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Osiem osób 
na stażu

Osiem osób, które w tym roku kończą 
studia, albo absolwentami uczelni zostały 
rok wcześniej, spółka Constantia Teich Po-
land przyjęła na płatny, wakacyjny staż. W 
zakładzie tej fi rmy w Rogowcu zdobywają 
szlify na różnych stanowiskach.

Foto ze strony www.cfl ex.com
Więcej na str. 5

Ulica Główna 
zmieni się

Po kilku latach przygotowań i zmianach 
zakresu prac, które mają zostać wykona-
ne, gmina przystąpiła do wyboru fi rmy, któ-
ra zajmie się rozbudową odcinka drogi po-
wiatowej nr 1500E, prowadzącego przez 
Kleszczów. Jest to ulica Główna.

Wraz z nią będą przebudowane frag-
menty ulicy Ogrodowej, a także ulic: Szkol-
nej, Osiedlowej i Urzędowej. Podobnie jak 
przy modernizacji drogi przez Żłobnicę oraz 
Łuszczanowice prace obejmą infrastruktu-
rę techniczną.

Projekt przebudowy najważniejszej uli-
cy Kleszczowa przygotowała warszawska 
fi rma Egis Poland.

Więcej na str. 3

Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg 
na terenie gminy w latach 2017-2019 zo-
stało powierzone spółce Drog-Bud, z sie-
dzibą w Lubojence koło Częstochowy. 
W rozstrzygniętym właśnie przetargu kwo-
ta wynagrodzenia za prace zlecone fi rmie 
została ustalona na poziomie 4.133.059,70 
zł. Dodatkowe zadanie, którym zajmie 

się Drog-Bud to „sukcesywne wdraża-
nie układu transportu komunikacji zbioro-
wej”. Będzie to stopniowe wprowadzanie na 
drogach naszej gminy specjalnego ozna-
kowania oraz wydzielenie miejsc na przy-
stanki, z których autobusy szkolne zabiera-
ją dzieci i młodzież szkolną.

Więcej na str. 2

Szybko naprawią drogi
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Specyfikacji Istotnych Warun-
ków Zamówienia, przygotowanej 

na przetarg dotyczący drogowego serwi-
su, zostało wyliczone i krótko opisane 27 
rodzajów typowych napraw. Jest na tej li-
ście m.in. wypełnianie ubytków w jezdni, nie 
większych niż 1 m kw. bez użycia maszyny 
(rozkładarki), z uwzględnieniem różnej gru-
bości nawierzchni (1, 2 lub 3 warstwy masy 
asfaltobetonu). W przypadku trzech warstw 
kolejność prac niezbędnych do wykonania 
została opisana następująco: „Przygoto-
wanie nawierzchni z wycięciem piłą i odku-
ciem miejsc uszkodzonych przez trzy war-
stwy MMA, wywozem gruzu. Uzupełnienie 
podbudowy MMA średnio 6 cm, wykonanie 
warstwy wiążącej średnio 6 cm, wykona-
nie warstwy ścieralnej gr. 5 cm. Zagęszcze-
nie. Uszczelnienie krawędzi przez oblanie 
emulsją”. 

Ubytki w jezdniach o powierzchniach 
większych niż 1 m kw. mają być naprawia-
ne z użyciem rozkładarki do mas. Także tu 
poszczególne czynności zostały krótko opi-
sane: „Przygotowanie nawierzchni, poprzez 
sfrezowanie profilowe istniejącej warstwy 
ścieralnej grubości 5 cm, wywóz destruk-
tu wykonanie warstwy wiążącej/wyrównaw-
czej MMA gr. średnio 4 cm, wykonanie war-
stwy ścieralnej gr. MMA 5 cm. Skropienie 
w poszczególnych warstwach. Uszczelnie-
nie krawędzi”. 

Naprawa skarp i poboczy
Inne zadania, które zostały wymienio-

ne i opisane w SIWZ dotyczą np. wymia-
ny uszkodzonych krawężników, regulacji 
wysokościowej istniejących żeliwnych wła-
zów, studzienek i zasuw, odmulanie dna ro-
wów (namuł 20 cm) z profilowaniem skarp i 
posianiem na nich trawy; dostawa i montaż 
płyt ażurowych na skarpach nasypów i ro-
wów; uszczelnianie spękań poprzecznych i 
podłużnych; remonty cząstkowe nawierzch-
ni z kostki betonowej, polegające na likwi-
dacji zapadlisk i nierówności; wykonanie re-
montu poboczy tłuczniem bądź destruktem 
(usunięcie nadkładu i pogłębienie 10 cm po-
niżej krawędzi jezdni, uzupełnienie pobocza 
i zagęszczenie, wywóz urobku).

Oddzielny serwis do oznakowania
Drugą część przetargu, odnoszącą się 

do bieżącego utrzymania oznakowania ulic, 
wygrała piotrkowska spółka Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych „PEUK” S. A. Kwo-
ta przeznaczona w budżecie gminy w la-
tach 2017-2019 na ten właśnie cel wyniesie 
530.412,90 zł.

Poza pracami takimi jak demontaż 
uszkodzonych i montaż nowych znaków 
drogowych (słupków i tablic), a także de-
montaż uszkodzonych i montaż nowych 
barier ochronnych przewidziano w ramach 
tego zadania wykonywanie oznakowania 
poziomego (pasy rozdzielające na jezdni, 
przejścia dla pieszych), dostawę i montaż 
punktowych elementów odblaskowych.

Finansowane z budżetu gminy zadanie 
„Bieżące utrzymanie, nawierzchni i ozna-
kowania dróg, których zarządcą jest Wójt 
Gminy Kleszczów” dotyczy w sumie 176 ki-
lometrów dróg. W tej liczbie mieści się 96 
km dróg gminnych, 38 km dróg powiato-
wych oraz 42 km dróg wewnętrznych. Przy 
obu częściach zamówienia termin realiza-
cji zleconych robót został określony w spo-
sób następujący: „od daty zawarcia umo-
wy do czasu wykorzystania kwoty umownej 
w ramach zadania, lecz nie dłużej niż do 
31.12.2019 r.”

J. Strachocki

 raz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego 2017/2018 dostępne 

będą takie formy pomocy, jak zasiłki szkol-
ne, przyznawane w przypadku zdarzeń lo-
sowych oraz stypendia szkolne o charak-
terze socjalnym, przeznaczone na pokrycie 
kosztów poniesionych przez ucznia na cele 
edukacyjne.
 Rodz iców i  op iekunów prawnych 
uczniów, a także pełnoletnich uczniów, któ-
rzy mogą ubiegać się o przyznanie tego 

typu wsparcia zachęcamy do zapoznania 
się z podstawowymi informacjami na temat 
tych źródeł pomocy. Szczegółowe informa-
cje o zasadach udzielania zasiłków szkol-
nych oraz szkolnych stypendiów o charak-
terze socjalnym zainteresowani mieszkańcy 
gminy znajdą na stronie internetowej www.
kleszczow.pl. Można też telefonować na  
nr 44/ 731-31-10 wew. 125.

JS

Trudniej na drodze  
z Kleszczowa do 

Łuszczanowic
usza kolejna, duża inwestycja dro-
gowa. Zadanie pod nazwą „Roz-

budowa drogi powiatowej 1921E na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową 
i Łączną w Kleszczowie (101417E) do wsi 
Łuszczanowice (ul. Ogrodowa) wraz z in-
frastrukturą techniczną” będzie prowadzo-
ne na długości ok. 1,2 km. Od 21 sierpnia 
nastąpiło czasowe zamknięcie drogi po-
wiatowej nr 1921E na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Łączną i Przemysłową w Klesz-
czowie (łącznie ze skrzyżowaniem) do 
skrzyżowania z drogą powiatową 1900E 
w Łuszczanowicach (skrzyżowanie z istnie-
jącą sygnalizacją świetlną). Jest to kolej-
ny odcinek drogi w Łuszczanowicach, który 
zostanie wyłączony z ruchu na czas prowa-
dzenia robót. Obecnie zamknięty jest odci-
nek drogi gminnej nr 101365E przez Łusz-
czanowice w kierunku Antoniówki.

Na czas przebudowy odcinka drogi 
z Kleszczowa do Łuszczanowic został wy-
znaczony objazd po drogach gminnych 
i powiatowych.

Pod koniec bieżącego roku skrzyżo-
wanie drogi powiatowej 1921E z droga-
mi gminnymi ul. Łączną i Przemysłową zo-
stanie otwarte dla ruchu. Nadal będzie 
zamknięty dalszy odcinek drogi w kierun-
ku Łuszczanowic, będzie też nieprzejezd-
ne skrzyżowanie w Łuszczanowicach. Na 
tym etapie robót zostaną ustalone nowe ob-
jazdy.

