast przyczyniało się do po-
wstawania coraz większej ilości odpadów, zwłaszcza organicznych. 
Pojawiły się też pierwsze opakowania - kosze wiklinowe, naczynia 

gliniane, drewniane kufry oraz inne opakowania, które w miarę roz-
woju gospodarczego zwiększały swoją różnorodność.

Trzeci okres to człowiek rewolucji przemysłowej 
W wielu dziedzinach, takich jak: hutnictwo, górnictwo, włókien-

nictwo, energetyka, pozyskiwane surowce naturalne, następnie wy-
korzystywane gospodarczo, doprowadziły do znacznego zanie-
czyszczenia i degradacji środowiska naturalnego. Obok odpadów 
organicznych pojawiły się odpady syntetyczne.

Czwarty okres to człowiek konsumpcyjnego trybu życia. 
Człowiek żyjący w czasach współczesnych. Dobra przyrody wy-

korzystuje maksymalnie, nie myśląc o przyszłych pokoleniach. Wy-
twarza wiele odpadów, które nie ulegają biodegradacji, wręcz będą 
zalegać w środowisku naturalnym przez kilkadziesiąt, a nawet set-
ki lat.

Z każdym rokiem wytwarzamy ich coraz więcej. 
Z danych statystycznych wiemy, że w Polsce wytwarzanych jest 

około 145 milionów ton odpadów rocznie, w tym 133 miliony to od-
pady przemysłowe, a 12 milionów ton to odpady komunalne. Z tego 
wynika, że w ciągu roku każdy z nas do domowego kosza wyrzuca 
ok. 320 kg śmieci, w tym na przykład: 110 butelek szklanych, 290 
puszek metalowych, 130 gazet lub czasopism, 66 butelek z two-
rzyw sztucznych, 70 kg odpadów BIO (np. resztek jedzenia).

Eko-Region Sp. z o.o.

ciąg dalszy ze str. 6

Odpady - problem ekologiczny naszych pokoleń
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny oraz przetarg nieograniczony ustny

na sprzedaż składników majątkowych pochodzących z GOK Kamień, OSP Kamień, Gabinetu Rehabilitacji w Kleszczowie, Gabinetu  
Stomatologicznego w Łuszczanowicach, Szkoły Podstawowej w Kleszczowie oraz nie sprzedanych w poprzednim przetargu,  

a pochodzących z NZOZ J. Chrostowski i GOZ Kleszczów.
Przetarg odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2017r. (wtorek)
• o godz. 11.00 (miejsce przetargu - garaż w budynku Kleszczowskiej Przychodni SALUS przy ul. Osiedlowej 2)
• o godz. 12.00 (miejsce przetargu - Szkoła Podstawowa w Kleszczowie ul. Szkolna 4)

Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie bezpośrednio po przetargu ograniczonym.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140, 143 lub po-
kój 16, tel. 44 731-31-10 wew. 138, ul. Główna 45 w Kleszczowie.

Lp. Nazwa wyposażenia/  
nr inwentarzowy

Ilość szt./ 
kpl.

Miejsce pochodzenia Cena wyw. w 
zł za 1 szt./kpl

Wartość  
postąpienia w zł

1. Szafka przeszklona UG/GOZ/17 szt.1 NZOZ Kleszczów 10,00 2,00
2. Biurko UG/GOZ/2 szt.2 GOZ Kleszczów, 20,00 5,00

3. Leżanka KZ-01 UG/GOZ/22 szt.11 NZOZ Kleszczów, 
GOZ Kleszczów 

30,00 5,00

4. Łóżko rehabilitacyjne UG/8/267 szt.1 Gabinet rehabilitacji 100,00 20,00
5. Grzejnik olejowy UG/GOZ/102 szt.1 Gabinet rehabilitacji 20,00 5,00
6. Lustro korekcyjne UG/GOZ/209 szt.1 Gabinet rehabilitacji 20,00 3,00
7. Stół rehabilitacyjny SRA-3 UG/GOZ/80 szt.1 Gabinet rehabilitacji 50,00 5,00