Utrudnienia w tym rejonie potrwają do 
przyszłego roku, bowiem termin zakończe-
nia robót został ustalony na wrzesień 2018 
r. Zamknięcie drogi w pierwszym etapie ro-
bót potrwa niecałe 3 miesiące. W trakcie 
prowadzenia inwestycji na tym odcinku dro-
gi może zostać przywrócony ruch, jednak-
że z utrudnieniami w postaci połówkowych 
(jeden pas ruchu) zamknięć jezdni na od-
cinku, gdzie będą trwały prace. W później-
szym etapie inwestycji z uwagi na specyfi-
kę prac może ponownie nastąpić całkowite 
zamknięcie przebudowywanej drogi. Infor-
macje na ten temat będą zamieszczane 
na bieżąco na stronie internetowej Gminy 
Kleszczów.

W
R

W

Drogowcy zadbają  
o nawierzchnie i oznakowanie

Źródła wsparcia na szkolne wydatki
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KOMUNIKATY
Dodatkowy termin badań USG

29 sierpnia w godz. 9.00-11.00 w Klesz-
czowskiej Przychodni Salus będzie moż-
na skorzystać z badań USG, prowadzonych 
przez dr. n. med. Marcina Justa. Kontakt 
z przychodnią - tel. 44/ 731 30 80.

Wyjazd na skierniewickie święto
W sobotę 16 września zostanie zorgani-

zowany wyjazd na XL Skierniewickie Świę-
to Kwiatów, Owoców i Warzyw. Imprezą to-
warzyszącą będą Targi Ogrodniczo-Rolne. 
Oprócz oglądania ciekawych wystaw i kier-
maszów można będzie korzystać z facho-
wych porad, udzielanych przez ogrodni-
ków i sadowników. Zapisy mieszkańców 
gminy Kleszczów na ten wyjazd są prowa-
dzone w Urzędzie Gminy, pokój nr 26, tel. 
44/ 731-31-10 wew. 131 do wyczerpania li-
mitu miejsc na dwa autobusy. Odpłatność 
uczestnika, pokrywająca ubezpieczenie 
i częściowo koszty przejazdu, wynosi 10 zł 
od osoby - płatne przy zapisie. 

Wyjazd o godz. 8 z Kleszczowa (par-
king przy Urzędzie Gminy), planowany po-
wrót - ok. godz. 19-20.

UTW zapisuje na wrześniową wycieczkę
Mieszkańcy gminy Kleszczów (nieza-

leżnie od tego czy są członkami Stowarzy-
szenia Uniwersytet Trzeciego Wieku) mogą 
się jeszcze zgłaszać na organizowany 
przez UTW 3-dniowy wyjazd, podczas któ-
rego można będzie zwiedzać Dolny Śląsk 
(Afrykarium we Wrocławiu ,zamek Bol-
ków, Szklarską Porębę, Zamek Książ, Złoty 
Stok). Jeden dzień będzie przeznaczony na 
zwiedzanie Drezna. Wyjazd został zapla-
nowany od 21 do 23 września. Zaintereso-
wane osoby mogą się zgłaszać pod nr tel. 
665-541-031 lub 513-041-299.

Grupa wsparcia w Kleszczowie
Spotkania z terapeutką odbywają się 

w środy i czwartki przy ulicy Ogrodowej 
26 w Kleszczowie (siedziba GS „Samopo-
moc Chłopska”, wejście z tyłu budynku). 
Wsparcie terapeuty dotyczy trudnych sy-
tuacji, wywołanych konfl iktami, alkoholem, 
narkotykami. Na spotkanie można się umó-
wić telefonując do terapeutki na nr 602-
571-495.

Punkt Zbiórki Odpadów 
w Łuszczanowicach Kolonii

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie in-
formuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Łuszczanowicach 
Kolonii jest czynny w godzinach 9.00 - 
19.00 (z wyjątkiem niedziel i świąt). 

Finansowany z budżetu gminy PSZOK 
umożliwia mieszkańcom pozbycie się z do-
mów oraz posesji różnych odpadów, które 
nie mogą trafi ać do tradycyjnych plastiko-
wych pojemników - albo ze względu na ich 
rodzaj, albo też ilość.

Tel. kontaktowy nr 697-969-104.

Na tę inwestycję 
czeka wielu mieszkańców

Rozmowa z wójtem gminy Kleszczów, Sławomirem Chojnowskim

- Niedawno został ogłoszony przetarg 
na przebudowę ulicy Głównej w Kleszczo-
wie. Jakie znaczenie ma ta inwestycja?

- Przebudowa tej ulicy to jedna z najdłu-
żej przygotowywanych inwestycji gminnych. 
Pierwsze, ale bardzo kosztowne projekty zo-
stały przygotowane jeszcze zanim zostałem 
wójtem. Ten temat wracał co roku na zebra-
niach wiejskich, wiele razy omawiałem go z 
radnymi na komisjach oraz z Radą Sołecką w 
Kleszczowie. W efekcie tych rozmów z miesz-
kańcami założenia projektowe zostały „od-
chudzone”. Zdecydowałem, że zrobimy taką 
przebudowę, która nie jest nadmiernie kosz-
towna i pozwoli wprowadzić zmiany oczeki-
wane przez większość mieszkańców tej czę-
ści Kleszczowa.

- Jakie to będą zmiany?
- Kleszczów pozostaje teraz jedyną miej-

scowością, w której przy głównej drodze nie 
ma wydzielonej bezpiecznej ścieżki rowero-
wej. Wiele osób, w tym też uczniów szkół, ko-
rzysta z rowerów. Musimy zadbać o ich bez-
pieczeństwo. Kolejna bardzo oczekiwana 
sprawa to podłączenie mieszkańców do gmin-
nej sieci energetycznej, a przez to zwiększe-
nie bezpieczeństwa dostaw energii. W ramach 
inwestycji powstanie więcej miejsc do parko-
wania samochodów. Zbudujemy na przykład 
dodatkowy parking naprzeciwko cmentarza, a 
stary parking zostanie tam odnowiony. Zmiany 
nastąpią na placu targowym, gdzie pojawi się 
nowa nawierzchnia i nowe ogrodzenie. Kolej-
ny parking oraz skwer z alejkami i ławkami zo-

stanie urządzony w pobliżu stacji paliw.
- W pierwszych projektach przebudo-

wy ulicy Głównej były planowane fontan-
ny, wyłożone granitem place i fragmenty 
chodników…

- Nie będziemy ich realizować w trakcie tej 
inwestycji, co nie oznacza, że całkiem z nich 
rezygnujemy. Wyjątkiem jest plac przed Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury i wejście do tego bu-
dynku. Ta część zostanie wykonana zgodnie 
z wcześniejszym projektem, bo to jest po-
trzebne po modernizacji, jaką przeszedł ostat-
nio sam budynek GOK-u.

- Jaki będzie zakres rozbudowy sieci 
podziemnych?

- Podobnie jak to było zrobione podczas 
inwestycji na drogach w Żłobnicy, a teraz jest 
robione w Łuszczanowicach, przy przebudo-
wie zostaną wymieniane zużyte, albo mające 
zbyt małą przepustowość odcinki sieci gazo-
wej, sanitarnej, wodociągowej, kanalizacyjnej. 
Zamiast dotychczasowych kabli telekomunika-
cyjnych zastosowane będą światłowody. Dzię-
ki ich rozprowadzeniu można będzie ruszyć z 
budową pierwszej części monitoringu w naj-
ważniejszych punktach Kleszczowa. Jak już 
mówiłem dla bardzo wielu osób najważniej-
szą sprawą jest przyłączenie ich domów do 
gminnej sieci energetycznej. Do tego koniecz-
na będzie m.in. budowa pięciu stacji transfor-
matorowych 15/0,4 kV oraz ułożenie podziem-
nych linii kablowych wysokiego i średniego 
napięcia.

- Jak długo potrwa przebudowa ulicy 
Głównej?

- Tu mieszkańcy i osoby dojeżdżające 
do pracy w Kleszczowie muszą się uzbroić w 
cierpliwość. Przy tak gruntownej przebudowie 
ulicy o długości 4,3 kilometra (bo tyle jest od 
ronda w Żłobnicy do ronda przy ulicy Sporto-
wej) roboty potrwać mogą nawet dwa lata. Fir-
ma, która wygra ogłoszony przez gminę prze-
targ, zakończy swoją pracę po załatwieniu 
wszystkich wymaganych prawem zgód i decy-
zji administracyjnych. Ze względu na wartość 
planowanych robót przetarg na moderniza-
cję głównej ulicy Kleszczowa został ogłoszo-
ny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Myślę, że jeśli postępowanie przetargowe po-
toczy się sprawnie, to przebudowaną ulicą 

ciąg dalszy na str. 6

Przytnij gałęzie!
Urząd Gminy informuje właścicieli nierucho-

mości, położonych na terenie Gminy Kleszczów, o 
obowiązku przycinania wystających na chodnik lub 
pobocze gałęzi drzew i krzewów, rosnących na pry-
watnych posesjach. Gałęzie nie tylko ograniczają wi-
doczność oraz zwężają obszar chodnika bądź po-
bocza. Mogą utrudniać poruszanie się pieszych i 
rowerzystów, a opadające liście i owoce zanieczysz-
czają chodniki.