8. Szafa dwudzielna UG/GSŁu/7 szt.1 Gabinet Stomatologiczny  
Łuszczanowice

20,00 5,00

9. Ogrzewacz gazowy z katali-
zatorem UG/DKK/Ś/16

szt. 2 GOK Kamień 15,00 5,00

10. Nagrzewacz UG/DKK/Ś/14 szt.1 GOK Kamień 12,00 5,00
11. Ogrzewacz gazowy UG/OSPKA/53 szt.2 OSP Kamień 15,00 5,00

12. Szafka 147x87x78 UG/GK/185 kpl 3 Szkoła Podstawowa  
w Kleszczowie

18,00 2,00

13. Szafka 110x97x50 UG/SPK/IIIa/15 szt.3 Szkoła Podstawowa  
w Kleszczowie

15,00 1,00

14. Szafka 150x100x50 UG/SPK/IIIa/24 szt.2 Szkoła Podstawowa  
w Kleszczowie

16,00 2,00

15. Meble kuchenne UG/SPK/IIIa/36 kpl 1 Szkoła Podstawowa  
w Kleszczowie

60,00 5,00

16. Szafka wnękowa wiszą-
ca UG/SPK/IIIa/9

szt.1 Szkoła Podstawowa  
w Kleszczowie

18,00 2,00

17. Szafka 180x100x50 UG/SPK/IIIa/23 szt.1 Szkoła Podstawowa  
w Kleszczowie

20,00 2,00

18. Szafka katalogowa szufla-
dowa UG/GK/VI/16/1

szt.1 Szkoła Podstawowa  
w Kleszczowie

20,00 5,00

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony

na sprzedaż słupów strunobetonowych wirowanych po-
chodzących z rozbiórki linii napowietrznych 0,4 kV i linii napo-
wietrznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczów.

PRZETARG - składanie ofert do dnia 04 sierpnia 2017 
roku do godz. 12.00. 

Odbiór słupów w dniach od 07 sierpnia 2017 r. do 10 sierp-
nia 2017 r. w godz. 9.00-15.00 na placu do zimowego utrzyma-
nia dróg w Żłobnicy.

Szczegóły dotyczące w/w przetargu dostępne są na stro-
nie internetowej www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogło-
szeń”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w pokoju Nr 21 i 5 
wraz ze wzorem oferty oraz wykazem ilości (pakietów) i ceny wy-
woławczej.

Wakacje z biblioteką ‘2017

Wszystkie zajęcia - w godzinach 12.00-14.00.

31.07. „2017 Rokiem Wisły” - zajęcia plastyczne - Kleszczów
01.08. Planszomania - gry planszowe - Łękińsko
02.08. Podróże z Nelą - zajęcia literackie - Żłobnica
03.08. Papierowe podstawki - zajęcia plastyczne - Łękińsko
04.08. Butelkowe wazony - zajęcia plastyczne - Żłobnica
05.08. Klub planszomaniaków - gry planszowe - Kleszczów
07.08. „Portret lata” - zajęcia plastyczne - Kleszczów
08.08. „Witajcie w naszej bajce” (cz. I) - przygotowywanie  

pacynek - zajęcia plastyczno-teatralne - Łękińsko
09.08. Kolorowe pompony- zajęcia plastyczne - Żłobnica
10.08. „Witajcie w naszej bajce” (cz. II) - zajęcia  

plastyczno-teatralne - Łękińsko
11.08. Lampiony - zajęcia plastyczne - Kleszczów
12.08. Klub planszomaniaków - gry planszowe - Kleszczów
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Kolejny sukces Karoliny
7 do 9 lipca odbywały się w Toruniu lekkoatletyczne Mi-
strzostwa Polski U20. Podczas tej imprezy lekkoatlet-

ka Karolina Iznerowicz (na zdjęciu) reprezentowała klub Omega 
Kleszczów. W biegu na 
5000 m zdobyła brą-
zowy medal uzyskując 
czas 17:27.94. Tylko 
1,20 sekundy dzieliło 
zawodniczkę z Klesz-
czowa od srebrnego 
medalu. Podopiecz-
na trenera Tomasza 
Bednarskiego starto-
wała również w biegu 
na 3000 m. Tu zaję-
ła piąte miejsce z bar-
dzo dobrym wynikiem 
9:52.91.