GOPS przypomina
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klesz-

czowie przypomina o terminach składania wniosków 
na nowy okres zasiłkowy, trwający od 1 paździer-
nika 2017 r. do 30 września 2018 r.. Od 1 sierpnia 
są przyjmowane wnioski, dotyczące: świadczenia 
wychowawczego 500+ oraz funduszu alimentacyj-
nego.

Od 1 września można pobierać i składać nowe 
wnioski, dotyczące zasiłku rodzinnego.
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Wymieniamy  
dowód osobisty

ażdy pełnoletni polski obywatel, który mieszka w Polsce, 
musi mieć ważny dowód osobisty. Zawiera on aktualne in-

formacje, takie jak: imię, nazwisko czy numer PESEL. Wniosek o 
wydanie dowodu złożyć można w dowolnym urzędzie gminy. Nie 
musi to być urząd gminy właściwy dla miejsca zameldowania wnio-
skodawcy. Do wniosku dołączyć należy jedno zdjęcie. Powinno być 
aktualne, wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem 
wniosku.

Po złożeniu wniosku urząd gminy wyda potwierdzenie jego zło-
żenia. O tym, kiedy dowód będzie do odebrania można się dowie-
dzieć ze strony www.obywatel.gov.pl lub telefonując do urzędu 
gminy (w przypadku złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Klesz-
czów - pod numer 44/ 731 31 10 wew. 116).

Dowód należy odebrać w tym urzędzie, w którym złożony został 
wniosek. Trzeba to zrobić osobiście. Posiadany dotychczas dowód 
osobisty należy zabrać ze sobą.

***
Nie tak dawno, bo w 2015 roku, zmienił się obowiązujący wzór 

dowodu osobistego. W nowym dokumencie nie ma już podanych 
informacji o adresie zameldowania, o kolorze oczu i wzroście. Nie 
ma również zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. For-
mat i wymiary dowodu osobistego pozostały takie jak wcześniej, 

ale fotografia jest już koloro-
wa - taka, jaka obowiązuje w 
paszportach.

W roku 2017 up ływa 
10-letni termin ważności po-
nad 5,2 mln dowodów oso-
bistych, wydanych w miejsce 
starych dowodów książecz-
kowych. Wiele osób już do-
konało tej wymiany, wiele 
innych będzie wkrótce skła-
dać wnioski o wydanie no-
wego dokumentu. Zadbajmy 
o to, by zrobić to odpowied-
nio wcześnie. Bez aktualne-
go dowodu nie odbierzemy 
przesyłki pocztowej, nie wy-
płacimy pieniędzy w banku, 

będziemy mieli problem z wyjazdem za granicę.
Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji największe obciążenie 

urzędów związane z wymianą dowodów zaczęło się w sierpniu i po-
trwa do końca roku. Resort szacuje, że urzędy będą wydawały pół 
miliona dowodów miesięcznie.

AB, JS

„Gwarek brunatny”  
- nowe stowarzyszenie
terenie gminy Kleszczów przybywa organizacji pozarzą-
dowych. W maju zostało zarejestrowane Stowarzyszenie 

Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny”. Założyciele tej or-
ganizacji jako główny cel stowarzyszenia podali m.in. krzewienie 
praktycznej wiedzy na temat górnictwa oraz wspieranie inicjatyw 
społecznych podejmowanych na rzecz tradycji górniczych.

Członkami stowarzyszenia „Gwarek Brunatny” mogą zostać byli 
i obecni pracownicy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, miesz-
kający na terenie gminy Kleszczów. W skład pierwszego zarządu 
stowarzyszenia zostali powołani: Tadeusz Gajda (prezes), Beata 
Śmiertka (zastępca prezesa), Wojciech Baksalerski (sekretarz), Ar-
kadiusz Kowalczyk (skarbnik) oraz Zbigniew Śmiertka (członek za-
rządu).

JS

Przychodnia SALUS informuje
Terminy przyjęć lekarzy specjalistów– wrzesień 2017

Informacje na temat oferty Przychodni Salus można  
uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00,  
tel. 44/ 731 30 80.

Lp.
Poradnia  
specjali-
styczna

Lekarz Termin Go-
dzina

1. Pediatryczna 
z alergologią

dr n. med.  
Violetta Gołąbek 09 września 9.00

2. Pediatryczna 
z alergologią

dr n. med.  
Violetta Gołąbek 28 września 13.00

3. Pediatryczna dr n. med.  
Anna Socha-Banasiak 16 września 9.00

4. Pediatryczna dr n. med.  
Anna Socha-Banasiak 30 września 9.00

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 28 września 9.00

6. Otolaryngo-
logiczna

lek. med. Izabe-
la Zawadziłło 06 września 14.00

7. Dermatologiczna dr n. med.  
Ewa Trzcińska-Bill 30 września 9.00

8. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna  
Wyrzykowska-Rabe 11 września 14.00

9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna  
Wyrzykowska-Rabe 25 września 14.00

10. Ginekolog. - 
położnicza dr n. med. Robert Skalski 08 września 13.00

11. Ginekolog. - 
położnicza dr n. med. Robert Skalski 22 września 13.00

12. Ginekolog. - 
położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 07 września 8.00

 Ginekolog. - 
położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 22 września 8.00

 Ginekolog. - 
położnicza lek. med. Radosław Pigoń 06 września 14.00

13. Ginekolog. - 
położnicza lek. med. Radosław Pigoń 16 września 8.30

14. Pulmonologiczna dr n. med. Beata Jani-
szewska-Drobińska 28 września 12.30

15. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 30 września 9.00

16. Endokryno-
logiczna

prof. dr hab. n. med. 
Ewa Sewerynek 15 września 8.30

17. Endokryno-
logiczna

prof. dr hab. n. med. 
Ewa Sewerynek 29 września 8.30

18. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 11 września 16.15
19. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 30 września 9.00
20. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 07 września 13.00
21. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 21 września 13.00
22. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 07 września 9.00
23. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 21 września 9.00

24. Chirurgiczna dr n. med.  
Marek Staniaszczyk 18 września 11.00

25. Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska 06 września 14.00

26. Kardiologiczna dr n. med.  
Robert Pietruszyński 04 września 9.00

27. USG lek. radiolog Marcin Just 12 września 15.10

28. Endokryno-
logiczna dr n. med. Paweł Nogal 04 września 12.00

K

Na
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ślad za ogłoszeniami zamieszczanymi m.in. na stronie in-
ternetowej GCI w Kleszczowie napisaliśmy w „Informatorze” 

o programie płatnych staży w firmie Constantia Teich Poland. Mo-
gły z nich podczas tegorocznych wakacji skorzystać osoby z terenu 
województwa łódzkiego. Poprosiliśmy firmę CTP o szerszą informa-
cję na temat efektu przeprowadzonej rekrutacji. Agnieszka Żube-
rek, specjalista do spraw personalnych w spółce Constantia Teich 
Poland przesłała nam następujący tekst:

„Constantia Teich Poland jest częścią Grupy Constantia Flexi-
bles - globalnej firmy z branży opakowań giętkich (www.cflex.com). 
Od ponad 20 lat rozwijamy naszą fabrykę zlokalizowaną w Rogow-
cu, w Gminie Kleszczów. W realizacji codziennych zadań kierujemy 
się zasadą: „PEOPLE, PASSION, PACKAGING”, wyrażającą pa-
sję w działaniu, specjalizację w branży opakowań, a przede wszyst-
kim troskę o pracowników. Dbamy, aby Constantia Teich Poland 
była najlepszym miejscem pracy, rozwoju i budowania swojej dro-
gi zawodowej.

Realizujemy liczne działania sprzyjające budowaniu kultury 
opartej o dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, a także wspierają-
ce rozwój kompetencji zarówno osób pracujących w naszej fabryce, 
jak i uczniów szkół technicznych oraz studentów stawiających swo-
je pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy.

Od kilku lat, we współpracy z Gminą Kleszczów oraz progra-
mem „Młodzi w Łodzi”, organizujemy płatne staże w ramach pro-
gramu „Constantia Specialist Factory”. Do udziału w programie za-
praszamy studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych oraz 
technicznych, komunikujących się w języku angielskim i potrafią-
cych sprawnie pracować z aplikacją MS Excel. W tym roku oferu-
jemy wakacyjne staże w następujących obszarach: Księgowość, 
Zakupy, Product Management, HR, Lean Management, Sprzedaż 
i Obsługa Klienta, Administracja magazynowa oraz IT. Spośród kil-

kudziesięciu nadesłanych aplikacji wybraliśmy 8 osób, które będą 
z nami zdobywały doświadczenie przez najbliższe dwa miesiące. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się oferty stażu w Księgo-
wości oraz w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta.

Udział w programie „Constantia Specialist Factory” daje możli-
wość zdobycia doświadczenia u boku doświadczonych ekspertów 
oraz sprawdzenia własnej wiedzy w praktyce. Uczestnicy poznają 
specyfikę pracy w poszczególnych działach i mają możliwość reali-
zacji własnych pomysłów. Już od pierwszych dni programu stażyści 
stają się częścią zespołu Constantia Teich Poland, rozwijając się 
u boku ekspertów i specjalistów.