W toruńskich mi-
strzostwach startowała 
również Agnieszka Kuśmierek. Zajęła XIII miejsce w biegu na 800 
m i XIV miejsce na 1500 m.

Integracyjny piknik
r ę -
cze-

nie pamiąt-
k o w y c h 
statuetek, 
pokaz pi ł-
k a r s k i c h 
umiejętno-
ś c i  w  m i -
ni-turnieju 
oraz inte-
g r a c y j n e 
s p o t k a -
nie w altanie biwakowej w Rezerwacie Łuszczanowice - tak pokrót-
ce wyglądało zakończenie sezonu piłkarskiego żaków z rocznika 
2007. Uczestnikami imprezy byli rodzice zawodników, a także za-
proszeni goście, m.in. wójt gminy Sławomir Chojnowski oraz jego 
zastępczyni - Joanna Guc. Rodzice najmłodszych piłkarzy Omegi 
dziękowali trenerowi W. Węglarskiemu, pod którego okiem ambitne 
dzieciaki zdobywają nowe umiejętności, uczą się współpracy w ze-
spole i kształtują swoje charaktery.

S p o r t

S p o r t

Od

Nie tylko piłkarze
akacyjne obozy w SOLPARKU są tradycyjnie zdominowane 
przez piłkarzy. Jako pierwsza w kleszczowskim kompleksie 

zagościła drużyna Orlikowej Ligi Mistrzów, w ramach wyjazdu zor-
ganizowanego przez Łódzki Związek Piłki Nożnej.

W wakacje SOLPARK jest przede wszystkim organizatorem re-
gularnych obozów dla młodych adeptów piłkarstwa. W tym roku 
Soccer Services oraz Football Lab umówiły się z SOLPARKIEM 
na łącznie 6 obozów (po 3 dla każdej organizacji). Główny cel obo-
zów to nauka piłkarskiej techniki, taktyki oraz myśli szkoleniowej, 
dedykowanej do najmłodszych zawodników. W ramach zgrupo-
wań treningowych, które pozwolą przygotować zespoły klubowe 
do nadchodzącej, jesiennej rundy ligowych rozgrywek w lipcu w 
SOLPARKU trenowały drużyny: GKP Targówek, Mieszko Gniezno, 
SMS Łódź, Akademia Sportu Wojkowice. Swoją formę szlifowały 
też szkółki piłkarskie - z Bydgoszczy oraz z Torunia.

W programie lipcowych pobytów grup sportowych w SOLPAR-
KU znalazł się ponadto obóz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji oraz 
szkółka siatkarska „Krótka Piłka” z Łodzi.

JS

GOK zaprasza
Warzywne i owocowe dziwadła

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje konkurs 
na największe oraz najdziwniejsze warzywo lub owoc. Na kon-
kursową wystawę można zgłaszać nieprzeciętne warzywa lub 
owoce, które w trakcie wzrostu przybrały nietypowe kształty, bar-
wy i wielkość. Bliższe informacje dostępne będą na plakatach 
oraz stronie internetowej GOK. 

Pokazy w kinie sferycznym
GOK zaprasza dzieci i młodzież na projekcje filmowe w kinie 

sferycznym.
Projekcje będą się odbywać we wtorek 8 sierpnia w sali GOK 

w godz. 12.00-17.00. Bliższe informacje oraz repertuar dostępne 
będą na plakatach oraz stronie internetowej GOK. 

W
W

 
Nauka pływania od września
Pływanie to jedna z najzdrowszych form ruchu. Podczas pły-

wania nasz organizm uwalnia endorfinę, która wpływa korzystnie 
na nasze samopoczucie, likwidując napięcie i stres. Już we wrze-
śniu SOLPARK rozpoczyna kurs nauki pływania. Zajęcia będą pro-
wadzone w każdy wtorek w określonych grupach wiekowych przez 
wykwalifikowanego instruktora z łódzkiej szkółki. Zapisy pod nr tel. 
44/ 731 65 01.