Po zakończeniu programu każda z osób otrzymuje indywidu-
alną opinię o zakresie realizowanych zadań, a w sytuacji pojawie-
nia się wakatu w danym dziale chętnie wracamy do osób, które były 
uczestnikami programu”.

ołożone w pobliżu Łękińska składowisko popiołu, pochodzą-
cego ze spalania węgla w Elektrowni Bełchatów, jest od kil-

kunastu miesięcy miejscem intensywnych robót. Zmierzają one do 
tego, by dostosować „Zwałowisko” (bo tak elektrownia nazwała to 
składowisko) do trzeciego etapu eksploatacji. W piśmie przesła-
nym do wójta gminy Kleszczów przez dyrektora Elektrowni Bełcha-
tów, Marka Ciapałę znalazł się opis przeprowadzonych dotychczas 
robót.

„W 2016 
r .  wykona -
l iśmy prze-
budowę in-
frastruktury 
s k ł a d o w i -
ska (m. in. 
w y k o n a -
nie podpór 
pod rurocią-
gi, podnie-
sienie ma -
g is t ra l i  14 
sztuk ruro-
ciągów pul-
py i jej prze-

dłużenie na część strony południowej, wybudowanie nowych studni 
odwodnieniowych, uszczelnienie skarp wewnętrznych składowiska) 
znajdującej się w części północno-wschodnio-południowej”.

Prowadzone w 2017 roku prace dotyczą części północno-za-
chodnio-południowej i mają podobny charakter, jak ubiegłoroczne 
działania. W miejscu prowadzenia robót powierzchnia składowiska 
jest wyższa niż w zalanej warstwą wody części północno-wschod-
niej „co może przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (su-

cha i wietrz-
na pogoda), 
powodować 
o k r e s o w e 
pylenie”.

P r a c e 
na składowi-
sku „Zwało-
wisko” mają 
być zakoń-
c z o n e  d o 
końca tego 
roku.

JS

W

P

Ośmioro odbywa staże w Constantii

Prace na składowisku popiołu

Agencja Rozwoju Regionalnego  
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie  
przyjmuje zapisy na kursy:

1.  Język angielski poziom podstawowy i średnio  
zaawansowany - 60 godz.

2. Język niemiecki poziom podstawowy - 60 godz.
3. Excel - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godz.
4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany - 40 godz.

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727 500 728 
oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”,  

Kleszczów, ul. Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Uszczelnianie skarp

Podpory rurociągów

Uczestnicy tegorocznych stażów
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Główną będziemy mogli przejechać bez prze-
szkód na początku 2020 roku.

- Przy okazji tej rozmowy zapytam Pana 
o jeszcze jedną, oczekiwaną przez miesz-
kańców inwestycję czyli budowę nowego 
przedszkola wraz ze żłobkiem na osiedlu 
„Zacisze”. 

- Wiem, że dla wielu młodych rodzin, 
mieszkających na osiedlu „Zacisze” i w blo-
kach na osiedlu „Łuszczanowice”, przywoże-
nie dzieci do nowego przedszkola i żłobka by-
łoby wygodniejsze. Na tej budowie jest jednak 
opóźnienie. Można było wypowiedzieć umo-
wę wykonawcy i ogłosić nowy przetarg na do-
kończenie prac. Rozważaliśmy wszystkie „za” 
i „przeciw”, wybierając w końcu mniejsze zło. 
Po wypowiedzeniu umowy trzeba przeprowa-
dzać inwentaryzację już wykonanych prac i 
wskazać miejsca, w których konieczne jest do-
konanie poprawek. Potem jest przygotowy-
wanie nowych dokumentów na przetarg i całe 
postępowanie przetargowe. Na to wszystko 
trzeba kilku miesięcy, co w efekcie mogłoby 
oznaczać naprawdę duże opóźnienie. Zawar-
liśmy z wykonawcą aneks do umowy i widzi-
my, że roboty na budowie w ostatnich tygo-
dniach przyspieszyły.

Chciałbym uspokoić rodziców dzieci w 
wieku przedszkolnym, że przygotowaliśmy się 
na opóźnienie w otwarciu nowego przedszko-

la. Nie spowoduje ono zakłóceń w dobrym 
zorganizowaniu opieki dla tych wszystkich 
dzieci, które zostały przyjęte do przedszkoli na 
rok szkolny 2017/18.

- Chciałbym jeszcze Pana zapytać o to, 
na jakim etapie są procedury związane z 
wydawaniem decyzji środowiskowej, o któ-
rą wystąpił inwestor chcący uruchomić w 
Bogumiłowie spalarnię odpadów medycz-
nych. Temat tej inwestycji wywołał zanie-
pokojenie części mieszkańców i był dysku-
towany na lipcowej sesji Rady Gminy.

- Do tej pory nie wydałem decyzji środowi-
skowej w sprawie zakładu termicznego prze-
kształcania odpadów medycznych. Na razie 
wystąpiłem o opinie potrzebne do ustalenia w 
jaki sposób planowana inwestycja będzie od-

działywać na środowisko. Są to opinie wyda-
wane przez Powiatowy Państwowy Inspek-
torat Sanitarny w Bełchatowie oraz przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi. Z tego co mi wiadomo RDOŚ w Ło-
dzi wezwał inwestora do uzupełnienia doku-
mentacji.

Na początku czerwca na stronach gmin-
nego BIP-u, a także w „Informatorze” powia-
domiliśmy mieszkańców, że od 14 czerwca do 
13 lipca mogą zapoznać się z dokumentacją 
zebraną w sprawie zakładu termicznego prze-
kształcania odpadów medycznych, którego 
budowę inwestor zaplanował w Bogumiłowie.

W sprawie decyzji środowiskowej zostanie 
przeprowadzona rozprawa administracyjna, w 
trakcie której zainteresowani mieszkańcy gmi-
ny będą mogli zapoznać się z tym tematem, 
wypytać inwestora o różne szczegóły, a tak-
że zgłaszać uwagi i wnioski. Te uwagi i wnio-
ski zgłoszone w formie pisemnej, elektronicz-
nej albo ustnej zostaną rozpatrzone przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach.

- Kto może wziąć udział w takiej rozpra-
wie administracyjnej?

- Wstęp ma każdy zainteresowany te-
matem mieszkaniec, a także przedstawicie-
le organizacji pozarządowych. Wiem, że są 
takie organizacje, które będą chciały uczest-

niczyć w rozprawie, bo już zgłosi-
ły swój udział w postępowaniu. Roz-
prawa administracyjna jest częścią 
procedury, która poprzedza wyda-
nie przez wójta decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach szczególnie 
kontrowersyjnych inwestycji. Przypo-
mnę, że w ostatnich latach w naszej 
gminie takie rozprawy były organizo-
wane przed wydaniem decyzji doty-
czących: inwestycji projektowanej w 
Bogumiłowie przez spółkę Eko-Re-
gion Kleszczów; zmiany przez Elek-
trownię Bełchatów technologii skła-
dowania odpadów paleniskowych na 
składowisku „Lubień”; budowy ziem-
nego zbiornika na gips w obrębie 

zwałowiska wewnętrznego.
- Czy przepisy pozwalają wójtowi gmi-

ny wydać negatywną decyzję środowisko-
wą, jeśli mieszkańcy zaprotestują przeciw-
ko danej inwestycji?

- Sam sprzeciw mieszkańców nie wystar-
czy. Jeżeli odmowa zgody na realizację in-
westycji nie będzie oparta na konkretnych 
przesłankach, podanych w przepisach, to Sa-
morządowe Kolegium Odwoławcze taką decy-
zję wójta uchyli. Na razie jednak jesteśmy na 
takim etapie, że liczy się każda merytorycz-
na uwaga, każdy wniosek i zastrzeżenie, które 
zostaną rozpatrzone w kolejnych krokach po-
stępowania administracyjnego.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał J. Strachocki

Na tę inwestycję  
czeka wielu mieszkańców

ciąg dalszy ze str. 3

Przebudowa ul. Głównej obejmie także plac przed GOK  
(wizualizacja – Egis Poland)

Barwna wizytówka 
przyrody regionu

achód słońca nad zbiornikiem Wi-
nek, uchwycony w obiektywie apara-

tu Mileny Rudzkiej, to temat jednej z kilku-
dziesięciu fotografii, jakie trafiły do albumu 
„Przyroda województwa łódzkiego okiem 
mieszkańców”. Wydawnictwo, które moż-
na przejrzeć w Internecie (www.slideshare.
net/Lodzkie/album-przyroda-wojewdztwa-
dzkiego-okiem-mieszkacw), powstało z ini-
cjatywy Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Łódzkiego przy dofinansowaniu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Fotografie, które posłużyły do zilustro-
wania wydawnictwa, to plon konkursu fo-
tograficznego, ogłoszonego na profilu fa-
cebookowym „Promuję Łódzkie”. Miłośnicy 
fotografowania przyglądali się przyrodzie 
i archtekturze województwa, robili zdjęcia 
i przesyłali na podany adres.

Urząd Marszałkowski zapowiedział 
kontynuację konkursu i wydanie kolejnego 
albumu, złożonego ze zdjęć przyrody na-
szego regionu.

JS

Przyłap  
na czytaniu  
i sfotografuj

minna Biblioteka Publiczna w Kleszczo-
wie ogłosiła kolejną edycję konkursu fo-

tograficznego „Przyłapani na czytaniu”. „Celem 
konkursu jest wzbudzenie zainteresowania czy-
telnictwem. Zachęcenie mieszkańców Kleszczo-
wa 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 re-
gulaminie, który w całości jest dostępny na stro-
nie internetowej www.biblioteka.kleszczow.pl.

Prace konkursowe należy przekazać do 
31 sierpnia do Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Kleszczowie (ul. Sportowa 8) z dopiskiem Kon-
kurs Fotograficzny „Przyłapani na czytaniu". 
Konkurs jest organizowany w trzech katego-
riach: ● 1. uczestnicy do lat 13; ● 2. uczestnicy 
w wieku 14-18 lat; ● 3. osoby pełnoletnie. Jeden 
uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie pra-
ce. Na konkurs przyjmowane będą fotografie w 
postaci wydruków bądź odbitek fotograficznych 
w minimalnym formacie 15x20 cm wykonane 
osobiście przez uczestników, do których przysłu-
gują uczestnikom nieograniczone autorskie pra-
wa osobiste i majątkowe, nienaruszające praw 
osób trzecich. Konkursowe zdjęcia muszą być 
również dostarczone do biblioteki w wersji elek-
tronicznej, w formacie jpg.

W każdej z trzech kategorii nagrodami będą 
karty podarunkowe o nominałach: 600 zł za I 
miejsce, 400 zł za II miejsce i 200 zł za III miej-
sce.

JS

Z

G
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Żółte barwy rozświetlają salę
W powiększanym przedszkolu w Łękińsku w sierpniu prace były 

prowadzone na kilku fron-
tach. Przy głównym wejściu 
zamontowana została spe-
cjalna winda, która ułatwi po-
konanie ośmiu stopni betono-
wych schodów osobom, które 
poruszają się tylko na wózku. 
Po to, by na piętrze powsta-
ła duża sala zajęć dla przed-
szkolnej grupy, należało dość 
mocno zaingerować w kon-
strukcję budynku, tworząc w 
miejscu wyburzonej ściany 
nośnej specjalny żelbetono-
wy podciąg.

Montowane na piętrze 
drzwi mają kolor jasnego 
drewna, a w wielkiej sali za-
jęć dzięki ułożonej wykładzi-
nie i pracy malarzy dominują 
słoneczne barwy. Prowadzo-
ne też były prace wykończe-
niowe na zapleczu kuchen-

nym oraz na klatce schodowej, gdzie zamontowano nowe, stalowe 
balustrady.

Tynkarze, dekarze, instalatorzy w akcji
Dwa nowe budynki z 28 mieszkaniami komunalnymi na osiedlu 

„Łuszczanowice” to inwestycja obserwowana niecierpliwie przez te 
rodziny z gminy Kleszczów, 
które od paru lat chcą uzy-
skać taki właśnie dach nad 
głową. Jeden z budynków ma 
teraz nie tylko kompletnie wy-
kończony dach, ale też za-
montowaną stolarkę okien-
ną i drzwi balkonowe. Pełne 
ręce roboty mają tu instala-
torzy i tynkarze. Za moment 
zacznie się docieplanie pod-
dasza, wejdą też do akcji wy-
konawcy wylewek. 

W drugim z budynków 
wkrótce będzie można za-
cząć układanie na dachu ce-
ramicznych dachówek, poja-
wią się też ekipy montujące 
okna i drzwi. Równocześnie z 
budynkami powstają zespoły 
garaży. Na jednym, 24-stano-
wiskowym wykonywana bę-
dzie izolacja dachu i monto-

wane rynny. Drugi, o połowę mniejszy po wymurowaniu wszystkich 
ścian będzie przygotowywany do układania stropu.

Ściany z 16 cm docieplenia
Ruch jaki panuje u zbiegu ulic Jagodowej i Wschodniej w Klesz-

czowie jest całkiem zrozumiały. Wzdłuż ulicy brakuje niekiedy 
miejsc do parkowania aut, którymi na budowę gminnego przed-
szkola i żłobka przyjeżdżają ekipy budowlane. Ta wielka inwesty-
cja prowadzona na terenie o powierzchni 1,2 ha jest dziś widoczna 

z daleka. Nie zasłania jej już ogrodzenie z paneli wypełnionych bla-
chą, ale ażurowy płot z prefabrykowanych elementów.

Część elewacji z dominującym szarym kolorem, poprzedzie-
lanym pasami w in-
nych, bardziej wyra-
zistych barwach, jest 
już gotowa. Część 
śc ian  wymurowa-
nych z twardych, si-
likatowych bloczków 
jest teraz w trakcie 
docieplania 16-cen-
tymetrową warstwą 
wełny mineralnej. W 
otworach okiennych 
wstawiono aluminio-
we konstrukcje wiel-
kich okien. Okienne 
skrzydła i przeszkle-
n ia wewnętrznych 
drzwi będą monto-
wane w takim czasie, 
kiedy nie będzie ry-
zyka ich uszkodzenia 
podczas innych ro-
bót. Na części terenu 
ułożono już warstwę betonowej kostki. Wiele dzieje się też we wnę-
trzu budynku, gdzie trwają prace malarskie i układanie płytek cera-
micznych.

J. Strachocki

Budowlane lato w pełni
kilku gminnych inwestycjach budowlanych ruch panuje od wczesnych godzin porannych aż do późnego popołudnia. Nie-
które ekipy podwykonawcze pracują nawet po godzinach i w soboty, by wykorzystać letnie temperatury i ciągle jeszcze 

dość długi dzień. Jesień z pluchami i chłodem z pewnością nie służy szybkiemu wysychaniu tynków i wylewek, a także układaniu 
warstw docieplających elewacje. Rozsądny pośpiech jest zatem wskazany.

Na



8	 	I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 NR	16/465

O historii kościoła w Łękińsku (2)
edną z przyczyn, które doprowadziły na początku XIX wieku 
do wybudowania w parafii Wola Grzymalina drugiej świąty-

ni - w Łękińsku, był fakt, że miejscowość ta liczyła więcej mieszkań-
ców niż Wola Grzymalina. Jak wynika z wydanej w 1827 roku dwu-
tomowej „Tabelli miast, wsi, osad Królestwa Polskiego” w tamtym 
czasie parafia Wola Grzymalina obejmowała sześć wsi. Najwięk-
szą z nich było Łękińsko, liczące 33 domy oraz 344 mieszkańców. 
Druga pod względem wielkości Wola miała domów 21, a mieszkań-
ców 184. Ówczesne Piaski z siedemnastoma domami mieszkal-
nymi liczyły 137 mieszkańców. Nieznacznie mniejszy był Czyżów 
(16 domów, 120 mieszkańców), natomiast w Wolicy w 8 domach 
mieszkało 56 osób. Była jeszcze Dąbrowa (prawdopodobnie osada 
młyńska), w której w jednym domu mieszkały 4 osoby.

Rok po zbudo-
waniu nowej, mu-
rowanej świątyni 
w Łękińsku, z pa-
raf ią  rozsta ł  s ię 
proboszcz ks. Jó-
zef Wernichowski. 
W Woli Grzymali-
nej administrował 
przez prawie 8 lat. 
Po nim probostwo 
ob ją ł  ks .  Anton i 
Szuwarski. W do-
kumencie noszą-
cym datę 10 maja 
1823 roku znajdu-
jemy opis kościel-
nych budowli oraz 
ma ją tku .  Wśród 
zeskanowanych 

dokumentów, za-
mieszczonych na portalu Family Search, trafiamy na porozumienie, 
a raczej umowę, zawartą pomiędzy dziedziczką Anną Tarnowską 
i nowym proboszczem. Ten dokument regulował m.in. wzajemne 
zobowiązania i świadczenia pomiędzy dworem i parafią. Przy jego 
sporządzaniu obecni byli m.in. ksiądz Błeszyński z Parzna, Felicjan 
Otocki i Rafał Pstrokoński. Kopia umowy został przekazana dzieka-
nowi dekanatu brzeźnickiego.

Opustoszała świątynia
Na dalszych skanach znajdujemy nazwisko kolejnego probosz-

cza parafii Wola Grzymalina. To ksiądz Stefan Latosiński. Trudno 
stwierdzić czy był on bezpośrednim następcą ks. A. Szuwarskiego, 
bowiem zawartość księgi „Różne dokumenty 1800-1912” ma potęż-
ne, czasem nawet kilkunastoletnie luki. Z tego powodu trudno jest 
też stwierdzić, z jakich przyczyn i w których dokładnie latach muro-
wana świątynia w Łękińsku przestała służyć parafianom.