Tańsze sauny dla mieszkańców
Przypominamy o możliwości nabycia karnetów (4 wejścia) na 

saunę w SOLPARKU w niższych cenach. Promocja skierowana 
jest wyłącznie do mieszkańców gminy Kleszczów. Stabilny stan 
zdrowia i dobre samopoczucie są ważne dla wszystkich. Szczegól-
nie w porze przesilenia jesiennego korzystanie z sauny może mieć 
zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Sauna nie tylko wzmacnia 
nasz system odpornościowy, ale także zapewnia psychiczny odpo-
czynek i relaks. Cotygodniowe odwiedziny w saunie są w stanie po-
móc także w codziennej pielęgnacji twarzy i ciała.

Atrakcje dla dzieci
Wakacje to mnóstwo wolnego czasu dla dzieci. Chcąc im za-

pewnić różnorodne zajęcia, warto wybrać się do SOLPARKU. 
W ofercie poza atrakcjami basenowymi, można skorzystać z au-
tek akumulatorowych, czterotorowej kręgielni, sali bilardowej, a tak-
że z figloraju - placu zabaw z takimi atrakcjami, jak: tory przeszkód, 
zjeżdżalnia, wiszący most, wietnamska kładka itp.

PROSTO Z SOLPARKU

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 789-425-922
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Kopali w Zakopanem
24 do 29 czerwca najmłodsi piłkarze Omegi Kleszczów z rocznika 2007 uczest-
niczyli w międzynarodowym turnieju Tatry Cup 2017 w Zakopanem. Uczestni-

kami tej imprezy byli zawodnicy 124 drużyn z Polski, Ukrainy i Szkocji.
Kleszczowski klub reprezentowały dwie drużyny. Jedna z nich, występująca w roz-

grywkach o puchar Kasprowego zajęła VIII miejsce, druga zaś po bardzo dobrych wy-
stępach w walce o puchar Giewontu stanęła na podium, zajmując III miejsce. W tym ze-
spole zagrali: Tomasz Biegała, Wiktor Fryś, Julian Gurazda, Mateusz Karasiński, Maciej 
Kokosiński, Bartosz Kowalczyk, Konrad Morawiec, Jakub Roczek, Bartosz Rutkowski, 
Dominik Stawski, Karol Szczepanik, Szymon Telążka, Jakub Topolski i Maciej Wycho-
waniec. Trenerem obu zespołów był Wojciech Węglarski.

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

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TĘCZA, 
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)

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

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

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

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

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

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

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej 
– 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?

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.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-36-34
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
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  635-00-24
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 
Izba Przyjęć główna  635 85 34
 Urząd Gminy Centrala 731-31-10
w Kleszczowie Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
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
POLICJA  997Od

Sprzedam 3 działki budowlane na terenie gm. Kleszczów 
w bardzo dobrym położeniu, ul. Długa, Łękińsko.

Tel. grzecznościowy 44/ 731-42-88, 
po 18.00 do 21.00

Oddam gruz betonowy i ceglany!
Gruz znajduje się na działce na terenie miej-

scowości Wola Grzymalina Kolonia.
Informacje pod nr tel. 791-370-170.

SPRZEDAŻ
• piasku budowlanego (do zasypu fundamentów, pod kostkę brukową)

• ziemi ogrodniczej wysokiej jakości, wzbogaconej torfem
wraz z transportem

Tel. 693-938-017

Zamienię dom jednorodzinny w Radomsku 
na dom lub mieszkanie w Kleszczowie.

Tel. 507-055-810.
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Lipcowe półkolonie
rganizację półkolonii gmina powierzyła Szkole Podstawo-
wej w Łękińsku. Kierownictwo półkolonii objęła nauczy-

cielka - Iza Marcinkowska. Miejscem organizacji zajęć były przede 
wszystkim sale lekcyjne gimnazjum w Kleszczowie oraz obiekty 
kompleksu SOLPARK. 

Uczestnicy podzieleni na 6 grup odbywali kolejno tematyczne 
zajęcia, zaplanowane na dany dzień. Czas, który dzieci spędzały 
pod fachową opieką nauczycieli, prowadzących zajęcia z poszcze-
gólnymi grupami (w godz. 6.30-16.30) pozwalał ich rodzicom na 
pracę zawodową, bez potrzeby brania urlopu lub angażowania do 
opieki kogoś z rodziny.