Wiele wskazuje na to, że nastąpiło to w czasie, kiedy parafią 
w Woli Grzymalinej administrował ks. Tomasz Siwczyński z para-
fii w Sulmierzycach. Duchowny ten musiał dzielić swój czas i uwa-
gę pomiędzy dwie, dość rozległe parafie. Z pewnością przez okres 
około 2 lat ciężko chorował. Informacja o długotrwałej chorobie ks. 
T. Siwczyńskiego pojawia się m.in. w liście z Diecezji Kujawsko-Ka-
liskiej (z siedzibą we Włocławku). Brak regularnej posługi kapłań-
skiej oraz niemożność skrupulatnego prowadzenia ksiąg stanu cy-
wilnego przez parafię w Woli Grzymalinej były na tyle uciążliwe, 
że w październiku 1853 roku zaczęła się wymiana korespondencji 
z władzami diecezji (pisma do i od ks. Józefa Kamieńskiego z deka-
natu brzeźnickiego), które miały ustanowić nowego administratora. 

„Kościół drugi należący do tejże parafii w wsi Łękińsko znajdu-
jący się opustoszały, na teraz jest zupełnie ogołocony z wszystkich 
ozdób, które przeniesione zostały do kościoła w Grzymalinej Woli” 
- czytamy w opisie sporządzonym przez 7-osobowy dozór kościel-
ny. Swoje podpisy pod dokumentem złożyła m.in. ówczesna właści-
cielka majątku Łękińsko Ludwika Pstrokońska (z domu Kamocka).

Na szczęście ksiądz T. Siwczyński powrócił do zdrowia i na po-
czątku 1856 roku mógł na nowo przejąć zarządzanie parafią Wola 
Grzymalina. W kolejnych latach kapłan ten podjął się trudu przepro-
wadzenia gruntownego remontu kościoła w Łękińsku. Dowiadujemy 
się o tym z dokumentu, sporządzonego w 1880 roku przez kolejne-
go administratora parafii - ks. Cyryla Malinowskiego.

Dziedziczka zadbała o przyszłe potrzeby
Sporą część opisu kościelnego inwentarza zajmuje histo-

ria związana z przeprowadzonym remontem. Jego sfinansowanie 
umożliwić miały fundusze ulokowane kilka dekad wcześniej w ban-
ku przez zapobiegliwą fundatorkę Annę Tarnowską (z domu Wa-
lewska). Lokata sprzed lat urosła do kwoty 4 tys. rubli. Dzięki wyko-
rzystaniu tych pieniędzy, a także pomocy parafian, którzy zapewnili 
dowóz materiałów i własną pomoc, murowana budowla została od-
nowiona, a jej wyposażenie - uzupełnione. Powstały wówczas nowe 
ołtarze, wnętrze ozdobiły nowe malowidła, kościół otrzymał też 
nowe organy. Podana w sprawozdaniu data 11 października 1868 
roku oznacza zapewne dzień dostawy tychże organów.

Dzięki dostępnym w Internecie skanom historycznych doku-
mentów możemy dziś poznać nazwiska osób, które najbardziej 
przyczyniły się do uskutecznienia remontu kościoła w Łękińsku. Byli 
to: Adam Keller - inspektor poczt, mieszkający w Warszawie (za-
pewne potomek dziedziczki Tarnowskiej), W. Biedrzycki - kolator 
tego kościoła (czyli ówczesny właściciel majątku Łękińsko), a tak-
że proboszcz parafii w Woli Grzymalinej - ks. Tomasz Siwczyński.

Opis majątku parafii, niezwykle staranny i czytelny zachęca do 
lektury, jak mało który z zeskanowanych rękopisów. Ksiądz Cyryl 
Malinowski wspomina m.in., że murowany kościół we wsi Łękińsko, 
oddalony o dwie wiorsty od drugiej świątyni, był otoczony murem, 
pokryty blachą i pomalowany olejno na kolor czerwony. Murem 
(częściowo z cegły, a w części z kamienia polnego ułożonego na 
zaprawie wapiennej) był też otoczony pobliski cmentarz. Dzwonni-
ca nie wyglądała tak jak obecnie. Była z drewna „w krzyżaki wiąza-
na gontem pokryta i nowemi przyciesiami podciągnięta”.

Plebańskie budowle w Łękińsku
Istniejąca już w tym czasie murowana plebania w Łękińsku 

została pobudowana w okresie probostwa księdza C. Malinow-
skiego. Wcześniejsi proboszczowie mieszkali w domu dworskim 
w Woli Grzymalinej. Były co prawda budynki plebanii przy kościele 
w Łękińsku, ale wymagały znaczącego remontu, by mogły być za-
mieszkane. 2 lutego 1871 roku dziedzic Józef Kamocki wraz z W. 
Biedrzyckim (byłym sędzią pokoju okręgu radomskiego) „grunt 
w Łękińsku przy kościele wyznaczył morgów 6”, zapewnił też ze 
swoich lasów odpowiednią ilość drewna na budowę. Przy wsparciu 
parafian i wydaniu ok. 200 rubli postawiony został nie tylko muro-
wany budynek plebanii, ale też stodoła, stajnia, obora, „spichlerek” 

J

ciąg dalszy na str. 10

Pieczęć diecezji kujawsko-kaliskiej

Grobowiec L. Pstrokońskiej na cmentarzu w Łękińsku
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zlecenie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Przy-
chodnia „MegaMed” w Bełchatowie realizuje kolejną turę 

bezpłatnego programu profi laktyki raka gruczołu krokowego (pro-
staty). Program ten jest w całości fi nansowany ze środków Powia-
tu Bełchatowskiego. Jest skierowany do mężczyzn w wieku 50-75 
lat, zameldowanych na stałe na terenie Powiatu Bełchatowskiego, 
którzy nie brali udziału w I lub II edycji badań profi laktycznych gru-
czołu krokowego.

Badania zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy polega 
na badaniach laboratoryjnych, które służą do oznaczenia antyge-

nu PSA (całkowitego oraz wolnego). W trakcie tej wizyty zostanie 
ustalony termin drugiego etapu badań polegających na konsultacji 
lekarza urologa. Konsultacja polega na przeprowadzeniu badania 
„per rectum” oraz badania USG. Każdy z mężczyzn, który zgłosi się 
na badania w Przychodni „MegaMed” jest zobowiązany do zgłosze-
nia się na oba etapy badań. 

Tegoroczna edycja programu badań profi laktycznych potrwa do 
31 października.

JS

Na
Bezpłatne badania prostaty - do 31 października

tej pory Nadleśnictwo Bełchatów prowadziło monitoring 
lasów wykorzystując wieżę obserwacyjną w pobliżu swo-

jej siedziby, w Bełchatowie. Jesienią na Górze Kamieńsk ma być 
zbudowana kolejna wieża obserwacyjna. Posłuży ona do obserwa-
cji lasów znajdujących się w południowo-wschodnim rejonie Nadle-
śnictwa Bełchatów. Obserwację prowadzić będzie umieszczona na 
wysokości 30 metrów kamera. Obraz z niej zostanie przesłany do 
pracowników dyżurujących w nadleśnictwie. Pozwoli to na szybkie 
wykrywanie miejsc leśnych pożarów. Monitoring będzie prowadzo-
ny w promieniu 10 kilometrów od wieży, obejmie więc nie tylko lasy, 
porastające większość terenów Góry Kamieńsk, ale także tereny 
leśne Czyżowa, Łękińska i Rogowca.

Lasy Państwowe budując 
wieże obserwacyjne stosują kil-
ka różnych rozwiązań technicz-
nych. O tym, które z nich zo-
stanie zastosowane na Górze 
Kamieńsk, przekonamy się już 
za parę miesięcy. 

Wieża na Górze Kamieńsk 
nie będzie dostępna dla osób 
postronnych, a więc także dla tu-
rystów. Dziś bardzo brakuje ta-
kiego miejsca, które pozwalałoby 

spojrzeć z pewnej wysokości na teren naszej gminy. Jeszcze parę 
lat temu rozległą panoramę można było oglądać z tarasu widoko-
wego, utworzonego przez nadleśnictwo po zachodniej stronie Góry 
Kamieńsk, przy drodze prowadzącej na wierzchowinę. Drzewa ota-
czające to miejsce urosły tak wysoko, że zasłoniły widok.

JS

WAŻNE DLA ROLNIKÓW
Niższy wiek emerytalny

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że 
wiek emerytalny - podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. - 
od 1 października będzie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. KRUS przypomina, że rolnicy i domownicy, oprócz wie-
ku emerytalnego, muszą legitymować się 25-letnim okresem pod-
legania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (wyłącznie ubez-
pieczenie rolnicze). Prawo do emerytury rolniczej jest ustalane na 
wniosek. Wyjątek dotyczy osób pobierających rentę rolniczą z tytu-
łu niezdolności do pracy, którym - po osiągnięciu obniżonego wie-
ku emerytalnego - emerytura rolnicza zostanie przyznana z urzędu, 
o ile będą posiadać wymagany okres ubezpieczenia emerytalno-
-rentowego.

POLSKA SMAKUJE - portal 
dla rolników i konsumentów

Agencja Rynku Rolnego uruchomiła stronę internetową www.
polskasmakuje.pl. Ma ona być wspólną platformą komunikacyjną 
pomiędzy producentami polskiej żywności a konsumentami, któ-
rzy cenią sobie żywność wyprodukowaną lokalnie i poszukują jej 
na rynku.

Po założeniu profi lu na tym portalu można bezpłatnie prezen-
tować własną ofertę. Obok producentów wytwarzających produkty 

certyfikowane, wytwórców 
produktów regionalnych 
i tradycyjnych, z portalu 
mogą korzystać rolnicy, któ-
rzy sami wytwarzają żyw-
ność, a potem ją bezpo-
średnio sprzedają.

Oprócz strony www działa facebookowy profi l programu POL-
SKA SMAKUJE, a specjalna aplikacja (do pobrania z Google Play i 
App Store) pomaga w poszukiwaniu regionalnych certyfi kowanych 
produktów spożywczych. Stragan POLSKA SMAKUJE można spo-
tkać na letnich piknikach „Lata z Radiem” (w sierpniu m.in. w Sta-
lowej Woli, Tomaszowie Lubelskim, Rabce-Zdrój oraz Piotrkowie 
Tryb.).

2 i 3 września 
- Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie

Spotkaniu rolników z całej Polski, którzy 2 września przybę-
dą na Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, będzie towarzyszyć 
XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie. W jej programie 
są przewidziane targi (nasienne, paszowe i pszczelarskie); pre-
zentacja rolniczych maszyn i narzędzi, mikroinstalacji OZE, drob-
nego inwentarza; wystawa zabytkowych maszyn rolniczych. Moż-
na będzie kupować i próbować produkty tradycyjne i lokalne, a na 
kiermaszach mają być sprzedawane także kwiaty i krzewy ozdob-
ne. Wystawa odbędzie się na deptaku II i III Al. Najświętszej Maryi 
Panny oraz na pobliskich terenach. Stoiska będą otwarte od godz. 
8.30 do 18.00.

(opr. JS) 

30-metrowa wieża 
pomoże monitorować lasy

Źródło: www.lasy.gov.pl

Do

Sprzedam dwie działki budowlane
w Łuszczanowicach (obwodnica).

Tel. 661-964-006



10	 	I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 NR	16/465

Plażowa siatkówka  
w SOLPARKU

rodzinnym turnieju plażowej piłki siatkowej, zorganizo-
wanym przez SOLPARK w niedzielę 6 sierpnia wzięły 

udział trzy pary siatkarzy: 1. Mariusz i Adam Grzegorczyk (bracia, 
Kleszczów); 2. Lars i Dominik Gontarz (ojciec i syn, Bełchatów); 

3. Damian Mikołaj-
czyk i Igor Gumiń-
ski (ojciec chrzestny 
i chrześniak, Rzą-
śnia). Wyniki poje-
dynków: 1-2 – 2:0 
(21:11, 21:14); 2-3 – 
0:2 (14:21, 4:21); 1-3 
– 0:2 (18:21, 9:21).

Zwyciężyła para 
nr 3, II miejsce - para 
nr  2,  I I I  mie jsce - 
para nr 1.

LKS Omega zaprasza  
na turniej siatkówki

niedzielę 27 sierpnia LKS Omega Kleszczów organizu-
je turniej siatkówki plażowej. Impreza odbędzie się na bo-

isku w Żłobnicy. Do udziału w siatkarskiej rywalizacji mogą się zgła-
szać osoby z terenu gminy Kleszczów. Zgłoszenia są przyjmowane 
mailowo (lksomega@vp.pl) oraz telefonicznie (44/ 731-33-55). Sys-
tem rozgrywek będzie uzależniony od liczby zgłoszonych par.

Siatkarzom i siatkarkom, rywalizującym o puchar prezesa LKS 
Omega Kleszczów, będzie można kibicować od godz. 9:30, bo na 
tę porę wyznaczony został start turnieju.

Grają w IV-ligowej Omedze
nowym sezonie rozgrywek, który IV-ligowy zespół LKS 
Omega Kleszczów rozpoczął 12 sierpnia (przegrana 1:4 

z Wartą Działoszyn), skład naszej drużyny wygląda następująco: 
• bramkarze: Mateusz Gałczyński, Paweł Wiśniewski
•  obrońcy: Karol Belica, Witold Grzywiński, Patryk Niedbała, 

Dawid Pałyska, Bartosz Pieniążek, Łukasz Roczek
•  pomocnicy: Dawid Berg, Paweł Kowalski, Szymon Lesiakow-

ski, Adrian Ociepa, Mateusz Roczek, Przemysław Szewczyk.
•  napastnicy: Dawid Barański, Marek Grabowski, Piotr Jane-

czek, Krzysztof Kowalski, Robert Tomesz.

Ważne dla kibiców Alfy
ystępująca w klasie B (grupa II) drużyna KS Alfa Klesz-
czów rozpoczyna nowy sezon rozgrywek. Mecze, w któ-

rych „Alfiorze” wystąpią w roli gospodarzy, zostaną rozegrane w 
następujących terminach: ● 2 września, godz. 16.00 - z EBE SPN 
Bełchatów ● 9 września, godz. 16.00 - z Victorią Woźniki ● 23 
września, godz. 16.00 - z Grocholicami Bełchatów ● 7 paździer-
nika, godz. 15.30 - z Pilicą II Przedbórz ● 21 października, godz. 
15.00 - z Polonią Gorzędów.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

S p o r t

i wozownia. Całą tę posiadłość razem z sadem owocowym ogro-
dzono drewnianym parkanem.

Pod spisem „parafialnego inwentarza” znajdujemy podpisy 
członków ówczesnego dozoru kościelnego: Tomasza Zawadzkie-
go, Józefa Jansona i Piotra Kowalskiego, a także prezesa dozoru 
Józefa Kamockiego (to ówczesny dziedzic Łękińska i Woli Grzyma-
linej) oraz wójta gminy Kleszczów - Jankowskiego.

1 lipca roku 1886 biskup kujawsko-kaliski Aleksander Bere-
śniewicz pisze do ks. Ignacego Jankowskiego, dziekana dekana-
tu piotrkowskiego z siedzibą w Kamieńsku, że wydał księdzu Kazi-
mierzowi Pęcherskiemu, który dotąd administrował parafią Sędzin, 
skierowanie do parafii Wola Grzymalina, w której ten ma zostać 
proboszczem. Zmiana administratora nastąpiła po śmierci ks. Cyry-
la Malinowskiego, poprzedniego proboszcza, który zmarł 2 czerw-
ca. Biskup polecił w piśmie dziekanowi, by „pomienionego kapłana 
na nowo Mu poruczone stanowisko zainstalował, dopełnił tradycji 
inwentarza kościoła w Grzymalinej Woli na Jego Osobę oraz nade-
słał (…) protokół installacyi wraz z spisem tradycyi”.

Nie wiadomo jak długo parafia w Woli Grzymalinej wraz ze swy-
mi dwoma kościołami podlegała księdzu K. Pęcherskiemu. W ze-
skanowanych dokumentach znaleźć można za to dowód na to, że 
podejmowane były (choć potem okaże się iż nieskutecznie) dzia-
łania zmierzające do powiększenia parafii Wola Grzymalina o kil-
ka wiosek, położonych na terenie obecnej gminy Kleszczów, ale 
wówczas przynależących do parafii sulmierzyckiej. Chodzi o miej-
scowości Łuszczanowice, Kuców, Kleszczów, Ławki, Stawek i Ro-
gowiec. Ksiądz K. Pęcherski informował dekanat o tym, jaka odle-
głość dzieli te wioski od Łękińska i od Sulmierzyc.

„Jeżeli tedy wedle mojej możności mam rękę do przyłączenia 
tych wiosek przyłożyć, raczy Sz. Ks. Dziekan parę słów w tej kwe-
styi do mnie napisać. Może dobrze by było, żeby tak Ks. Kanonik 
uwiadomił Władzę Dyecezjalną, która naznaczając nowego pro-
boszcza położyłaby ten warunek, aby dobrym chęciom tych wiosek 
nie przeszkadzał i od odłączenia nie odmawiał”. Słowa te sugeru-
ją, że inicjatywa przyłączenia się do bliższej parafii mogła wyjść od 
mieszkańców wspomnianych wsi. Nie doszła jednak do skutku. Do-
piero kiedy została erygowana nowa parafia w Kleszczowie (1919 
rok) i powstał w niej pierwszy kościół znacznie skróciła się droga 
części ówczesnych mieszkańców gminy Kleszczów do świątyni, ale 
i do parafialnej kancelarii.

Kolejny zachowany w zasobach Family Search spis inwentarza 
parafii w Woli Grzymalinej, związany z ustanowieniem nowego ad-
ministratora, pochodzi z 13 stycznia 1905 roku. Biskupem diecezji 
kujawsko-kaliskiej był wtedy ks. Stanisław Zdzitowiecki, a nowym 
proboszczem parafii Wola Grzymalina został ks. Bartłomiej Michal-
ski - dotychczasowy proboszcz parafii Suchcice.