Dzieci nie miały okazji do nudzenia się. Zajęcia przygotowa-
ne na poszczególne dni miały zróżnicowaną tematykę. Wymagały 
zaangażowania różnych zmysłów, dostarczały nowej wiedzy, mia-
ły rozbudzać pasje poznawcze i ciekawość świata. Nie sposób wy-
mieniać wszystkie pozycje z intensywnego, dwutygodniowego pro-
gramu. Dość powiedzieć, że oprócz zajęć plastycznych (grafika 
użytkowa, malowanie na stretchu, składanie i malowanie papiero-
wych łódek), półkoloniści mieli okazję do intensywnego ruchu (ae-
robik w sali z lustrami, zabawy w figloraju, zajęcia w kręgielni), 
uczyli się też podstaw programowania, a na warsztatach cyberne-
tycznych wyznaczali zadania dla ozobotów. W wielkim, nadmuchi-
wanym namiocie oglądali pokazy godne planetarium.

Dzieci miały zapewnione trzy posiłki dziennie. Zajęcia były 
uwieczniane w fotograficznej kronice, prezentowanej na piętrze 
gimnazjum. Dwa dni zostały przeznaczone na wyjazdy - do Doli-
ny Skrzatów w Parzęczewie oraz do Zaczarowanego Lasu (Piasek 
k. Częstochowy). Dzieci odwiedziły też GOK w Kleszczowie, gdzie 
miały okazję obejrzeć spektakl „Koziołek Matołek”.

JS

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprosił mieszkań-
ców gminy na „Spotkanie Kultur”. Późne sobotnie popo-

łudnie 8 lipca wypełniły występy folklorystyczne. Na scenie, usta-
wionej na dziedzińcu SOLPARKU, zaprezentowały się grupy 
z Białorusi, Polski, 
Puerto Rico oraz 
Rumuni i .  To ty l -
ko część zespo-
łów, które przyby-
ły z kilku krajów do 
Łodzi na organizo-
wane tu po raz 32. 
Międzynarodowe 
Warsztaty Folklo-
rystyczne, będące 
świetną okazją do 
międzykulturowej 
wymiany.

Nasz rodzimy folklor został przywołany w muzyce, tańcach 
i strojach, prezentowanych przez członków Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Łódź”, który ist-
nieje od 1983 r. i 
składa się ze stu-
dentów i uczniów 
łódzkich szkół.

Można też było 
obejrzeć występy 
białoruskiej grupy 
„Zamanicha”, dzia-
łającej w rejonie 
połockim, która w 
swym repertuarze 
ma ludowe pieśni 
białoruskie oraz ro-
syjskie. Nazwa rumuńskiego zespołu „The Rhytm of Balkans” okre-
śla zarazem jego repertuar. Grupa wykonuje utwory z szeroko po-
jętego bałkańskiego kręgu kulturowego. Zaprezentowała je także 
przed kleszczowską publicznością.

Egzotyczne dla 
nas - Europejczy-
ków tańce i muzy-
kę pokazała por-
torykańska grupa 
„Guarionex de Pu-
erto Rico”. Muzycy 
i tancerze prezen-
towali folklor na-
znaczony wpływa-
mi hiszpańskimi, 
a także typowo la-
tynoski. Atrakcyj-
ność występów wszystkich grup podnosiły barwne i starannie do-
brane ludowe stroje.

Muzycznym dopełnieniem programu „Spotkania Kultur” oka-
zał się występ dziewczęcego chóru z węgierskiego miasta Cegle-
`d. Ta grupa nie uczestniczyła, co prawda, w łódzkich warsztatach 
folklorystycznych, ale przebywając w naszym regionie koncertowa-
ła m.in. w Bełchatowie i znalazła czas również na występ w Klesz-
czowie.

Dodatkowe atrakcje zorganizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kleszczowie związane były z twórczością ludową. Pod-
czas warsztatów można było przy wsparciu instruktorów tworzyć lu-
dowe wycinanki, wyplatać kolorowe wianki z bibułkowych kwiatów, 
a także dekorować farbami miseczki z gliny.

JS

Różne kultury  
na jednym koncercie

G
O