Po roku 1925
Nazwiska kolejnych proboszczów parafii w Łękińsku można 

było znaleźć pośród informacji historycznych, zamieszczonych na 
starej wersji strony internetowej Kurii Częstochowskiej. Począwszy 
od 1925 roku byli nimi:

• ks. Leon Hlawsa (1925-37)
• ks. Maciej Namysło (1937-41) (1945-49)
• ks. Franciszek Rubik (1949-50)
• ks. Władysław Soboń (1950-58)
• ks. Zygmunt Cisłowski (1958-60)
• ks. Bernard Sękowski (1960-72)
• ks. Stanisław Marian Woda (1972-99)
• ks. Henryk Tadeusz Gorgoń (1999- 2014).
Od 2014 roku Parafią p.w. św. Jana Chrzciciela w Łękińsku kie-

ruje ksiądz proboszcz Aleksy Kowalski.
J. Strachocki

W

W

W

W

O historii kościoła  
w Łękińsku (2)

ciąg dalszy ze str. 8
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Można się zgłaszać do turnieju
30 września są przyjmowane zgłoszenia drużyn do XVIII edycji turnieju „Z 
podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. W nadchodzącym roku szkolnym 

w turnieju będą grać dziewczęta i chłopcy w trzech kategoriach wiekowych: U-8, U-10 
i U-12. Po raz pierwszy oprócz szkół podstawowych, Uczniowskich Klubów Sportowych, 
Akademii Młodych Orłów i organizacji zajmujących się działalnością sportowo-edukacyjną 
uczestników turnieju będą mogły zgłaszać także kluby sportowe. Informacje na temat 
rozgrywek o Puchar Tymbarku w województwie łódzkim są dostępne u koordynatorów. 
Kontakt: Tomasz Lenart (tel. 504 064 435, e-mail: lenti@wp.pl) i Zbigniew Andrzejak (tel. 
609 149 202, e-mail: zbigniewandrzejak@interia.pl).

Filip wygrywa w Los Angeles
omimo wakacyjnej pory facebookowy profi l Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
tętni życiem. Dzięki wpisowi z 10 sierpnia mogliśmy się dowiedzieć o kolejnych 

sukcesach pływackich Filipa Mielczarka. Absolwent LO im. Jana Pawła II w Kleszczo-
wie, a obecnie student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w War-
szawie wystąpił w Mistrzostwach Świata Strażaków i Policjantów w 
Pływaniu.

Podczas występów w Los Angeles zdobył dwa złote medale w 
klasyfi kacji indywidualnej oraz brąz w pływackiej sztafecie 4x50 m 
stylem dowolnym. W komentarzach z gratulacjami pospieszyli na-
uczyciele i koledzy Filipa.

(opr. JS)

Zapisy małych biegaczy
orośli biegacze mogą się jeszcze zapisywać na bieg uliczny „Kleszczów na Piąt-
kę”, który - w połączeniu z Mistrzostwami Polski Kobiet na 5 km - odbędzie się w 

Kleszczowie 17 września. Organizatorzy przewidzieli maksymalnie 350 miejsc starto-
wych. Do 22 sierpnia na liście startowej zapisanych było 292 zawodników, w tym 101 
kobiet.

21 sierpnia na stronie www.kleszczowna5.pl (tu znajdują się szczegółowe informa-
cje dotyczące imprezy) został udostępniony formularz zgłoszeniowy dla dzieci. Podob-
nie jak w poprzednich edycjach tej popularnej imprezy biegowej przed startem do biegu 
głównego będą rywalizować dzieci na czterech dystansach: 200 m, 300 m, 600 m i 800 
m. Przewidziano 150 miejsc startowych. Zwycięzcy poszczególnych biegów otrzymają 
pamiątkowe statuetki, a wszystkie dzieci, które przekroczą metę mogą liczyć na pamiąt-
kowe medale oraz słodki poczęstunek.

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

S p o r t

S p o r t

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27 
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  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  997

P

Do

D
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akacje zbliżają się ku końcowi. Schyłek sierpnia to czas, 
kiedy myśli się już o nadchodzącym roku szkolnym, o zaku-

pach szkolnego wyposażenia i ubrań. W drugiej połowie tego mie-
siąca kilkuset uczniów, mieszkających w naszej gminie, korzystało 
z obozów nad Bałtykiem i na Mazurach. 

Wróćmy choć na chwilę do wakacyjnych wspomnień, odwiedza-
jąc miejsca, w których uczniowie mogli w ciekawy, twórczy i aktyw-
ny sposób spędzać wakacyjne dni.

Zajęcia w bibliotekach
G m i n n e  p l a -

cówki bibliotecz-
ne wystartowały z 
ofertą wakacyjnych 
zajęć już 26 czerw-
ca. Najmłodszych 
czytelników zapro-
szono do udziału 
w twórczości pla-
styczno-technicz-
ne j .  Pows tawa-
ły  na j różn ie jsze 
rzeczy: biżuteria 
na wakacje, eko-
doniczki, qui l l in-
gowe bre loczk i , 
ozdoby ze sznur-
ka, papierowe ko-
szyczki, słoneczni-
ki. Dzieci malowały 
f a rbam i ,  k redą , 
solą,  ze starych 
książek tworzyły 
koty, myszki i jeże. 
N i e  b r a k o w a ł o 
chętnych do udzia-
łu w zabawach li-
terackich oraz róż-
nych grach. Dużym 
zainteresowaniem 
c ieszy ł  s ię  K lub 
planszomaniaków. 

Twórczo także w domach kultury
W każdej z dziesięciu placówek Gminnego Ośrodka Kultury 

co kilka dni były organizowane wakacyjne zajęcia. Często były to 
warsztaty twórcze, które odkrywały przed dziećmi nowe zastosowa-
nia znanych już materiałów. Uczestnicy mogli doskonalić zdolności 

manualne, uczyć 
się estetyki, zawie-
rać nowe znajo-
mości.

Bogaty zapis 
zdjęciowy z zajęć, 
które zorganizował 
GOK znaleźć moż-
na na internetowej 
stronie www.gok.
kleszczow.pl. My 
wspomnimy tylko 

o niektórych warsztatach. 19 lipca w pracowni ceramiki w Łękińsku 
tematem zajęć była „Miska Miś”. Zadaniem małych ceramików było 
rozwałkowanie kawałka gliny na placek, wycięcie sylwetki niedź-
wiadka i narysowanie mordki i łap.

27 lipca w Kleszczowie dzieci z pomocą kolorowej modeliny 
tworzyły „jedzenie nie do jedzenia”. Powstało wiele apetycznie wy-
glądających imitacji smakołyków - owoce, słodycze i inne. 8 sierp-
nia miał miejsce ostatni z wakacyjnych warsztatów. Uczestnicy two-

rzyli od podstaw 
magnesy  na  lo -
dówkę. Każdy ry-
sował własny pro-
jekt i jego kolorowy 
wydruk  łączy ł  z 
magnetyczną pod-
stawką.

Różne odsłony Kolorowego Lata
Przez wakacyjne niedziele (do 20 sierpnia włącznie) trwał cykl 

imprez pod nazwą „Kolorowe Lato w Kleszczowie”. W niedzielne 
popołudnia na zielonych terenach SOLPARKU można było brać 

udział w wakacyj-
nych konkursach 
i zabawach, pro-
wadzonych przez 
animatorów. Od-
bywały się warsz-
taty, rywalizacja 
o charakterze re-
kreacy jno-spor-
towym, dostępne 
były „dmuchańce”. 
Każde z niedziel-
nych spotkań mia-
ło własną formułę, 

a współorganizatorami były: Urząd Gminy w Kleszczowie, Gminny 
Ośrodek Kultury oraz SOLPARK Kleszczów.

13 sierpnia zabawy w ramach „Kolorowego Lata” poprowadzi-
ły Królewna Śnieżka i Wesoła Wiedźma. Uczestnicy mogli uczyć 
się kroków tanecznych do kilku znanych przebojów. W strefi e ak-

tywności sportowej 
trenowano m.in. 
celność w wykony-
waniu rzutów kar-
nych oraz bieg z 
piłką między pa-
chołkami. 

Finałowa im-
preza „Kolorowe-
go Lata” 20 sierp-
nia stała przede 
w s z y s t k i m  p o d 
znakiem rywal i -
zacj i  spor towej . 

W kilku konkurencjach można było się wykazać sprytem, zręczno-
ścią i szybkością. odbyły się również zajęcia plastyczno-konstruk-
cyjne.

(opr. JS)

W
W wakacyjnym nastroju

GoGoPowerPower Energia dla CiebieEnergia dla Ciebie

•• FotowoltaikaFotowoltaika

•• RekuperacjaRekuperacja

•• Instalacje elektryczneInstalacje elektryczne
Jako firma z Gminy Kleszczów, wykonujemy 
dla mieszkańców naszej gminy najlepsze 
instalacje, w najlepszych cenach.

Bezpłatna wycena Bezpłatna wycena Tel 609 556 290Tel 609 556 290

Uwaga wnioski o dotacje tylko do końca sierpnia !


